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•• •• TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

58'inci Birleşim 
17 Şubat 2009 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 623 
II.- GELEN KÂĞITLAR 623 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 624 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 624:630 
1.- Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan'ın, Gümüşhane'nin düşman 

işgalinden kurtuluşunun 91 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 624:625 
2.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in, Türk Medeni Kanunu'nun ka

bulünün 83'üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 626:629 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman ilindeki elma üreti
cilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 629:630 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 631,640 
A) TEZKERELER 631,633:634 
1.- Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al-Abrash'ın davetine ica

bet edecek olan TBMM Başkanı Koksal Toptan'ın beraberindeki Parlamento 
heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/688) 631 
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2.- TBMM Başkanı Koksal Toptan'ın, Katar Şûra Meclisi ve Yemen 

Temsilciler Meclisinin davetlerine Parlamento heyetiyle birlikte icabetine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/689) 633:634 

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Hasan 
Murat Mercan'in, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Komisyonu Başkanı tarafın
dan, Prag'da düzenlenecek olan AB Üye ve Aday Ülkeler Dışişleri Komis
yonu Başkanları Toplantısına ismen davet edildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/690) 634 

4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ve Ürdün'e, Mısır'a ve 
Suudi Arabistan'a yaptığı resmî ziyaretlere iştirak etmesi uygun görülen 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/691) 634 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 631:633 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 milletve

kilinin, pamuk üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/323) 631:633 

C) ÖNERGELER 640:644 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Üreticilerin TC. Ziraat Bankası 

A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borç
larının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin (2/2) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/118) 640:644 

V.- ÖNERİLER 635 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 635:640 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenme

sine; 329 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre 
temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine, Genel Kurulun 
17/2/2009 Salı ve 18/2/2009 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular 
ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 635:640 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 644 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 644:701 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 644 
2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 307) 644 

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 
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İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Kadın-Erkek 
Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komis
yonu Raporu (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi) 
(2/211, 2/112,2/311) (S. Sayısı: 328) 644:645 

4.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 15 Milletvekili
nin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 
ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 
İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 4447 
Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Teklifi, Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İs
tihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili 
Sebahat Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Afyonkarahisar Mil
letvekili Halil Ünlütepe'nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Mil
letvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kal
kınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi 
Kaynak'ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676, 2/72, 2/102, 2/106, 2/334, 
2/368,2,375, 2/381, 2/383,2/387) (S. Sayısı: 329) 645:701 

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 702 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, işkence ve hak ihlali id

dialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/4815) Ek cevap 702:714 

2.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Abdullah Öcalan'ın ceza
evindeki durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/5906) 715:721 

3.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, İmralı Cezaevine başka hüküm
lülerin nakline ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/6032) 722:727 
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4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, zaman aşımına uğrayan 

bir yargılamaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in ce
vabı (7/6035) 728:729 

5.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, İskenderun Belediyesinin afiş-
lerindeki bir ifadeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in ce
vabı (7/6038) 730:732 

6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, AİHM'de Türkiye aleyhine açı
lan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/6039) 733:736 

7.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, etkin pişmanlık düzenlemesin
den yararlananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in ce
vabı (7/6040) 737:738 

8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, hava kirliliğindeki artışa iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/6198) 739:741 

9.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'in, Erzurum Cezaevinde yapıldığı 
iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/6208) 742:743 

10.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Muş E Tipi Cezaevinde yapıl
dığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/6209) 744:747 

11.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, ihbar ve şikayette bulunulan 
personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/6311) 747:748 

12.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Yeniçiftlik'te yapılan 
NATO Limanına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi 
Gönül'ün cevabı (7/6324) 749:750 

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'de iki program 
yapan bir kişiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Aydın'ın cevabı (7/6326) 750:752 

14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, usulsüz alınan özürlü ay
lıklarının geri ödemesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6372) 753:754 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik kalelerinin restorasyo
nuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/6373) 755:756 

16.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kömür yardımıyla ilgili bir 
açıklamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı'nın cevabı (7/6375) 757:758 
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17.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, sevk zinciri uygulamasının kal
dırılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/6425) 758:759 

18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, termik santrallerin çev
reye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/6427) 760:763 

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/6429) 764:767 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/6439) 768:771 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karabük'teki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/6440) 772:774 

22.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT 6'ya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/6474) 775:777 

23.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla TOKÎ konutlarının 
kalitesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6475) 777:783 

24.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'daki TOKİ konutla
rında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6485) 784:789 

25.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, orman yangınlarında kulla
nılacak hava araçları kiralama ihalesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/6495) 790:793 

26.- Zonguldak Milletvekili Ali îhsan Köktürk'ün, TRT'den emekli 
olanlara ve TRT'ye alman personele, 

TRT'deki bazı kadrolarda çalışan kişilere, 
TRT'ye personel alımına, 
TRT'ye mütercim spiker alımına, 
TRT Genel Müdürüne, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/6496), 

(7/6497), (7/6498), (7/6499), (7/6500) 794:801 
27.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir sivil toplum kuruluşu

nun basın açıklamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ce
vabı (7/6504) 801:802 

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/6516) 803:804 

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ'den ihale alan firma ve ta
şeronlardan kaynaklanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6538) 805:810 

30.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, bir hac organizasyonunda 
hacıların bağışa yönlendirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/6540) 810:813 
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31.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, TOKİ'nin kentsel 

dönüşüm projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6545) 813:818 

32.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, TRT'de yayınlanan Maraş olay
larıyla ilgili programa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Aydın'ın cevabı (7/6549) 819:821 

33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT 2'de yayınlanan 
bir programa, 

- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT 2'de yayınlanan bir 
programa, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/6553), 
(7/6554) 822:826 

34.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kalıcı organik kirleticilere yö
nelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğ-
lu'nun cevabı (7/6579) 827:830 

35.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Akçakale Sınır Kapısının 
sürekli hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/6582) 830:832 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 
17 Şubat 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 14.19'da son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Fatoş GÜRKAN Harun TÜFEKÇİ 
Adana Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 63 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

17 Şubat 2009 Salı 
Rapor 

1.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 15 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanurt Teklifi, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 
5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Millet
vekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, 
Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Afyonkarahisar Milletvekili Halil 
Ünlütepe'nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 
23 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir 
Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676,2/72,2/102, 
2/106, 2/334, 2/368, 2/375, 2/381, 2/383, 2/387) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 17.2.2009) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 

üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2009) 
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17 Şubat 2009 Sah 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Murat ÖZKAN (Giresun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri beşer dakikadır. 

Hükümet konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuşma süresi yirmi dakikadır. 

Gündem dışı ilk söz Gümüşhane'nin kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Gümüşhane 
Milletvekili Yahya Doğan'a aittir. 

Sayın Doğan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

/.- Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan 'in, Gümüşhane 'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 
91 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gümüşhane'mizin 
düşman işgalinden kurtuluşunun 91'inci yılı münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle çok değerli Gümüşhaneli hemşehrilerimin de 
kurtuluş bayramlarını kutluyor, esenlikler diliyorum. 

Doksan bir yıl önce ilimizi düşman işgalinden kurtaran atalarımız, düşmanı kovduktan sonra 
İstiklal Savaşı 'na verdikleri destekle büyük zaferin kazanılmasında da diğer vilayetlerimiz gibi önemli 
ve onurlu bir görevi yerine getirmişlerdir. Hepsini şükran ve rahmetle anıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir milletin hiçbir ferdine işgal altında yaşamak 
yakışmazdı. Milletvekili olma onurunu taşıdığım Gümüşhane'miz de diğer bütün illerimiz gibi 
milletimizin millî ve manevi değerlerinin en yaygın olarak yaşandığı illerimizdendir. Bu sebeple, 
işgali kabul etmek, ona boyun eğmek söz konusu olamazdı, olmadı da. Asla bağımsızlığından taviz 
vermeyen bir ecdadın torunlarıyız ve dünya durdukça da bağımsız bir millet olarak kalacağımıza 
şüphem yoktur. 

Gerek Gümüşhane'mizin gerekse diğer illerimizin kurtuluş günlerini sadece o zamanlarda 
yaşananların tekrar hatırlandığı bir gün olarak geçiştirirsek bugünleri bize bırakanlara ve gelecek 
kuşaklara karşı görevimizi yapmamış oluruz. 
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Yörelerimizde ve ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek temel hedefimiz 
olmalıdır. Günlük, kısır, faydasız, bölen tartışmalar yerine millî birlik ve beraberlik içinde çalışmak 
zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti bugün Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini aşma 
hedefine her zaman olduğundan çok daha yakındır. Ülkemizin gücünü, milletimizin 
başarabildiklerinin ölçüsünü çok iyi görebiliyoruz. İstiklal Savaşı ile dünyadaki mazlum milletlere 
önderlik eden Türkiye, ataları gibi dik durmayı bilenlerin ama asla diklenmeyenlerin yönettiği bir ülke 
olarak hâlâ mazlum milletler için bir iftihar kaynağı olmaktadır. 

Bugün vatandaşlarımız ağır bedellerle ve çok zor şartlarda kazanılan İstiklal Savaşı'nın ve 
akabinde kurulan hür ve bağımsız cumhuriyetin değerini çok daha iyi bilmektedirler. 
Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerini hayata geçirmek için atılan her adımın, gösterilen her çabanın 
arkasında milletimizin iradesi bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birçok eksikliklerimiz olmakla be-raber çok şükür düne 
nazaran gerek ülke gerekse Gümüşhane'miz olarak daha iyi durumdayız. Cumhuriyet hükümetlerinin 
hepsi ülkeye olumlu bir şeyler yap-manm çabası içinde olmuşlardır. Hepsine müteşekkiriz ancak en 
büyük hizmet-ler son yıllarda Hükümetimiz tarafından yapılmış, şehirlerimizin çevresi değiş-miş, 
medeniyetin nimetlerinden en ücra köşelere kadar ulaştırılmıştır. Doğu Karadeniz'imizin ve 
Gümüşhane'mizin en büyük sorunu olan göçün önlenmesi için de bazı çalışmalar başlatılmıştır. 
Detaylarına zamanın kısıtlı olması sebe-biyle giremeyeceğim ancak çok kısa bir iki hususa 
değinmekle yetineceğim. 

Gümüşhane'mizde üniversitemiz kurulmuş, hızla yapılanmasını tamam-layarak ilçelerimizde 
de yörenin ihtiyacı ve kaynakları dikkate alınarak yükse-kokullar açılmıştır. Öğretim elemanı açığının 
karşılanması için tüm öğretim elemanlarımızı Gümüşhane Üniversitesinde görev almaya çağırıyorum. 
Keza bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine, organik tarım ve hayvancılığa da-yalı sanayinin 
kurulmasına yol açacak ve Kelkit'in yıllardır özlemini çektiği Sa-dak Barajı Hükümetimizce 2009 
yılı yatırım programına alınmıştır. 6.200 hektar araziyi sulayacak olan bu baraj, yörenin bereket 
kaynağı olacaktır. Köse ilçe-mizdeki Köse Barajı ve sulama kanalları bu sene tamamlanacaktır. 
Temenni-miz, bu yıl Köse Barajı'nın sulama kanallarının tamamlanarak hizmete açılması ve Sadak 
Barajı'nın da temellerinin aynı gün atılmasıdır. 

Uzağı gören yatırımcıları bölgemize bekliyoruz. Bu konuda en büyük emeği geçen ve sözünü 
tutan Sayın Başbakanımıza Gümüşhane halkının şükranlarını sunuyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
YAHYA DOĞAN (Devamla) - Yine, sessiz sedasız, çok büyük işler başaran Çevre ve Orman 

Bakanımıza, Türkiye'de bir ekol oluşturan ve çok değerli hizmetlerde bulunduğuna inandığım Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün mensuplarına teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Daha güzel 
ve gelişmiş, kalkınmasını tamamlamış ve Gümüşhane'deki gibi birbirini seven insanlann oluşturduğu 
müreffeh bir Türkiye olma umuduyla, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Gündem dışı ikinci söz Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün yıl dönümü münasebetiyle söz 

isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Birgen Keleş'e aittir. 
Sayın Keleş, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş 'in, Türk Medeni Kanunu 'nun kabulünün 83 'üncü yıl 
dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 

BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyor ve yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün 17 Şubat; 1926 tarih ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun kabul 
edilişinin yıl dönümü. Cumhuriyet, birbirinden ayrı gibi gözüken ama aslında bir bütünün parçaları 
olan devrimlerden oluşan bir çağdaşlaşma atılımıdır, bir çağdaşlaşma projesidir. Türk Medeni Kanunu 
da cumhuriyet kurulduktan kısa bir süre sonra gerçekleştirilen hukuk reformunun en önemli 
parçalarından bir tanesidir. 

Türk Medeni Kanunu, 2001 yılında yapılan değişiklikten sonra 4721 sayıyla yayımlanmıştır. 
Kanun'da yer alan değişik bölümlerden bir tanesi de aile hukukudur, 2001 yılındaki değişiklik bu 
konuyu da kapsamaktadır. O tarihe kadar mal ayrılığı geçerliyken, o tarihten sonra, yapılan 
değişiklikle, evlilik birliği sırasında elde edilen mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Ben, mal 
rejiminin değişmesi için 1989 yılından itibaren ilgilenen bir arkadaşınızım. 2001 yılında yapılan 
değişiklik, Türk Medeni Kanunu'nun mal rejimiyle ilgili yeni hükümlerinin 1 Ocak 2002'den önce 
evlenmiş olan eşlere uygulanmasını, onların bir yıl içerisinde noterde sözleşme yaparak yeni mal 
rejimini kabul etmelerine bağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 2002 yılı seçimlerinden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
söz konusu sözleşme için yasada verilen sürenin, yani bir yılın uzatılmasını öngören bir teklif verdim; 
dikkate alınmayınca, 2003 yılı başında, 2002 yılından sonra evlenenlerle önce evlenenler arasında 
eşitsizliğe yol açan ve bu yönüyle de Anayasa'nm eşitlik ilkesine karşı olan durumu değiştirmek 
için, eşlerin, Kanun'un yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başka bir mal rejimini 
seçmemeleri durumunda, evlenme tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere yasal mal rejimini 
seçmiş sayılmalarını öngören yeni bir teklif verdim. 2007 seçimlerinden hemen sonra da bu teklifi 
yineledim çünkü takdir edersiniz ki, belli bir yıldan sonra evlenenlerle daha önce evlenenlere farklı 
rejimlerin uygulanması büyük bir haksızlığa yol açmaktaydı ve eşitsizlik getiriyordu. 

Geçen yasama döneminin başından itibaren yaptığım tekliflerin ısrarla gündeme alınmamış 
olmasını kınıyorum. Gene, Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu kurulması için 2003 yılında yaptığım ve 
2007 yılında yinelediğim Tüzük değişiklik teklifimin dikkate alınmamasını da izninizle kınıyorum. 

Kadın Erkek Eşitlik Komisyonunun, aynen, diğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları 
gibi kurulması ve işlemesi gerekir. Bunun için de tek maddelik bir Tüzük değişikliği yapılarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının altına "Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu" ifadesinin 
eklenmesi yeterliydi. Bu nedenle de Sayın Komisyon Başkanının tutanaklarda yer alan sözlerini 
hayretle karşıladım. 

Sayın milletvekilleri, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, bir toplumdaki çeşitli kesimlerin 
örgütlenmesi, siyasal oluşum ve kararlara ağırlık koymasıdır. Nüfusun yansı eğer siyasette çok az 
sayıda yer alıyorsa o takdirde böyle bir ülkede çoğulcu ve katılımcı demokrasinin varlığından söz 
edilemez. 

Anayasa'mız ve Türk Medeni Kanunu kadın-erkek eşitliğini öngörmektedir. Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonu ve uygulanan mal rejimi de bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Adalet ve Kalkınma 
Partisinin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonunu "fırsat eşitliği" adı altında yozlaştırmaktan vazgeçmesi 
ve mal rejimiyle ilgili yasal değişiklik tekliflerini de büyük bir haksızlığı ve kadınlar arasında 
yaratılan eşitsizliği gidermek için bir an önce gündeme alması gerekir diye düşünüyorum ve bu 
konuda Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin konuyu sadece kendi eşlerini değil ama kendi 
annelerini, çocuklarını, kız kardeşlerini düşünerek değerlendirmelerini rica ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - ...çünkü gerçekten yıllarca eğitimi, birikimi olmasa da evde 
yaptığı işlerle aile bütçesine büyük katkıda bulunan kadınların, bir süre sonra erkekler farklı bir ufka 
yelken açtığında ayağındaki yırtık lastik pabuçla veyahut da basma elbiseyle ortada kalması çağdaş 
bir ülkede hiç kimsenin kabul etmemesi gereken bir durumdur ve bunun için de yapılacak tek şey mal 
rejimini evlilik birliği sırasında elde edilen mallara katılım rejimine dönüştürmek ve sadece bununla 
yetinmeyip bunu 2002 yılından önce evlenenlere de uygulamaktır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Gündem dışı konuşmaya Adalet Bakanımız cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Kanunu Medenisi'nin kabulünün yıl dönümü münasebetiyle biraz önce gündem dışı söz 
alan İstanbul Milletvekili arkadaşımız Birgen Keleş'in düşüncelerine ben de kendi düşüncelerimle 
katkı sağlamak için huzurunuzdayım. 

Gerçekten, bugün, yani 17 Şubat tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bundan seksen üç yıl 
önce Türk Kanunu Medenisi'nin kabul edildiği bir tarihtir. Bilindiği gibi, cumhuriyet rejimi millet 
egemenliğine dayalı bir rejimdir ama aynı zamanda bir reform hareketidir. Bu reform hareketi daha 
çok hukuk alanında kendisini göstermiştir cumhuriyet kurulur kurulmaz. İlk çıkan temel 
kanunlarımızdan bir tanesi de Türk Kanunu Medenisi'dir, her ne kadar 17 Şubat 1926 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmişse de hemen yürürlüğe girmemiş, Türk Medeni 
Kanunu'nun bir mütemmim cüzü, bir ayrılmaz parçası durumundaki Borçlar Kanunu'yla birlikte 4 
Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türk Kanunu Medenisi, dönemin en ileri kanunu kabul edilen İsviçre Medeni Kanunu esas 
alınarak hazırlanmıştır. Bu dönemde çıkan tüm kanunlarda olduğu gibi Türk Kanunu Medenisi'nde 
de iki özelliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, hukuk kurallarının laik bir temele 
dayanması, ikincisi de kadın-erkek eşitliğinin ilke olarak kabul edilmiş olmasıydı. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, nasıl ki canlı organizmalar doğarlar, büyürler, bir işlev yerine 
getirirler ve sonra yaşlanır ve ömrünü tamamlarsa toplumu yönlendiren kanunlar ve kurallar da 
zamanın değişimine ve gelişimine paralel olarak zorunlu şekilde kendisini revize etmek ve 
değiştirmek durumunda kalırlar. Tabii, Cumhuriyetle birlikte yürürlüğe giren kanunlarımız da zaman 
içerisinde günün ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Türk Kanunu 
Medenisi idi. Sanıyorum, daha 1990'h yıllarda Türk Kanunu Medenisi'nin değiştirilmesi, yeni bir 
medeni kanuna ihtiyaç olduğu hep hukuk çevrelerinde dile getirilirdi. Bu konuda bir bilim heyeti 
kurularak üzerinde uzun süre çalışılan yeni Türk Medeni Kanunu -biraz önce Sayın Keleş'in de ifade 
ettiği gibi- 2001 yılında 4721 sayılı Kanun'la Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti ve yasalaştı 
ancak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 
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Birkaç cümleyle yeni Türk Medeni Kanunu'nun hangi özellikleri taşıdığını sizlere özet hâlinde 
ifade etmek istiyorum. Yeni Türk Medeni Kanunu, insan hakları kavramı hususunda yeni birtakım 
düzenlemeler getirmiş ve insan hakları kavramını ön plana çıkarmaya özen göstermiş olan bir 
kanundur. Ayrıca, tüzel kişilere ilişkin genel hükümler Türk Kanunu Medenisi'ne göre daha ayrıntılı 
şekilde düzenlenmiş ve özellikle dernekler ve vakıflar yönünden ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. 
Belki de Türk Medeni Kanunu'nun en önemli, göze çarpan özelliklerinden bir tanesi de kadın-erkek 
eşitliğinin bu Kanun'la çokça yansıması olmuştur. Örneğin, evlenme yaşı Türk Kanunu Medenisi'nde 
erkekler için farklı, kadınlar için farklıydı ancak yeni Medeni Kanun, Türk Medeni Kanunu, bu 
konudaki farkı ortadan kaldırmıştır. Ayrıca, ikametgâhla ilgili, evin iaşesiyle ilgili, evin reisliğiyle 
ilgili de kadın-erkek eşitliğine aykırı olan hükümler Kanun'dan çıkmış, bu konuda kadın-erkek 
eşitliğine paralel düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, kimsesiz çocukların evlat edinilmesini 
kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir ve biraz önce Sayın Keleş'in üzerinde ısrarla durduğu ve bu 
konuda kanun teklifleri verdiğini ifade ettiği mal rejiminde de önemli değişiklik yapmıştır Türk 
Medeni Kanunu. 

Bilindiği gibi -şimdi eski hâline geldi- Türk Kanunu Medenisi, mal rejimi olarak mal ayrılığı 
rejimini benimsemişti ancak yeni Türk Medeni Kanunu, edinilmiş mallara katılma rejimini 
benimsemiştir. Sayın Keleş biraz önce -hatta, bu Kanun çıkmadan önceden beri üzerinde benim 
kişisel olarak uzunca bir süre çalıştığım- "Edinilmiş mallara katılım rejiminin evlilik birliğinin 
kurulduğu andan itibaren geçerli olması konusundaki çabalarım hâlâ devam ediyor, bu konuda 
Meclise defalarca teklif de verdim." dediler. Doğrusu, Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, yanılmıyorsam 21'nci Dönemde, Komisyonda ve Parlamentoda görüşülürken ben de 
Adalet Komisyonu üyesiydim, dönemin Adalet Bakanı da Sayın Hikmet Sami Türk'tü ve Adalet 
Komisyonunda uzun bir çalışma maratonundan sonra Türk Medeni Kanunu Komisyondan geçerek 
Genel Kurula inmiş ve Genel Kurulca benimsenerek kanunlaştırılmıştı. Benim kişisel olarak o 
dönemde Parlamentoda mensubu bulunduğum siyasi parti üyesi Komisyon üyesi arkadaşlarımdan 
farklı bir düşüncem vardı, Sayın Keleş'le aynı düşüncedeydim; o da edinilmiş mallara katılma 
rejiminin yürürlük tarihinin Medeni Kanun'un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
değil, evlilik birliğinin kurulduğu andan itibaren geçerli olması şeklinde bir düşüncem vardı. Bunu 
Komisyonda da ifade etmiştim. Nitekim, yanılmıyorsam, benim bu konuyla ilgili, Komisyon raporuna 
muhalefet şerhim de vardır. Ama, tabii, benim bu tavrım kişisel bir tavırdı. Hâlâ aynı düşünceyi 
muhafaza ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

Ancak şunu hemen ifade edeyim: Demek ki 2002'nin Ocak ayında yeni mal rejimi yürürlüğe 
girdi. O tarihten itibaren evlenenler için, artık, ileride -Allah göstermesin- bir boşanma olduğunda, 
"Efendim, şu mal senin üstüneydi, bu mal benim üstümeydi." diye herhangi bir tartışmaya gerek 
yok, çünkü o tarihten itibaren -evlilikler için söylüyorum- artık, kocanın da üstüne kayıtlı olsa, kadının 
da üstüne kayıtlı olsa bu malların -ileride boşanma hâlinde- ortak bir paylaşımının sonucunu 
getirmektedir bu yeni mal rejimi. En azından, yürürlük tarihinden itibaren, bu konuda, özellikle, daha 
çok, ev işlerinde çalışan kadınlarımızın mağduriyetini önemli ölçüde önleyici bir rejim olduğu 
kanaatimi huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, kanunlaşma çalışmaları, mevzuatımızı yenileme çalışmaları sadece 
Medeni Kanun'la kalmadı. Bilindiği gibi bizim hükümetlerimiz döneminde bu konuda temel 
kanunlarımızı günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yenileme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Türk 
Medeni Kanunu'ndan sonra Parlamentonun çıkarmış olduğu en önemli temel kanunlarımızdan bir 
tanesi de Türk Ceza Kanunu'dur, Ceza Muhakemeleri Kanunu'dur, Kabahatler Kanunu'dur. 

- 6 2 8 -



TBMM B: 58 17.2.2009 O: 1 

Şimdi Parlamentonun gündeminde bulunan en çok maddeli temel kanunlarımızdan bir tanesi 
de Türk Ticaret Kanunu'dur. Sanıyorum yetmiş altı maddesini görüştük. İnşallah onu da burada 
iktidar-muhalefet el birliğiyle yasalaştırırız. Çünkü o da bir bilim heyeti tarafından, 
üniversitelerimizin, Yargıtayımızın, barolarımızın, yani bu konuda söz söyleme hakkına sahip olan 
tüm kurumlarımızın temsilcilerinin de iştirakiyle hazırlanmış olan çok önemli bir kanundur. 

Borçlar Kanunu'muz Komisyonda görüşüldü. O da Genel Kurulun gündemine indi ve şu anda 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'muz Adalet Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor. O da yakın 
bir zamanda Meclisin önüne gelecektir. 

Demek ki cumhuriyet kurulurken, reform niteliğindeki temel kanunlarımızı, zaman içerisinde, 
günün ihtiyaçlarını karşılamadığı için değiştirme ihtiyacı doğdu. Bu değişikliği de bu dönemde çokça 
yapıyor olmanın kıvancı içerisindeyim. Bunu sizlerle paylaşma ihtiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlar, milletimiz çağdaş uygarlığı kayıtsız ve şartsız benimsemiştir ve özellikle 
mevzuatımızın çağdaş uygarlığı yakalayacak metinler olmasını milletimiz arzu etmektedir. Bize 
düşen, milletimizin temsilcileri olarak milletvekillerine düşen ve bizlere düşen de bu taleplere uygun 
hareket etmek, bu ihtiyaçları karşılamak ve bir an önce yasalaşmasını temin etmektir. Bu konuda 
Parlamentonun gündeminde bulunan diğer kanunlarımızın da tıpkı Türk Medeni Kanunu gibi kısa 
sürede yasalaşmasını diliyorum ve milletvekili arkadaşlarımızın bu sürece katkı vereceklerine 
inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Gündem dışı üçüncü söz Karaman ilindeki elma üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen 
Karaman Milletvekili Hasan Çalış'a aittir. 

Sayın Çalış, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, Karaman ilindeki elma üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; elma tarımıyla uğraşan 
çiftçilerimizin ve elma fidanının yetiştirilmesinden bahçe yapılmasına, tüketiciye ulaştırılmasına 
kadar sektörün mevcut problemlerinden bir kısmını burada dile getirmek üzere söz aldım. Bu 
vesileyle siz değerli vekillerimi ve bizleri izlemekte olan çiftçi kardeşlerimizi, işletmecilerimizi ve 
izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, elma gerçekten sofralarımızın sağlıklı, besin değeri yüksek, vazgeçilmez 
ürünlerinden birisidir. İçeriğinde bulundurduğu A ve C vitaminleri, yüksek protein, meyve şekeri ve 
mineralleriyle gerçekten insan sağlığı için çok faydalı bir üründür ve bu ürün dünyanın her tarafında 
sofralarda kendine yer bulabilen bir üründür. Ülkemizde Karaman'dan Ayrancı, Ereğli, Ulukışla, 
Niğde, Yeşilhisar, Yahyalı ve yine Karaman'dan Ermenek, Basyayla, Sarıveliler, Hadim, Taşkent, 
Bozkır, Ahırlı, Beyşehir hattından, İsparta merkezli Eğirdir, Gelendost, Burdur, Bucak, Çivril, 
Korkuteli, Elmalı hattında ekonomik anlamda bol miktarda yetiştirilmektedir. Yine, Amasya, Tokat, 
Yalova ve Çanakkale bölgelerimizde de yoğun olarak yetiştirilmektedir. 
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Karaman ilimiz bu elma yetiştirilen bölgeler arasında yıllardır rekolte itibarıyla İsparta ile 
rekoltede yarışır. Ancak değerli arkadaşlarım, bugün itibarıyla soğuk hava depolarımız ağzına kadar 
elma doludur. Şu anda soğuk havada elmanın maliyeti ortalama 900 kuruştur, tüccarın verdiği fiyat 
600 kuruştur. Şu anda maliyetin 300 kuruş altında satılmaktadır. Hâlbuki gübre, ilaç, elektrik, mazot 
gibi girdilerin her sene birkaç kat pahalanması nedeniyle çiftçimizin maliyeti her geçen gün artarken 
maalesef altı yıldır çiftçimiz ve bu işle iştigal eden işletmecilerimiz, soğuk hava depocularımız, 
tüccarlarımız zarar etmektedir. 

Sayın Hükümetimizden çiftçimizin sesini duymasını bekliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu 
gidişle bir süre sonra Türkiye'de İran elmasını, Şili elmasını bugünkünün 5 katı fiyata sofralarımızda 
tüketmek durumunda kalacağız. 

Değerli arkadaşlar, dünyada elma üretiminde üçüncü sırada olan bir ülkeyi bu duruma düşürmeye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün -bir diğer konu da- soğuk hava depolarında fiyatı bu olan elmanın 
marketlerde kaç lira olduğunu görüyorsunuz, pazarlarda kaç lira olduğunu görüyorsunuz. Bu aradaki 
büyük farkı ortadan kaldırmamız lazım, üretici birliklerini daha etkin hâle getirmemiz lazım, 
üreticiyle tüketiciyi buluşturarak üreticinin alın terinin karşılığını aldığı, tüketicinin de ucuz 
yiyebildiği bir hâle getirmemiz lazım. 

Bizim elma üreticilerimizin şu anda sayın Hükümetten acil beklentisi, narenciye üreticisine 
verilen yetmiş beş dolar teşvikin elma üreticisinden esirgenmemesidir, kendilerine üvey evlat 
muamelesi yapılmamasıdır. Bu acil sıkıntı giderilmezse bugün soğuk hava depolarında ağzına kadar 
elma doludur ve mayıs ayı içerisinde bunlar çürüyecek ve dökülecektir. Bu büyük, bu önemli bir 
millî servettir. Bunu heba etmeye hiçbirimizin vicdanı elvermez değerli arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN ÇALIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu acil sıkıntının çözümü yanında elma 

üretimiyle uğraşan çiftçilerimizin önemli beklentisi, desteklerin programlı hâle gelmesi, düzenli hâle 
gelmesi, zamanında yapılması ve ürüne destek verilmesidir. 

Bir diğer beklenti ise bu piyasalar oluşturulurken çiftçiye kulak verilmesidir. Karamanlı üreticiler 
olarak en önemli beklentimiz, elmacılığın önemli bir merkezi olan Karaman'da meyvecilik araştırma 
enstitüsü kurulmasıdır. Bu enstitünün hem yerli türlerimizi geliştirecek hem de kolay pazar bulacak, 
kolay ihraç edilebilecek yeni türde elma bahçelerinin kurulabilmesinin teşvik edildiği, araştırıldığı, 
bu konuda çiftçilerin, işletmecilerin eğitildiği birimler hâline getirilmesi bizlerin ve bizimle beraber 
aynı duyguları paylaşan çiftçilerimizin beklentisidir. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken bütün çiftçilerimiz adına, Türkiye'deki elma üretimiyle 
uğraşan çiftçilerimiz adına sayın Hükümete sesleniyorum: Değerli arkadaşlar, bu çiftçilerimize sahip 
olalım. Bugün kriz ortamında bütün sektörleri nasıl ayağa kaldıracağız diye düşünürken, çabalarken, 
paketler getirirken, bu çiftçilerimizin, tüccarlarımızın, esnafımızın batmasına göz yumamayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 
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IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
I.- Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al-Abrash 'in davetine icabet edecek olan TBMM 

Başkanı Koksal Toptan'in beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti 
gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/688) 

11 Şubat 2009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın, Suriye Halk Meclisi Başkanı 
Mahmoud Al-Abrash'ın davetine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle Suriye'ye resmî 
ziyarette bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 
sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurul'un 27 Ocak 2009 tarihindeki 49. birleşiminde 
kabul edilmiştir. 

Anılan Kanun'un 2. Maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere Siyasi Parti Gruplarınca 
bildirilen isimler Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

Adı Soyadı: Seçim İli: 
1) Mehmet Erdoğan Adıyaman Milletvekili (AK PARTİ) 
2) Hüseyin Unsal Amasya Milletvekili (CHP) 
3) Mahmut Durdu Gaziantep Milletvekili (AK PARTİ) 
4) Hasan Altan Kastamonu Milletvekili (AK PARTİ) 
5) Mehmet Şandır Mersin Milletvekili (MHP) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum: 
B) MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 milletvekilinin, pamuk üreticili-

ğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, pamuk tarımı ve pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak pamuk üretiminin 

arttırılması, üreticilerinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104. ve 
105. maddeleri gereğince Meclis araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz. 05.02.2009 

1) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 
2) Recai Yıldırım (Adana) 
3) Mehmet Şandır (Mersin) 
4) Yılmaz Tankut (Adana) 
5) Alim Işık (Kütahya) 

- 6 3 1 -



TBMM B:58 17 . 2 . 2009 0 : 1 

6) İsmet Büyükataman (Bursa) 

7) Kadir Ural (Mersin) 

8) Recep Taner (Aydın) 

9) Ahmet Kenan Tannkulu (İzmir) 

10) Beytullah Asil (Eskişehir) 

11) Şenol Bal (İzmir) 

12) H. Hamit Homriş (Bursa) 

13) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

14) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

15) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

16) Hasan Çalış (Karaman) 

17) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

18) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

19) Mustafa Enöz (Manisa) 

20) Reşat Doğru (Tokat) 

21) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

22) Akif Akkuş (Mersin) 

23) Necati Özensoy (Bursa) 

24) Muharrem Varlı (Adana) 

25) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

26) Kürşat Atılgan (Adana) 

27) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

28) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

29) Erkan Akçay (Manisa) 

Gerekçe: 

Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun 
hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bunun yanında ülkemiz sanayisinin 
öncü sektörü tekstilin stratejik hammaddesi pamuktur. Bilindiği gibi, pamuğun hammadde olarak 
kullanıldığı tekstil sanayi; sağladığı katma değer, ihracat yoluyla ülke ekonomisine kazandırılan 
döviz ve emek yoğun işgücü olmasından dolayı oluşturduğu istihdam hacmi ile vazgeçilmez bir 
sektördür. Pamuk tekstil sanayimizde olduğu kadar harp sanayinin de önemli bir hammaddesidir. 
Pamuk ayrıca bir yağ bitkisi olup tohumu, gıda sanayinde bitkisel yağ üretiminde kullanılmaktadır. 
Arta kalan küspesi ise, proteini yüksek bir hayvan yemi olarak büyük önem taşımaktadır. Pamuk 
sahip olduğu özellikleri nedeni ile stratejik bir ürün olup uluslararası ticarette yeri büyüktür. Sentetik 
elyaf üretimi karşısında dahi öneminden bir şey kaybetmemiştir. Pamuk tüm bu özellikleriyle de 
ülkemizde altı milyon kişinin geçimini sağlamaktadır. 
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Tekstil sektörümüzün gelişmesine rağmen dünyaca ünlü kalitesiyle Türk pamuğunun üretiminin 
her yıl düşmesi düşündürücüdür. Tüketimdeki artışa rağmen üretimdeki azalış pamukta dışa 
bağımlılığımızı her geçen gün artırmaktadır. Özellikle Akdeniz Bölgesinde pamuk üretimi artık yok 
denecek kadar azdır. Son yıllarda Ege Bölgesinde pamuk ekim alanlarında belirgin düşüşler 
gözlenmektedir. Ege Bölgesinde pamuk ekim alanları yerini hububata (mısır) ve meyve bahçelerine 
bırakmaktadır. Pamukta ulusal bir politika oluşturulmazsa üretim her yıl daha da azalacak ve pamuk 
ihtiyacının tamamı ithalatla karşılanmak zorunda kalınacaktır. 

İç talebimizi karşılamak için üretimin artırılması gerekmektedir. Buda üretim alanlarımızın 
artırılması ile mümkündür. Ancak pazarlamadaki en büyük engelimiz olan fiyatlar üreticimizi tatmin 
etmemesidir. Ülkemizde hızla gelişen tekstil ve konfeksiyon sektörüne paralel olarak tüketimin hızla 
artması, üretimin artırılmasının zorunluluk olmasını ortaya koymuş ancak pamuk için belirlenen prim 
miktarı yıldan yıla azalmıştır. Pamuğun üretimindeki girdi kalemlerinde maliyetlerin çok yüksek 
oluşu üretimin her yıl daha da azalmasına sebep olmaktadır. Mesela işçilik maliyeti pamukta önemli 
bir unsurdur. Ancak kendi yürür pamuk hasat makinesinin çok pahalı olması ve ithalatta alınan % 18 
KDV oranı en büyük engeller üreticiyi zorlamaktadır. 

Genel tarımın sorunları pamuk için de geçerlidir. Pamuk pazarlamasında ve piyasa oluşumunda 
en önemli kurumlardan olan Tarım Satış Kooperatiflerinin, maddi destek kaynakları kesilmiştir. 
Birlikler ürün fiyatlarını kendi imkanları ile açıklamaktadırlar. Üretici ürününü %9-10 gibi fiyat artışı 
ile satarken, %30 faizle zirai kredi kullanılmaktadır. En azından ürün artışı oranında kredi kullanma 
imkanı sağlanmalıdır. Verim artışı için bölgelere uygun çeşitlerin seçimi ve bu çeşitlerin sertifikalı 
tohumluğunun sağlanması gerekmektedir. Pamuğun gübrelenmesi ve sulanması konusunda bilinçsiz 
ve yanlış uygulamalar sonucunda genellikle toprağın fiziksel ve kimyasal dengesi bozulmaktadır. 

Bilinçsiz sulama özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde tuzlanmaya ve toprak kaybına sebep 
olmaktadır. Hastalık ve zararlılar için kullanılan zirai mücadele ilaçlarının kullanımı sertifikaya bağlı 
değildir. Pamuğun en büyük pazarlama kanalı olan Tarım Satış Kooperatifleri 4572 sayılı yasa ile 
yeniden yapılandırma sürecine girmiş ve bu yasaya göre de bu kooperatiflerin finans desteği 
kesilmiştir. Pamuk üretimini desteklemenin bir yolu da kurulmuş olan bu Tarım Satış Kooperatiflerini 
yaşatmaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşme, 

sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza 

sunacağım. 
Buyurun. 
A) TEZKERELER (Devam) 
2.- TBMM Başkanı Koksal Toptan'in, Katar Şûra Meclisi ve Yemen Temsilciler Meclisinin 

davetlerine Parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/689) 
09.02.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın, Katar Şura Meclisi ve Yemen Temsilciler Meclisi'nin 

vaki davetine icabet etmek üzere beraberinde Parlamento heyetiyle, anılan ülkelere resmî ziyarette 
bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 
sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 
3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Hasan Murat Mercan 'in, Çek 

Cumhuriyeti Dışişleri Komisyonu Başkanı tarafından, Prag'da düzenlenecek olan AB Üye ve Aday 
Ülkeler Dışişleri Komisyonu Başkanları Toplantısına ismen davet edildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Murat Mercan, Çek Cumhuriyeti Dışişleri 

Komisyonu Başkanı tarafından 9-10 Mart 2009 tarihleri arasında Prag'da düzenlenecek olan AB Üye 
ve Aday Ülkeler Dışişleri Komisyonu Başkanları toplantısına ismen davet edilmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 9 uncu Maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine 
sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 

oylarınıza sunacağım. 
Buyurun. 
4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in, Suriye ve Ürdün 'e, Mısır'a ve Suudi Arabistan 'a yaptığı 

resmî ziyaretlere iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/691) 
12/2/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Aralık 2008 tarihinde Suriye ve Ürdün'e, 1 Ocak 2009 

tarihinde Mısır'a ve 3 Ocak 2009 tarihinde de Suudi Arabistan'a yaptığım resmi ziyarete, ekli listede 
adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 
Ömer Çelik Adana Milletvekili 
Egemen Bağış İstanbul Milletvekili 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.42 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:15.51 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Murat ÖZKAN (Giresun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşiminin îkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş tezkeresinin oylamasında karar yeter 
sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı yok! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır. 
Öneriyi okutuyorum: 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 329 sıra sayılı Kanun 

Tasarısı 'nın İç Tüzük 'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde 
görüşülmesine, Genel Kurulun 17/2/2009 Salı ve 18/2/2009 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü 
sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Tarihi: 17.2.2009 
Danışma Kurulu Önerisi 

Danışma Kurulunun 17.2.2009 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Nevzat Pakdil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Bekir Bozdağ Hakkı Süha Okay 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Oktay Vural Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
Öneriler: 
Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 329 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 

48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 4 üncü sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül 
ettirilmesi, 
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329 sıra sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, 

Genel Kurulun 17.2.2009 Salı ve 18.2.2009 Çarşamba günkü Birleşimlerinde sözlü sorular ile 
diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Genel Kurulun 17.2.2009 Salı günkü Birleşiminde 15.00-21.00; 18.2.2009 Çarşamba günkü 
Birleşiminde 14.00-21.00; 19.2.2009 Perşembe günkü Birleşiminde 14.00-20.00 saatleri arasında 
çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 

329 Sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/676, 2/72, 2/102, 2/106, 2/334, 2/368, 2/375, 2/381, 2/383, 2/387) 

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 

1. Bölüm 1-30 30 
2. Bölüm 31-35 

(33.maddenin 19 fıkrası ayrı madde 
olarak ve Geçici 1,2, 3, 4. maddeler dâhil) 27 

Toplam Madde Sayısı 57 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde Sayın Kamer Genç, Tunceli Milletvekili. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine mutat, Salı günü 

Danışma Kurulu kararı geldi, mutat, ben de yine aleyhte söz aldım. Konuşmamın arkasından yine 
AKP'li bir grup başkan vekili çıkacak, bize saldıracak ama bize de sataşmadan söz verilmeyecek. 

Sayın Başkan, bu Meclis Başkanlığı bana göre çok kutsal bir görevdir. Orada oturunca çok doğru 
ve dürüst görev yapılması lazım. 

Bakın, burada 100 kişi dahi yok, biraz önce "Karar yeter sayısı var." dediniz. Bunlar hoş şeyler 
değildir. Dürüstlük insanın özünde olacak, temelinde olacak, icraatında olacak. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Kâtip üyeler var orada. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama siz karar alıyorsunuz, saat 21.00'e kadar alıyorsunuz ama 
bakın, geçen hafta karar aldınız, yine toplantı yeter sayısını bulmadınız. 340 tane milletvekiliniz var. 
Alın, gelsinler arkadaşlarımız buraya, çalışalım. 

Bakın, biz Meclis açıldığı andan kapanıncaya kadar buradayız. Tek bağımsızım. Siz de 340 
milletvekilinin 184'ünü, 139'unu bulundurun beyler. Bu sizin göreviniz. (AK PARTİ sıralarından 
"İşine bak sen." sesi) 

Ben işime bakıyorum, siz işinize bakmıyorsunuz, işinizi benimsememişsiniz. 

Tayyip Bey çıkıyor "Yetmiş dokuz senede ne yaptılar?" diyor. Yetmiş dokuz sene, yedi de 
kendini eklerseniz, 1923'ten beri yani cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne yapılan şeyleri yok 
sayıyor. Tayyip Bey, senin o giydiğin elbiseyi o yetmiş dokuz sene bu memleketi yönetenler yaptı. 
İçinde faaliyette bulunulan bu Meclisi, yine o yetmiş dokuz sene iktidarda bulunan cumhuriyet yaptı. 
Şimdi, nereye getiriyor? Cumhuriyeti yok sayıyor ve Osmanlı Devleti'ne getiriyor. 
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Beyler, gelin, sizinle o zaman bu milletvekili yeminini tekrar yapalım. Yani milletvekili yemini 
yapılmış. Milletvekili yemininin gereğini evvela bu çatı altında kaç kişi yerine getiriyor, kaç kişi 
getirmiyor? Yani namus üzerine yemin etmek bana göre çok ciddi bir olaydır, bu namusun gereğini 
yerine getirmek çok ciddi bir olaydır ama o yemini ettikten sonra onu yok saymak çok, yine çok 
ciddi bir olaydır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, yine sözlü sorular cevaplandırılmıyor. Zaten, dediğim gibi, geçen 
hafta, sorulan sorular cevaplandırılmıyor, doğru dürüst cevaplandırılmıyor. İşte, Kütahya Şeker 
Fabrikasını sizin milletvekiliniz almış. Bakın, orada 57 tane lojman ve 162 dönümlük arazi Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı adına kayıtlı iken arkasından, o özelleştirmeden sonra, bir sene 
sonra getiriyorlar, tapuda tahrifat yapıyorlar, Kütahya Çimento Fabrikasına yapıyorlar, bedava 
mallarına konuyor. Ben zaten o konuda kendisiyle, Kiler ile beraber uçakta gelirken iddiaya girdim. 
Tapuyu getireceğim, orayı her hâlde bana bağışlayacak; ben de yarısını şehit ailelerine, yarısını 
Tunceli'deki kurumlara bağışlayacağım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, bir parlamentoda denetim önemli bir görevdir. Yani, 
bilmiyorum, denetimsiz bir parlamento bir şey yapabilir mi. 

Şimdi, bir Deniz Feneri olayı... Deniz Fenerinde ne kadar bir para toplandığı ortada. Alman 
mahkemesi karar vermiş, diyor ki: "Şu kadar para toplandı." Bu paranın esas başmüsebbipleri... 
Yani vatandaşın o kutsal din duygularını istismar ederek bu paralar toplanmış ve bir kısmı Türkiye'ye 
aktarılmış. Türkiye'ye aktarılmış ama bunun bir kısmı Tayyip Bey'in ailesine dokunuyor. Yani orada, 
bakın, bir gemi alması var. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Gemicik, gemicik! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, Hasan Doğan rahmetli oldu gitti. Bu kişi Tayyip Bey'in 

oğluna gemi satmış. Bu gemi 4,5 milyon dolar. Şimdi, bu kişiyle beraber Cihan Kamer diye bir kişi 
kuyumcu, ortak. İstanbul'da, Eyüp'te bir kamu hizmet alam olan yeşil alanı alıyorlar Hasan Doğan'la 
Cihan Kamer. Ne yapıyorlar? Orada ticaret alanı yapıyorlar. Sonra yanında 10 dönümlük bir yer 
gecekondu alanı ilan ediliyor, o fakir fukaranın arazisini bedava alıyorlar. Ne yapıyorlar? Ondan 
sonra... Cihan Kamer kim? Tayyip Erdoğan'ın mal varlığını ispat edemediği zaman kendisine, 
mahkemeye ibraz etmek üzere "Efendim, kanıtlanmayan bu mal varlığı bize şu kadar altın getirilerek 
bozuldu." diyen kişi. Yani o kadar olaylar birbirine girift oluyor ki ve orada o delili o zaman 
bilirkişinin birisi dikkate alıyor, ikinci bir bilirkişi tetkikatında dikkate almıyor ve beraat kararı 
veriliyor, o karar Yargıtaya gitmiyor. 

Değerli milletvekilleri, Almanya'da Deniz Fenerinden gelen paranın bir kısmı Tayyip Bey'in 
oğlunun bacanağının eline geçiyor. Şimdi, bunlar nasıl ispatlanacak? E, buyurun işte, araştırma 
yapalım, bir araştırma önergesini verelim. Hakikaten bu Deniz Fenerinden ne kadar para geldi? Bu, 
İstanbul'da, arkadaşlar, o Eyüp'teki arsa niye getirildi yeşil alandan konut alanına çevrildi? Hasan 
Doğan'ın Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesi için, getirdiniz, burada son anda kulüplerin 55 
trilyon vergisini affettiniz. Bakın, ne kadar güzel değil mi? Hasan Doğan'ın Futbol Federasyonu 
Başkanı olması için getiriyorsunuz, ondan sonra 55 trilyon liralık kulüplerin vergi borcunu şey 
ediyorsunuz. Hasan Doğan, gemisini Tayyip Erdoğan'ın oğluna satıyor; ondan sonra Hasan Doğan'a 
getiriyorsunuz Eyüp'te 5,5 dönümlük bir arazi veriyorsunuz, devletin kamu arazisini; ondan sonra 10 
dönüm de gecekondu araştırma alanı yapıyorsunuz, onu da oraya veriyorsunuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, geçmişte bir Banko Bilo vardı, bir film vardı, bilmem izlediniz mi? 
"Banko Bilo" diye bir film... 
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NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Banker Bilo... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Banko Bilo... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Banker Bilo... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Banker Bilo... Şimdi gemici Bilo çıktı karşımıza. Bu gemici 

Bilo'yu da bir araştıralım arkadaşlar; tam, güzel bir fılmlik olay. Yani şimdi, Almanya'da gidiyorlar, 
vatandaşın en kutsal düşünceleri, inancı olan din duygularını sömürüyorlar ve orada paralar 
toplanıyor. Getiriyor, kime vereceğiz? Fakir fukaraya vereceğiz. Ee, fakir fukaraya verilmiyor da 
birtakım iktidar gücünde olanların mal mülk sahibi olmasında kullanılıyor. Bunları öğrenmek bizim 
görevimiz. 

Çıkıp da meydanlarda... Devletin uçağını kullanarak, bakın, devletin uçağını kullanarak... Bir 
defa, değerli milletvekilleri, eğer bir siyaset adamı, siyaset yapıyorsa, kongresine gidiyorsa devletin 
uçağını kullanamaz. Bu, dürüstlüğün bir gereğidir. Efendim, öğrencileri sen topla, getir, soğukta 
orada beklet, ondan sonra gösteriş olsun diye "Yahu, bu öğrencileri niye getirdiniz?" Eğer sen 
hakikaten dürüst bir davranış içindeysen o öğrencileri oraya getiren valiyi hemen anında görevden 
al. Yani böyle şey olur mu? Siz öğrencileri toplayın, getirin, saatlerce beklesin, o soğukta tiril tiril 
titresin, ondan sonra da çıkıp yiğitlik yapın. Devletin uçağını kullanın, gidin siyaset yapın. E, ben 
bağımsız milletvekiliyim, hadi ben de şimdi çıkayım meydana. Ben kendi arabamı kullanacağım. 
Beni gidip de valiler karşılamıyor, devletin arabasını da kullanmıyorum. 

Bakın, değerli milletvekilleri, dürüstlük çok önemli bir kavramdır. Dürüstlüğü... 
Bakın, ben geçen cuma günü Karşıyaka Mezarlığı'na gittim. Orada hocanın bir lafı çok hoşuma 

gitti, dedi ki: "Yalancı adamın yeri cehennemdir." Bakın, "Yalan söyleyenin yeri cehennemdir. Kim 
yalan söylüyorsa onda insanlık vasfı yoktur." dedi. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Yeni mi duydun? İlk defa mı duydun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ben bunları biliyordum da siz camiye gidiyorsunuz, bunları 

diyorsunuz, buna rağmen tersini yapıyorsunuz. Yalan söylemek kadar... 
Şimdi, deniliyor ki: "Ben falanca adamları tanımıyorum." E, bir bakıyorsunuz kendi çocuklarının 

vekili çıkıyor. E, nasıl tanımıyorsunuz? "E, ben falancayı tanımıyorum." 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yalan söylüyorsun hep. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri, insanların, özellikle politikacıların 

sözüne güvenilir insan olması lazım. Eğer politikacılar sözüne güvenilir insanlar değillerse o 
memleket zaten bitmiş demektir. Çağınızda ekonomi sıfıra inmiş. Allah'ınızı severseniz, o 
çocuklarını, işini kaybettiği için, iflas ettiği için öldüren bu insanlar, cinnet geçiren insanlar hiç mi 
sizi rahatsız etmiyor ya? O kendisini diri diri yakan insanlar, ekonomik sıkıntıdan dolayı, hiç mi sizi 
rahatsız etmiyor? Ama gidip de Vakko'nun bayiliğini alabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hem bakanlık 
yapacaksınız hem Vakko'nun bayiliğini alabilirsiniz. Efendim, hem bakanlık yapacaksınız hem 
kuyumculuk yapacaksınız. Kuyumculuğu nerede yapacaksınız? Kaçakçılığın en yoğun olabileceği bir 
free shop mağazasında. ÖTV'yi kaldıracaksınız, daha önce tarh edilmiş ÖTV'leri de sileceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RECEP KORAL (İstanbul) - Mezarlığa gidince yerinizi öğrendiniz mi? 
BAŞKAN - Buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, peki, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kim 
koruyacak ya? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Sen varsın ya. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Vergiyi almayacaksınız, devletin bütün kaynaklarını yandaşlarınıza 
vereceksiniz. Bakın, geçen pazar, evvelsi pazar İstanbul'daki bir panele katıldım. Orada eski İstanbul 
Belediye Başkanı dedi ki: "Benden sonra beş bin tane, İstanbul'da, imar değişikliği yapıldı. Yeşil 
alanların, okul alanlarının, resmî daire yerlerinin, cami yerlerinin imar planı değiştirildi ve bunlar 
konut alanına çevrildi. Her bir imar değişikliğinden 50 milyon para sağlandı, rant sağlandı." 250 
milyar dolar... Beyler, bu paralar İstanbul'da birilerinin cebine girdi. Bunu söyleyen eski İstanbul Ana 
Kent Belediye Başkanı. Yahu, gelin bunu araştıralım, araştıralım! Kimin cebine haram para girmişse 
onun burnundan getirelim. Ama başınızı sallayacağınıza önerge verelim, bunları yapalım. Kim yalan 
söylüyorsa Allah belasını versin! (AK PARTİ sıralarından "Amin, amin" sesleri) Onun için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Allah bilir kimin cezasını vereceğini. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
Lehinde Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisinin 

lehinde söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, her hafta Meclisimizin Danışma Kurulu önerisi görüşmeleri sırasında mutat olan 

görüşmelerinden bir tanesini yapıyoruz. Şimdi, bir milletvekili arkadaşımız da her hafta mutat olarak 
buraya geliyor, aynı üslupla konuşuyor, ondan sonra inip gidiyor. Biz hep şunu söylüyoruz: Bu kürsü, 
masum bir kürsüdür. Bu kürsüyü kirletmemek lazım; sözle de kirletmemek lazım, beyanla da 
kirletmemek lazım, eylemle de kirletmemek lazım. Bizim buranın masumiyetini korumamız lazım. 
Birtakım dedikoduları, birtakım iftiraları, birtakım yalanları hakikat gibi takdim etmek, onlara gerçek 
vasfını kazandırmaz ancak takdim edenleri küçültebilir. Bizim burada söylenecek her söze verilecek 
cevabımız var, biz onların her birine cevaplar verebiliriz ama o zaman bu Meclisin sağlıklı, verimli 
bir biçimde çalışmasına da imkân tanımamış oluruz. Birtakım dedikoduların, iftiraların konuşulduğu 
ve cevaplandınldığı yer olarak kalmaya devam eder. Onun için, biz, pek çok konuda, dikkat ederseniz, 
susuyoruz, cevap vermemiz gereken bir kısım şeylere cevap vermiyoruz. Bunları milletimizin 
basiretine, vicdan terazilerinin doğruluğuna emanet ediyoruz. 

Benim, Sayın Genc'in söyleyeceklerine söyleyecek çok şeylerim var ama hiçbirini 
söylemiyorum, söylemeye de gerek duymuyorum. Artık, cevap vermemek lazım. Doğrusu bu. Hani 
geçenlerde basında çıktı ya, kamu görevi yapmış bir devlet büyüğümüz öyle bir ifade kullanmıştı: 
"Suskunluğumuz asaletimizdendir. Her şeye verilecek bir cevabımız var. Bir lafa bakarım laf mı 
diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sataşma var. 
BAŞKAN - Hayır efendim, genel ifadeler var, isim falan geçmedi. 
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BİLGİN PAÇARIZ (Edime) - Sataşma var efendim, doğru söylüyor. 
BAŞKAN - Başka söz talebi yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Konuşana bakarım, adam değilse." dedi. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o kürsüyü çok taraflı yönetiyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan 

gündeme alınma önergesi vardır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada, o kürsüde söylenen o pislikleri sen hep örtmeye 

çalışıyorsun. Böyle bir şey olmaz ya! 

BAŞKAN - Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERGELER 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi'nin (2/2) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/2 Esas Numaralı "Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifim" İçtüzüğün 37. 
Maddesine göre doğrudan gündeme alınması için 15.01.2008 ve 22.04.2008 tarihlerinde görüşülmüş 
ancak doğrudan gündeme alınması reddedilmiştir. 

2/2 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince yeniden doğrudan 
gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatifine olan borçlarının faizlerinin silinip anaparasının beş yıla yayılmasıyla ilgili vermiş 
olduğum kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 12 Haziran 2003 yılında, çiftçilerin ve besicilerin borçlarını iyileştirmek için 
bir kanun çıkardık ama o kanun yeterli olmadı. Hâlen, çiftçilerimiz, besicilerimiz, Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatifine olan borçlarından dolayı hacizli durumda ve insanların evine haciz geliyor 
hatta bazı yerlerde jandarmayla birlikte haciz memuru giderek köylünün hayvanını haczediyor. Böyle 
bir konumda mutlak surette Büyük Millet Meclisinin bu kanun teklifini kabul etmesi lazım. Bu kanun 
teklifi kabul edildiği zaman çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının faizlerinin silinerek anaparasının beş yıla taksiti yapılacaktır. 

Bu nedenle, çiftçilerimizin bu sıkıntılı günlerinden kurtulması, krize yakalanmış, özellikle 
hayvancılık yapan, hayvan alım satımı olmayan, Doğu ve Güneydoğu'da ağır kış koşullarında olan 
çiftçilerimiz, inanın samimi söylüyorum, çok büyük sıkıntı içerisinde yaşıyor. 
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14 Şubat Sevgililer Günü biliyorsunuz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ben Ardahan'daydım. 
Ardahan'da, Ardahan Belediye Başkan adayımız Sayın Yalçın Taştan'la beraber sabah 7.00'de 
sabahçı kahvelerini dolaştık. Sabah 7.00'de sabahçı kahvelerini dolaşırken bir söyledim bin ah işittim. 
Çiftçilerimiz perişan durumda. Bakın, isimlerini vereceğim: Hamit Gökçe, Cemil Başdemir, Ayvaz 
Lale, Gıyasettin Akdemir, Sebahattin Hanoğlu, Tuncer Aktürk, Ali Rıza Başdemir. Bu 
vatandaşlarımızın bir kısmıyla konuştum -isim konuşuyorum, belgedir bunlar- vatandaşlarımız şunu 
söyledi: "Biz sınırda bekçilik yapıyoruz, yedi sekiz ay kar altında bu ülkenin bekçiliğini yapıyoruz, 
bu ülkeye vatandaşlık yapıyoruz. Bizim suçumuz ne? Ziraat Bankasına gidiyoruz, Ziraat Bankası 
kredi vermiyor." 

İstediği kredi 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar... 5 milyar kredi için Ziraat Bankası şunu istiyor: 
Memur kefil getir, esnaf kefil getir. 

Değerli arkadaşlar, Adana'dan, İstanbul'dan, İzmir'den tayin olmuş, Ardahan'a, Kars'a gitmiş 
memur nasıl oradaki çiftçiye, köylüye kefil olabilir? Lütfen... Bunu kaldırmamız lazım. Yani 
Başbakana ve Ziraat Bankası Genel Müdürüne sesleniyorum, rica ediyorum Hükümete: Yani bu 
Ziraat Bankasından kredi alan insanlara imkân sağlayın. 

Bakın, ben bir örnek söyleyeceğim, bir formül de söyleyeceğim. Çare diyorlar ya... Nedir 
öneriniz? Önerimiz var. Eskiden hayvanların küpesi yoktu, küpesi olmadığı için hayvanın cüzdanı da 
yoktu; şimdi her hayvanın küpesi var, cüzdanı var, kaydı var. Bu hayvanlar rehin alınarak kredi 
verilebilir ve çiftçiler rahatlar. Bugün şimdi aynı derecede o kahvede oturan bir sürü esnaf perişan. 
Diyorlar ki: "KOBİ'lere yardım ettiler, KOBİ'lere kredi veriyorlar, niye bize vermiyorlar? Biz burada 
ağır kış koşullarında yaşıyorsak, eksi 25 derecede, eksi 30 derecede yaşıyorsak bizim günahımız ne?" 

Ardahan'da, hakikaten Doğu ve Güneydoğu'da insanlar, esnaf siftah yapmadan dükkânını açıp 
kapatıyor, kirasını ödeyemiyor, çekini ödeyemiyor, senedini ödeyemiyor, vergisini ödeyemiyor, 
herkes hacizli. 

Arkadaşlar, yani Büyük Millet Meclisinden çare istiyorsak işte bu kanun teklifimizin kabul 
edilmesi lazım. Bu kanun teklifi kabul edilirse, ben inanıyorum, çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir, faizler silinecektir. 

Şimdi, örneğin, bir belge sunuyorum, belge. Diyorlar ya... Belge işte: Ziraat Bankası Posof 
Şubesinin belgesi. 3 milyar kredi almış Sabri Yalçın, 13 milyar 600 milyon olmuş. 

Değerli arkadaşlar, bu 13 milyar 600'ü bu adamın ödeyebilmesi için 15 tane ineğini satması 
lazım. Zaten bu adamın 15 tane ineği yok, 5 ineği var, onu da satsa çocukları aç kalacak. Onun için, 
lütfen rica ediyorum, 3 milyar 13 milyar olmuşsa, o zaman, bu 13 milyarın faizinin silinip anaparası 
alındığı takdirde, ben inanıyorum, köylüye, çiftçiye, esnafa büyük bir rahatlatma getirecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENSAR. ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir de yem bitkileri parası hâlen ödenmedi. 
Bazı illerde ödenmiş, ne yazık ki Doğu Anadolu'da çoğu ilde ödenmemiş. Yani kış, kar, kıyamet... 
İnsanlar hayvanıyla beraber aynı odada kalıyor. Hayvanını besleyecek yemi için para alacak, parası 
yok. Hayvanı mal pazarına götürüyor, satamıyor. 
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Bakın, kasım ayında yem bitkileri parasının ödenmesi lazımdı. Yem bitkisi parası nedir, yem 
bitkisi? Bu yem bitkisini önceden verecek ki adam, hayvanını beslesin, bahara çıkarsın. Zaten bir ay 
sonra yeşillik çıkıyor. Şimdi daha hâlen ödenmemiş. Bu nedenle, ben rica ediyorum Hükümetten: 
Yem bitkileri parasının ödenmesi lazım, acilen ödenmesi lazım. Eğer bu ödenmeyecekse hakikaten 
çiftçimiz çok perişan duruma düşecektir, zaten perişan durumda. 

Şimdi, yem bitkileriyle ilgili ödeme yapılmadı, yapılmadığı gibi bir de yem bitkilerinde düşme 
olmadı. Hükümet diyor ya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, teşekkür ediyorum. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bir dakika uzatma süresini veriyor musunuz Başkanım. 
BAŞKAN - Bir dakika sürenizi verdim de siz yem bitkilerine geçince süre tamamlanamadı. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Farkında değilim. O zaman selamlayıp ineyim. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, istirham edeyim, zorlamayahm şeyi. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Selamlayıp ineyim Başkanım. 
BAŞKAN - Şimdi Sayın Öğüt, bakınız, buradaki olay şu şimdi: Bir konu hakkında 

konuşuyorsunuz, oradan başka bir konuya geçiyorsunuz. Şimdi o konuların hepsini derleme imkânı 
vesairesi yok, böyle bir imkân da yok. Onun için, çıkan hatip ne kadar zamanda ne kadar söz 
söyleyeceğini bilecek. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ensar 

Öğüt'ün selamlarını iletiyorum arkadaşım adına. 

Şu anda verdiğimiz kanun teklifiyle Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 
üreticilerimizin, köylü kardeşlerimizin borçlanmalarının faizsiz, anapara sabit kalarak beş yıl 
ertelenmesiyle ilgili bir teklifimiz var. Bu teklifin yüce Meclis tarafından kabul edileceğini umuyorum 
ve diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, geçenlerde ben burada o çiftçimizin değerlerini kürsüye 
çıkarmıştım, bazı arkadaşlarımız "Şov yapıyor." demişti. Şov yapmadığımızın örnekleri, bugün 
köylere gittiğiniz zaman... Ben yaklaşık her hafta Burdur ve çevre köyleri, Afyon'u, İsparta'yı, 
Antalya'yı dolaşıyorum. Bu köylerde gerçekten üreticimiz çok açmazda. Ürettiği buğday para etmedi, 
süt şu anda para etmiyor, et para etmiyor, haşhaşı para etmedi, ürettiği pancar para etmedi, satacağı 
bir şey kalmadı; tarım krediye borcu var hayvanları için yem aldı, Ziraat Bankasına borcu var traktör 
aldı, hayvan kredilendirmesi yaptı, damızlık düve aldı, bu borçların ödenmesi gerekiyor. Ama kriz 
öyle bir geldi ki beşli dirgen gibi böğründen girdi, sırtından çıktı, teğet geçmedi kriz. Böğründen 
girdi, o üreticinin kullandığı beşli dirgen gibi. O perişanlık diz boyu. Onun için... Geçen yıl 
söylüyordu vatandaşımız "Ben Ziraat Bankasına olan borcumu, bu yıl özel bir bankadan aldım." 
Özel bankanın ismini vermiyorum, bunu Trakya'dan tanıyorsunuz, Burdur'dan tanıyorsunuz, 
Denizli'den tanıyorsunuz, Adana'dan, Balıkesir'den tanıyorsunuz. O özel banka bütün Türkiye'ye kol 
sardı. Arazilerini ipotek etti, kredi kartı verdi, şu anda araziye alıcı yok. Onun için yasalar 
düzenlemeye çalıştık. Arazisini alan yok, ineğini alan yok. 10,5 milyon liraya dana kestiriyordu, şu 
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anda 8,5 lira. 8,5 Liraya; düve kestiriyordu, şu anda 6-6,5. Bağ bozumu gibi şu anda hayvan pazarları; 
düvesi pazarda, danası pazarda, ineği pazarda. O üç aylık, beş aylık buzağılar sucukluk, pastırmalık 
olarak kesime gönderiliyor. Bunlar bacasız fabrika. Bunlar kesilmesin diyoruz. Onun için bu kanun 
teklifimizde, vatandaşımıza, köylümüze, çiftçimize bir can suyu istiyoruz. Bu can suyu ki o 
buzdolabına benzemiyor, çamaşır makinesine benzemiyor. O bacasız fabrika. Gelin, sosyal devlet 
diyoruz, dağıtım diyoruz; bu sosyal devlet köylünün elinden tutsun, çiftçinin elinden tutsun. Bu 
köylümüze bir kez daha bu güzelliği kazandıralım istiyoruz kanun teklifimizle. 

Geçen gün Kırklareli'nden aradı bir kardeşimiz, ismini sizlere verebilirim. Hocam diyor "İntihar 
edecek..." Bizim on beş ineğimiz vardı, şu anda üç çuval yemimiz kaldı. Kırklareli Vize'den aradı, 
"İntihar edecek." diyor. Bu intiharlar çoğaldı arkadaşlarım, borçlarından dolayı. Burdur'da -biz, 
yediemin deposu diye bir şey bilmezdik Burdur'da- şu anda dört tane yediemin deposu var. Eskiden 
buzdolabı, çamaşır makinesi konurdu yediemin depolarına. Bu yediemin depolarında şu anda sıfır 
marka araçlar, traktörler, Ducato'lar, Scudo'lar doldu taştı, sanki bir oto pazarı gibi, galeri gibi bu 
yediemin depoları doldu. İlçeler yediemin depolarıyla dolu, traktörü orada, 50 NC'si orada, pikabı 
orada, arabası orada, Şahin'i orada, Kartal'ı orada. Bunları kurtarmamız gerekiyor. Onun için bu 
kanun teklifimizde bir iyileştirme yapacağız. Bu iyileştirme ki o çiftçimizin alın teri gibi baktığı, 
yemeyip yedirdiği ineğini kesimden kurtaracak, düvesini kesimden kurtaracak. Bu feryat Türkiye'nin 
her yerinden, Anadolu'nun her yerinden -Diyarbakır'ından, Elâzığ'ından, Samsun'undan, 
Antalya'sından, Burdur'undan, Edirne'sinden- devamlı sizlere de geliyor, duyuyorsunuz. Gerçekten 
bu iyileştirmeyi yapmamız gerekiyor bu kanun teklifiyle. O tarım kredinin önünden geçecek hâle 
gelmedi. O tarım kredide çalışanların özlük haklarının neler olduğunu sizler de biliyorsunuz. O 
insanlar eli nasırlı insanlar o insanların maaşlarını çıkarmak için cansiparane çalışıyorlar ama ürünleri 
para etmediği için bu borçlarını ödeyemediler. Onun için bu feryatları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, yani gerçekten bazen konuşuyoruz -bakanlarımız yok şu 
anda- bakanların Türkiye'si tozpembe, rakamların Türkiye'si de tozpembe, bankaların Türkiye'si de 
tozpembe; orada güzellikler var, bakanın olduğu yerde, gittiği yerde güzellik var. Rakamlarda güzellik 
var, enflasyon düştü, borsa yükseldi, gayet güzel bunlar ama gelin bir de esnafı dolaşın, emekliye 
gidin, emekli maaşıyla 2 üniversite öğrencisi okutan o annenin haykırışını, o annenin feryadını gelin 
hep beraber dinleyelim. Üretim olsa, üretimi kamçılamış olsak, o üretilenler para etmiş olsa vatandaş 
hiçbir şey istemiyor ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu: "Çalışmadan, 

yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce hasletlerini, daha sonra istiklal ve 
istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar." Benim üreticim, benim köylüm, benim çiftçim, benim 
esnafım gerçekten çalışıyor, gerçekten üretiyor, gerçekten yoruluyor ama emeğinin karşılığını 
alamıyor; eli hamur, karnı aç. Onun için bu kanun teklifimizin yüce Meclisin oylarıyla geçeceğine 
inanıyoruz. Yaptığımız bu kanun teklifi üreticiye bir can suyu olacaktır. Bu can suyunda AKP'li 
kardeşlerimin, MHP Mi kardeşlerimin, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin hep beraber destek 
vereceğine inanıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

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

BAŞKAN - Arayacağım. 
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş önergenin doğrudan gündeme 

alınmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, 
karar yeter sayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını 
görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

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

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 307) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, 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 Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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 (Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi) (2/211, 2/112, 2/311) (S. Sayısı: 328) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 4'üncü sıraya alınan, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 15 Milletvekilinin; 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Malatya 
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Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ankara 
Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; 5084 Sayılı Yatırımların 
ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 
Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 15 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 
ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Harun 
Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 4447 Sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru'nun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sebahat 
Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin; Yatırımların ve istihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri 
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili 
Veysi Kaynak'ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676, 2/72, 
2/102, 2/106, 2/334, 2/368, 2,375, 2/381, 2/383, 2/387) (S. Sayısı: 329) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 329 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 91'inci maddesi 

kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine 
geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı 
ayrı oylanacaktır. 

(x) 329 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Demokratik Toplum 
Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; şahısları adına Malatya Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu'nun ve Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun söz talepleri vardır. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'a aittir. 
Sayın Oyan buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz 

önce adını okurken beş dakika geçirdiğimiz bir torba kanunu, başka deyişle çorba kanunu konuşmak 
üzere buradayız, huzurlarınızdayız. 

Efendim, bu kanunun adı da değişti zaten, Hükümetin teklifinde İşsizlik Sigortası Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı idi ve buna on tane kanun teklifi -
biri de benim- eklenmiş idi. Bu, Komisyonda -haklı olarak aslında- değiştirildi ve şu dendi: Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. Niye öyle? Çünkü otuz üç madde artı 
geçici maddelerden oluşan bu torba kanun tasarısının sadece bir maddesi esas itibarıyla işsizlik 
sigortasıyla -bir tane daha var ama çok önemli değil- ilgili. Dolayısıyla, yani adını tam torba kanun 
olarak koymakta yarar vardı, yanıltıcı olurdu. Ama şimdi şunu sormak lazım: Yirmi dokuz tane 
yasada değişiklik yapan bir torba kanunun bir temel yasa olarak getirilmesi gibi bir garabeti niye 
yaşıyoruz? Yani iki madde hâlinde görüşeceğiz, içinde birbiriyle benzemez otuz altı tane madde var. 
Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun üzerine herhalde bu Meclisin düşünmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'nin temel meselesi bugün -dünyanın da aslında çok önemli 
temel meselesi işsizliktir- işsizliktir, işsizliğe çözüm bulmaktır, istihdamdır. Dolayısıyla, bizim burada 
bakmamız gereken şey, acaba bu konuda ne getiriyor? Gelen sadece kısa çalışma ödeneği de olarak... 
O da bir yenilik değil, var olan bir düzenlemenin geliştirilmesi. Peki, işsizlik sigortasıyla ilgili burada 
birçok kanun teklifi var bu Parlamentonun değerli milletvekillerinin. Onunla ilgili bir iyileştirme -
sisteme girişlerin kolaylaştırılması, sistemde kalışın uzaması, işsizlik ödeneğinin yükselmesi- buna 
ilişkin bir düzenleme var mı? Ne yazık ki yok. Geçen sene şubat ayında benim kanun teklifim 
reddedilmişti. Şimdi Komisyonda geçen gün görüştük. Sayın Bakan da "Bunun bazı şeyleri dikkate 
alınabilir." dedi. Bekliyoruz. Yani, herhalde başka bir düzenleme gelecek. Burada en azından bizim 
önerdiğimiz, teklif ettiğimiz düzenlemeler ortada gözükmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, İşsizlik Sigortası Kanunu 2000 Haziranında kabul edilmiştir. 
2002 Mart ayında da işsizlik sigortası ödemeleri başlamıştır. Yani önce bir biriktirim dönemi, 
arkasından ödeme dönemi. Peki, marttan itibaren bugüne, yani ocak sonuna kadar geçen toplam yedi 
yılda, bir ay eksiğiyle toplam yedi yıldır, bu toplam yedi yılda ne kadarlık bir ödeme yapılmış acaba 
işsizlere diye bakıyorsunuz. Esas amacı işsizler değil mi? 42 katrilyon toplanmış bir fon, ocak 
itibarıyla. 1,9 katrilyon sadece işsizlere ödenmiş. Yani, fonun sadece yüzde 4,4'ü işsizlere dönük 
olarak uygulanmış. Bu, çok ilginç bir karşılaştırma. Yani aslında bu fonun işsizler için çalışmadığını... 
Gerçi ben bunu taa 2000 yılında yazmıştım. Bu fon devletin borçlanmasının, hazinenin uzun vadeli 
ve kolay yoldan borçlanmasının bir aracı olarak oluşturuluyor diye taa 2000'de ben bunları yazdım. 
Şimdi bunu siz altı yıllık iktidarınızda bir kez daha, bir kez daha kanıtlayarak geliyorsunuz. Yani hiç 
olmazsa bir iyileştirme yapmaya, yani bu fonun gerçek amacına uygun çalışmasına dönük bir çaba 
içinde olmaya niye bu kadar eliniz titriyor, IMF karıştığı için mi? IMF size daha geçen yılın 
bütçesinde ve bu yılın bütçe görüşmelerinde, aralık ayının son günlerinde IMF'nin görünmez eli 
geldi, bütçenin yatırımlarını azalttı, tarım desteklerini azalttı. Şimdi de görüyoruz ki her düzenlemede 
bunu görüyoruz: "İşsizlik sigortasıyla ilgili sakın ha düzenleme yapmayın, o fona dokunmayın, fon 
devlet borçlanmasına gidecek." 
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Bakın, size çok tipik bir başka örnek vereyim: Bu fonun son birkaç yıl itibarıyla sigorta giderleri, 
yani işsizlik sigortası ödemeleri, işte, 2007'de 324, 2008'de 450 milyon lira -eski deyişle trilyon-
işsizlere ödeniyor. 2009 için ne öngörülüyor? 2009 için 569 öngörülüyor. Yani sanki Türkiye krizde 
değil. Bu nerede bu? Bu, DPT genel ekonomik hedefler ve yatırımlardan söylüyorum. Yani sanki 
Türkiye krizde değil. 2009 yılında da öyle bir büyük artış, işsizlik ödeneğinde büyük bir artış 
öngörülmüyor. Yani o işsizler bizim işsizimiz değil, onlar yabanların işsizi, onların bir hakkı yok, 
yasal hakkı yok. Biz kömür, erzak dağıtalım, işsizlere bir şey vermeyelim. Kanuni haklara hayır, 
keyfî şeylere evet. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir sosyal devlet olur mu? Böyle bir devlet olur mu, 
bırakın sosyalini. 

Peki, ne artıyor? Diğer giderler artıyor. Diğer giderler, mesela 2006-2007'de 80 milyon lira 
civarında olan diğer giderler birdenbire 2008'den itibaren arttı. 2008'de 1.516 yani 1 milyar 516 
milyon Yeni Türk Lirası. Niye 2008'de böyle? Çünkü 2008'de fonun faiz gelirinin yüzde 10'unu 
GAP'a aktarmaya başladık. Tamam, GAP'a aktarılsın da kardeşim, GAP'a aktarılan kadar işsiz 
ödeneği niye yok? Yani niçin işsiz ödeneği 2008'de 450 milyon lira da, GAP'a aktarmalar dolayısıyla 
o şişen diğer giderler 1,5 katrilyon ya da 1 milyar 516 milyon lira? Yani niye 3 katı? 2009'a 
bakıyorsunuz, 5 katına çıkması öngörülüyor. Yani 2009'da daha da kötü olacak. 

Bizim gözümüz onda da değil. Diyoruz ki... Veya bunun yüzde 95'ini devlet borçlanma için 
kullanıyor. Bırakın, açın şu yolu. Hani, şeyler çok şeye bağlıysa, yani bu fonun elindeki devlet hazine 
kâğıtları, devlet iç borçlanma senetlerini devletin ödeyip fonu rahat bırakması mümkün değilse -
çünkü piyasadan borçlanacak, daha yüksek faiz- o zaman fona yeni girişleri bari serbest bırakın. 
Fona yeni girişler var, her ay yeni girişler var. Şimdi, öncekine bari bir set çekin, ondan sonrasını 
gerçek amacına uygun olarak kullanmaya gayret edin. Ne yazık ki bunlar yok. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yani, biz... Sayın Bakan da burada. Yani krize, işsizliğe karşı ciddi 
bir önlem olamadığını görüyoruz. Bunun bir başka rakamını daha vereyim: En son kasım itibarıyla 
-üç aylık ortalamalar- işsizlik rakamları açıklandı, 2 milyon 995 bin işsize çıktı işsiz sayısı. Hızlı bir 
şekilde yükseliyor ki bu resmî işsiz. Aslında buna çalışmaya hazır 1 milyon 968 bin kişiyi katarsanız 
İstatistik Enstitüsü rakamlarıyla -yani işbaşı yapmaya hazır, iş bulursa hazır olanları. İşsizim demiyor 
ama işbaşı yapmaya hazır- tam 4 milyon 963 bin işsiziniz kasım itibarıyla var. Peki, kasım ayında 
işsizlik sigortasından kaç kişiye ödeme yapmışız? 165 bin kişiye. Nerede 165, nerede 2 milyon 995, 
nerede 4 milyon 963? Kıyas kabul etmiyor. Yani, resmî işsizlik rakamına kıyasla yüzde 5,5; işsizlerin 
sadece yüzde 5,5'u faydalanıyor. Diyeceksiniz ki: "Bunların bir bölümü kayıt dışı da ondan." Ee, 
gelin kayıtlı işçiye başvurun, kayıtlı işçiye oranlayın. Kayıtlı işçiye oranlayın, 1 milyonu aştı ocak 
ayında, 1 milyon 79 bin kayıtlı işsiz, ona oranlayın. Gene çok düşük bir noktadasınız. 

Sayın Bakan, değerli Hükümet temsilcileri; bu konu artık ihmal edilebilir bir durum değildir. Bu 
konu bir kırmızı çizgidir. Yani bu krizi ciddiye alıyor musunuz? Siz halkı ciddiye alıyor musunuz, 
siz vatandaşlarınızı ciddiye alıyor musunuz, siz işsizi ciddiye alıyor musunuz? İnsanları insan yerine 
koyuyor musunuz? Bu onun çizgisidir. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu arada şunu da... Bu 2000 krizinden farklı. 2000 krizinde hem kısa 
süren bir "V" tipi kriz söz konusuydu hem de o zaman henüz kamu iktisadi teşebbüsleri sistemde hâlâ 
önemli, hâkim pozisyonları vardı birçok bakımdan. Şimdi kamu iktisadi teşebbüslerini bütün bu 
dönem boyunca elden çıkardınız büyük ölçüde. Dolayısıyla elinizde supap yok, elinizde supap yok. 
Onlar bu tür dönemlerde, kamu iktisadi teşebbüsleri, işçi çıkarmayarak işsizliğin yükselmesine karşı 
bir fren görevi görüyorlardı. Şimdi elinizde bu fren de yok, bunu dikkate alın ve uzun süreli bir 
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işsizlik ve kriz dönemine giriyoruz. Dolayısıyla, elinizde hangi araçlar var, doğrusu merak ediyorum. 
Ha, şimdi bir araç getiriyorsunuz. O araç nedir? Kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği nedir? 
Yani burada, tabii, vaktim yok ama kısacası, bu, var olan bir şeydi. Bu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu'nun zaten içinde olan bir madde değil ama uygulanamaz bir madde değil. Niye 
uygulanamazdı? Çünkü şöyle bir şeyi vardı, özel bir durum: Yani iş yerinin geçici olarak bir şey 
olması, faaliyetlerini azaltması, çalışma sürelerini azaltması veya iş yerini kısmen veya tamamen 
belli bir süre durdurması. En az dört hafta olursa geçerli ve üç aya kadar da bu durumdaki işletmelere 
oradaki zor duruma düşen işçiler için bir telafi mekanizması çalışıyor. Üç ayı aşamayan bir şey... 

Şimdi, burada bir iyileştirme yapıyorsunuz. Ee, güzel... Yani iyileştirme yani üç ayı altı aya 
çıkarıyorsunuz. Güzel, tamam... En azından... Ama niye bir sene değil? Yani bu işsizlik döneminde 
niye bir sene değil? Peki, niye çalışmıyordu sistem? 

Bakın, size rakam vereyim: Sayın Bakan, 2008 yılında müteaddit defa, defalarca işverenleri 
şeye çağırdınız: "Ey işverenler, işçinizi çıkarmayın, kısa çalışma ödeneğinden yararlanın." dediniz. 
Kaç kişi başvurmuş? 

Bakın, ben size bu kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısını vereyim: 2005 yılında 21 
kişi, 2006'da 217 kişi, 2007'de 40 kişi, 2008'de sıfır kişi. Yani Sayın Bakanın en çok çağrı yaptığı 
2008 yılında 1 kişi bile yararlanmamış kısa çalışma ödeneğinden. Tabii, belki şunu diyebilirsiniz: 
2008'in son aylarındaki başvurular 2009'a kalmış oluyor. Nitekim 2009'da 651 kişi, ocak ayında 
sadece görüyoruz. Ama neyi açıklar? 651 'le neyi kurtarırsınız? Biz, burada yüz binlerden 
bahsediyoruz, milyonlardan bahsediyoruz Sayın Bakan. Dolayısıyla, burada, şimdi sizin getireceğiniz 
şey gerçekten derde deva olacak bir şey mi yani üç ayı altı aya çıkarmak? Ha, bir de bunu sadece 2009 
yılı için getiriyorsunuz yani lütfediyorsunuz. Ondan sonra sanki 2009'da kriz bitecek ve sanki kriz 
bitse dahi bu kısa çalışma ödeneği denilen uygulanamaz mekanizma çok iyiymiş gibi tekrar geriye 
döneceğiz. Ee, uygulanamıyor... Yani 10 kişi, 20 kişinin yararlandığı bir şeye "Var." denilebilir mi? 
O hâlde niye sadece 2009 için, bunu anlamak mümkün değil. 

Kaldı ki bakın, mevcut, daha henüz değişmemiş uygulamada şu vardır: Kısa çalışma ödeneği 
olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür. Yani düşünün, 
birisi, kısa çalışma ödeneğinden yararlandı bir işçi, döndü tekrar iş yerinde çalıştı ama üç ay sonra iş 
yeri tamamen kapandı; işsizlik sigortasına başvuruyor; diyorlar ki: "Sen üç ay yararlandın, altı aylık 
işsizlik sigortan var, o altı aydan üç ayı düşerim." Ya bu kadar... Yani ilave bir hak değil, var olan 
hakkın üzerinden çalışan bir sistem. Böyle bir şey olabilir mi? 

Bunu şimdi değiştiriyorsunuz, güzel. Diyorsunuz ki yeni düzenlemede: "Kısa çalışma ödeneği 
olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez." Güzel. Ee, 
niye sadece 2009'da? Niye sadece 2009'da? Niye devamlı değil? Yani bu kısa çalışma ödeneği bir 
sistem olarak olacak mı, olmayacak mı; karar verin. Eğer olmayacak diyorsanız, eski sistemi devam 
ettirin, ona dönün gene. 

Dolayısıyla bu ciddi bir düzenleme değil. Yani, burada, bir kere zaten paralellik sağlamak 
açısından, işsizlik sigortası ödemeleri altı aydan başlıyor, altı ay, sekiz ay, on ay. Dolayısıyla onunla 
paralellik sağlamanız lazım. Kaldı ki, işsizlik sigortasında bu ödeme sürelerini... Benim önerim de 
odur. Şurada da var, bu elinizdeki sıra sayısında. Bu sıra sayısı elinize ne yazık ki yirmi dört saat 
önce bile geçmedi ancak bugün basıldı. Benim elime bile on ikide geçti. Bunu okuma fırsatı 
bulamamıştır sayın milletvekilleri. Ama burada benim teklifim de var. Ben neyi öneriyorum? Altı, 
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sekiz, on ay için değil, sekiz, on, on iki ay için ödensin işsizlik sigortası. Sisteme girişlerde en az altı 
yüz gün son üç yılda çalışmış olmak koşulu, son iki yılda üç yüz güne, son yüz yirmi gün yani dört 
aydır kesintisiz çalışmada gelin bunu altmış gün yapalım. Bu şartları getirin ki sisteme giriş 
kolaylaşsın yani gerçekten sistem çalışsın. 

İkincisi, "asgari ücretin yarısıyla tamamı arasında" diyorsunuz işsizlik sigortasında. Gelin bunu 
asgari ücretin dörtte 3'üyle 3 katı deyin çünkü asgari ücretin 5 katı üzerinden matrahtan alıyorsunuz 
siz bu işsizlik sigortası ödentisini. 

Ha, şimdi, bir de, bu kısa çalışma ödeneğini de yüzde 50 artırıyorsunuz çünkü bu da aynen 
işsizlik sigortasının uygulamasına tabiydi. Yani ancak sistem içinde işsizlik sigortası koşullarından 
yararlanabilir olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Yüzde 50 artırıyorsunuz işsizlik 
sigortasındaki yani "yüzde 50 zamlı uygulanır." Niye işsizlik sigortasını yüzde 50 zamlı 
uygulamıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Yani fondaki kaynaklar gerçek sahibine gidecek diye mi 
korkuyorsunuz? Korkmayın. Gerçek sahibi, onlar hak sahibi. Aslında hak sahiplerinin de bu haklarını, 
biraz daha, tabii, özellikle sendikal dünyanın daha ciddi bir şekilde takip etmesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu işsizlik sigortası ya da kısa çalışma ödeneğinin, bütün bunların 
istihdam konusuna ve işsizliğe bir çözüm olamayacağını düşünüyorum. Burada gerek işsizlik sigortası 
fonunun düzenlenmesi gerek kamu yatırımları artışı üzerinden istihdam yaratılması gerekse tarım 
destekleri üzerinden tarımda yeni işsizlik dalgalarının ortaya çıkmamasının sağlanması gerektiğini 
düşünüyorum ve IMF talepleriyle bu tür güdük birtakım tasarıları "büyük önlemler, büyük araçlar 
getiriyoruz sisteme" diye, lütfen, bunu bize hiç olmazsa bu şekilde pazarlamayın. Milletvekillerinin 
aklıyla alay etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi elbette bu kanunun başka düzenlemeleri de var. Değerli arkadaşlarım 
bu konularda görüşecekler. Madde 2'de hukuka aykırı düzenleme yapıyorsunuz. Bu tasarının 2'nci 
maddesinde sağlık hizmetleri sunucularına kırk beş, doksan günlük sürelerde yapılan ödemeler 
süresini uzatıyorsunuz. Bunu, kırk beş günü, altmış güne çıkarıyorsunuz. Altmış güne çıkarmakla 
kalmıyorsunuz "ödemeyi izleyen ayın yansına kadar, on beşinci gününe kadar" diyorsunuz. Yani 
eğer hizmet sunan, bu hizmeti bu ayın, diyelim şubatın l'inde sunduysa, o, kasımın 15'ine kadar 
gidiyor. Yani kırkbeş gün daha; altmış gün, o süre çalışmaya başladığı andan itibaren altmış gün, bir 
de bu kırk beş günü ekleyin, yüz beş güne çıkan... Yani sizin derdiniz eczacıları mı batırmak, sizin 
derdiniz birtakım hastaneleri mi batırmak, onun yerine özel zincirler kurulmasını mı istemek? Eğer 
o ise çok güzel, çok doğru bir yoldasınız! Eğer derdiniz buysa, Türkiye'de bu mevcut iflas eden 
esnafın arasına bir de eczacıları katmak istiyorsanız, bir de hastaneleri katmak istiyorsanız vallahi 
bundan iyisi düşünülemezdi! Sizi tebrik ederim! 

Diğer maddelere tek tek giremeyeceğim, çünkü sürem sınırlı. Ama birkaç şeyi söyleyeyim. 
Şimdi, bazı düzenlemeler var ki belki normal zamanda olağan karşılanabilir. Madde 8'de gelir vergisi 
tevkifatıyla ilgili... 10 kişiden az işçi ya da eleman çalıştıran veya hiç çalıştırmayanların aslında üç 
ayda bir beyan vermeleri, muhtasar vermeleri mümkündü. Siz şimdi bunu Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkiyle aslında bir aya çekiyorsunuz. Burada yazmıyorsunuz ama onu herkes biliyor. Şimdi, bunu 
çekmek normal zamanlarda olabilirdi, kamu gelirlerini artırmak, girişleri hızlandırmak. Peki, kriz 
döneminde böyle bir fikir nasıl aklınıza geliyor? IMF mi söylüyor bunu size? Nereden aklınıza geliyor 
bu? Yani millet, esnaf perişan. "Normal dönemde üç ayda verebildiğini kriz döneminde bir ayda ver." 
diyorsun. Yani ümüğü sıkmak bu değilse nedir Sayın Bakan? Bu ümük sıkma değilse nedir? Bu IMF 
parmağı değilse nedir? Bana anlatın. 
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Yani bu arada krizle ilgili başka bir iki önleminiz var gibi gözüküyor, işte bu kısa çalışma ödeneği 
gibi güdük şeyler. Bunların bazıları da çıkmış, ilk gelen Hükümet tasarısında var olan bazı şeyler 
burada yok. Ama yani bu arada mesela biz burada o kadar söyledik "Bu yatırım indirimlerini 
kaldırmayın." diye. Şimdi bu defa "yatırımlara katkı oranı" diye 9'uncu maddede yeni düzenlemeler 
getiriyorsunuz. Peki, ama yani burada hangi yatırımlar, hangi kriterlere göre ekonomik gelişmişlik 
kat sayıları... Şimdi, burada ekonomik gelişmişlik düzeyi, illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla 
teşvik edilecek sektörleri ve yatırım ve istihdam büyüklüğünü belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Yani biz burada gayrimamul bir tasarı yapıyoruz, mamul hâline getirmek Bakanlar Kurulu... Ne 
olacağını, ne çıkacağını, hangi ilin hangi gruba gireceğini buradaki milletvekilinin bilmeye hakkı 
yok değerli arkadaşlarım, sizin hakkınız yok. Çünkü siz aslında yasama organısınız ama yetkileriniz 
yürütmeye devredilmiş. Bunu bilmiyorsanız bugüne kadar, bu tasarıyla bir kez daha görün. Hangi il... 
Burada birçok ilden arkadaşlar var. Biraz önce bana soruyor bir arkadaşım "Benim ilim giriyor mu, 
girmiyor mu?" diye. Ne bileyim, onu Bakanlar Kurulu bilecek. Böyle bir şey olabilir mi? Yani burada 
da tabii keyfi bir şey var. Yatırımın yüzde 25 ila 45'i arasında kalmak üzere yatırıma katkı oranını 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili. Yani biz burada verilen teşvikin miktarını, oranını falan 
Bakanlar Kuruluna bırakıyoruz. Bu ne biçim şeydir? Bu, keyfî uygulamaya açıktır. Kaldı ki tabii, 
kurumlar vergisi oranını da yüzde 90'a kadar indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili. 
Kurumlar vergisi yüzde 90'a kadar yani kimine yüzde 45, kimine yüzde 50, kimine yüzde 90 mı 
olacak, nasıl olacak? Yani ben bunun arka planını tam göremiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, tabii çok ilginç, kurumlar vergisinde düzenleme yaparken "gelir 
vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır" diye bunun altında bir şey var. Bu da doğrusu oldukça 
ilginç bir düzenleme maliye literatürü açısından. 

Şimdi bir başka düzenleme bu şeyde, dar mükelleflere kurumlar vergisi avantajı. Yani Türkiye'de 
mukim olmayan birtakım kurumlar vergisi mükelleflerine yani aslında portföy yönetim şirketlerine 
önemli bir kurumlar vergisi avantajı getiriliyor. Herhalde burada da sermaye çıkışlarının önlenmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Sayın Başkan, biraz uzun süre verirseniz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Yani böyle bir niyet var herhalde ama bunlardan daha önemli 

birtakım düzenlemeler olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin KDV'de, katma değer vergisinde iadeler 
izleyen yıla bırakılıyor yeni düzenlemede yani bu da gelir artırıcı bir düzenleme ve talep edilme 
koşuluna bağlanılıyor. Eğer öyleyse, demek ki siz kriz ortamında vergi indirimleriyle falan işleri 
kolaylaştırmak değil, tam tersine, IMF'nin de tam istediği gibi "Vergileri artırın, harcamaları azaltın." 
politikasını bir şekilde uyguluyor gözüküyorsunuz. 

Yani bu arada tabii madde 13, millî piyango ve diğer şans oyunlarının özelleştirme işlemlerinin 
KDV'den müstesna kılınması falan, bunları geçiyorum. 

Keza, madde 14 ve 15'te çok ilginç bir şey var yani kablosuz ve mobil İnternet hizmetlerinde, 
diğer telekomünikasyon şeyinde vergiler, ÖTV'ler düşüyor. İyi ama 2006 yılında Yüksek Planlama 
Kurulunun karan var, on sekiz ayda bu verginin kaldırılacağı taahhüt edilmiş bizzat Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından. Ee, nerede? Dolayısıyla buna da uygun bir düzenleme değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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OĞUZ OYAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Efendim, bir de tabii çok ilginç şeyler var, madde 23, organize sanayi bölgeleri, bunlarla ilgili, 
bunların üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, taşınmazlar... "Hazinece dava açılmaz, açılırsa 
davalardan vazgeçilir. Davalar sonucunda bu taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına ve özel 
sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen mahkeme kararları uygulanmaz veya bu uygulanmışsa 
şerhler terkin edilir." Yani, güzel, burada teşvik verilebilir ama yani burada bir şeyde, dava süreci 
içinde yargının karara bağladığı şeylere müdahale edip bu şerhleri terkin etmeye kadar giden ilginç 
bir yasama-yargı kargaşası görülüyor. 

Bir başka, 28'inci madde: Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruluyor. Ekonomi Koordinasyon 
Kurulunu niye kuruyorsunuz? Zaten, bir Yüksek Planlama Kurulunuz var, bir Ekonomik Sosyal 
Konsey var, çalıştırmıyorsunuz; bilmem, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu... Ya Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulunu kaldırın, kuracaksanız illa bunu DPT'ye bağlayın, DPT bu işi götürsün ya 
da çok yeni kurullarla ortalığı karıştırmayın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. Çok önemli, hemen şu iki şeyi 
söyleyeyim... 

BAŞKAN - Sayın Oyan, iki dakikalık sürenizi uzattım ama bundan sonraki arkadaşlar için de 
böyle bir şey doğacak... Gelecek arkadaşlara... 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Kritik bir mesele olduğu için Sayın Başkan... 

BAŞKAN - İstirham ediyorum, lütfen, yani konuşma şeyleri fazla... 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Anladım. Hayır, önemli olduğu için bütünü üzerinde bunu bir 
söyleyeyim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Efendim, af getiriliyor. Bu düzenlemelerde özellikle geçici madde l'de, geçici madde 2'de, 

geçici madde 3'te af getiriliyor. Af geldiği zaman, bunu kabul eden 330 kişi olması gerekiyor. Yani, 
bu, kritik olduğu için süre istedim. Yani, af getiren düzenlemeler beşte 3 çoğunlukla Meclisten 
geçerse, Anayasa Mahkemesinden dönmez, çünkü Anayasa'ya aykırılık teşkil etmez. Ama bugün 
burada beşte 3'lük bir çoğunluğu göremiyorum. Dolayısıyla burada daha sonra, Meclisten sonra yeni 
bir yargı sürecine, anayasal sürece gidecek, düzenlemeler yapılacaktır. Bu konuda en azından, ben, 
iktidar partisini daha titiz, özenli olmaya davet etmek isterim. 

Sabrınız ve dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 329 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı'nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Türkiye bir taraftan yoğunlaşan ve karmaşıklaşan problemlerin altında ezilirken, öbür tarafta 
sanal ve kurgulanmış gündemler ve siyasetteki kör dövüş nedeniyle asıl meselelere odaklanamamanın 
sıkıntısını yaşamaktadır. 29 Mart seçimlerine kilitlenen siyasi sistemin baskın unsurları, yine değerler 
üzerinden mevzilere çekilerek milletimizin asıl meselelerinin üstünü örtmenin basit hesabını yapmaya 
koyulmuşlardır. Bu itibarla, iktidarın gündemi başka, aziz milletimizin beklentileri ve talepleri 
bambaşkadır. Bugün ülkemizin birinci meselesi, ekonominin sürüklendiği kriz bataklığının 
kurutulması, bozulan denge ve kaçan ayarların yeniden eski hâle getirilmesi, vatandaşlarımızın içine 
savruldukları geçim zorluklarının çözüme kavuşturulması olmalıdır. Başta Sayın Başbakan olmak 
üzere Hükümet sözcüleri, ülkemizde yaşanmakta olan ve artarak devam eden ekonomik krizi küresel 
finans krizi ile izah ederek sorumluluktan özenle kaçmaya çalışmaktadır. Ekonomik bozgunun 
faturasını saklayacak kılıf arayışlarına bugünlerde hız verildiği görülmektedir. 

Türkiye ekonomisinin sorunlu yapısı birkaç yıldır sürekli kriz işaretleri vermiştir. Bu hastalıklı 
ekonomik yapı, dış kaynaklı etkilere maruz kalmadan önce ekonomik kriz ortamının şartlarını kendi 
bünyesi içerisinde üretmiştir. Ekonominin gelişmesi için ihtiyaç duyulan tasarruf eğilimi ve bundan 
doğacak olan yatırım kararları, geçtiğimiz yıllar boyunca uygulanan politikaların etkisiyle frenlenmiş, 
ekonomik beklentilerde bozulma ortaya çıkmıştır. Yüksek faiz, düşük kur, sıcak para tezgahıyla 
sürdürülen ithalata dayalı ekonomik düzen ve faiz sarmalının devamında beklenen zorluk ve güçlükler 
çok önceden baş göstermeye başlamıştır. 

AK.P Hükümeti tarafından, bu döneme kadar, gelen sermayeye verilen yüksek faiz, sürekli 
bastırılan döviz kuru, dışarıya kaynak ve varlık transferini deyim yerindeyse azdırmıştır. Yüksek 
faizle gelen para tüccarları getirdiğinden daha fazlasını götürerek, Türk milletinin sofrasındaki 
ekmeğin dilim dilim azalmasına neden olmuşlardır. 

Bugün gelinen durum itibarıyla, ekonomik durgunluğun ve darboğazların bahaneleri, büyümenin 
yavaşladığı, cari açığın büyüdüğü, yatırımın olmadığı, borcun arttığı, sanayici ve KOBİ'lerin rekabet 
gücünün tükendiği, tarımın ve esnafın çöktüğü AKP'nin ekonomik yol haritasında aranmalıdır. 

Şimdi de ekonomimizde esasen öteden beri kendini etkili şekilde hissettiren olumsuzluklara 
dünyada yaşanan mali krizin olumsuz etkileri de eklenmiş durumdadır. Makroekonomik 
göstergelerdeki bozulma eğilimlerinin küresel kriz öncesi dönemde başlaması bunun açık bir delilidir. 
İthalatla, yüksek maliyetli sıcak para ve yoğun borçlanmayla sağlanan ekonomik büyüme oranlan, 
2004 yılından itibaren sürekli gerilemiş olup yüzde 9'lardan -yıldan yıla azalarak- 2007 yılında yüzde 
4'lere düşmüş, 2008 yılı üçüncü çeyrekte binde 5'e inmiş ve dördüncü çeyrekte küçülme olacağı 
görülmektedir. Bu düşüş, yapılan revizyonlarla rakamların yükseltilmesine ve millî gelirin bir gecede 
yüzde 31 artırılmasına rağmen yaşanmıştır. 

Sanayi büyüme hızında da 2004 yılından beri her geçen yıl görülen gerileme, 2008 yılında 
durgunluğa ve daralmaya dönüşmüş bulunmaktadır. 2004 yılında sanayi büyüme hızı yüzde 11,3 
iken, her geçen yıl yaşanan düşme sonucu 2007 yılında yüzde 5,8'e gerilemiş, bu gerileme 2008 
yılında da sürmüş ve ağustos ayından itibaren yaşanan ve her geçen ay artan daralmanın etkisiyle de 
yıllık binde 9 oranında küçülme yaşanmıştır. Böylece sanayi üretimi 2001'den bu yana ilk kez yıllık 
bazda gerilemiştir. 
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Aylık sanayi üretim endeksinde görülen, ekim ayında yüzde 7,2, kasım ayında yüzde 13,9, aralık 
ayında yüzde 17,6 azalma Türk sanayisinin çökme noktasına geldiğini açık bir şekilde göstermektedir. 
Yine bu durum, 2008 yılının dördüncü çeyreğinde gerek sanayide gerekse Türk ekonomisinde iki 
haneli rakamlara ulaşan yüksek oranlı bir küçülmenin yaşandığını da göstermektedir. 2009 yılının 
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre imalat sanayi kapasite kullanım oranının 16,5 puan azalarak 
yüzde 63,8 oranında gerçekleşmesi, yine aynı dönemde otomotiv sanayisindeki üretimin yüzde 66 
oranında düşmesi ve kapasite kullanım oranının yüzde 31'e inmesi Türk sanayisinin sorunlarının 
2009 yılında da artarak sürdüğünü, tehlikeli bir sürece girildiğini ifade etmektedir. Fabrikalarda, 
KOBİ Merde kapasite kullanım oranlan yirmi yılın en kötü seviyelerine inmiştir. Üretimde son alt 
aydır görülen ve her geçen ay artan daralmanın en önemli nedeni iç pazarda öteden beri yaşanan 
talep yetersizliğinin yanı sıra son aylarda dış pazarda da daralma yaşanmasıdır. İhracat Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayında yüzde 3,1, kasım ayında yüzde 17,5, aralık ayında 
yüzde 21 azalmış olup Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de 2009 yılı Ocak ayında 
ihracattaki azalma yüzde 27,9 düzeyine yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu gelişmelerin bir başka anlamı da iş yerlerinin kapanması, işçilerin 
çıkarılması, işsizlik ve yoksulluğun patlamasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticaret sicili 
verilerine göre, 2008 yılı boyunca kapanan veya tasfiyeye tabi tutulan şirket, kooperatif ve ticari 
işletmelerin toplam sayısı önceki yıla göre yüzde 25,6 artmış, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 
sayısı ise yüzde 51,2 artmıştır. 2008 yılı toplamında kurulan şirket sayısı yüzde 11,3, ticari işletme 
sayısı yüzde 4,3 azalmıştır. Kurulan şirket sayısındaki azalma 2008 Aralık ayında yüzde 30; 2009 
Ocak ayında ise yüzde 35 düzeyindedir. Sanayi bölgelerinde ve sitelerinde kullanılan elektrik 
miktarında önemli boyutta düşüşler görülmektedir. Esnaf, tüccar, sanayici ve iş adamlarımız bazı 
işletmelerini veya iş yerlerinin bazılarını kapatmakla birlikte, kredi ve aidat borçlarının bulunması, 
odaların kredi ve benzeri imkânlarından yararlanabilmesi veya başkaca nedenlerle oda sicilinden 
kaydını sildirmediğinden kapanan şirket, fabrika, işletme ve iş yeri istatistiklere tam olarak 
yansımamaktadır. Gerçek durumu görmek için bugün organize sanayi bölgelerine, sitelere, alışveriş 
merkezlerine, kentlerimizin ana caddelerine bakmak yeterlidir. Piyasalarda yaprak 
kıpırdamamaktadır. Dükkânını siftah yapmadan kapatan esnafımızın, perişan bir hâlde olan ve var 
olmaya çalışan sanayicimizin artan feryatları Hükümet tarafından hâlen işitilmemektedir. Bir taraftan 
kurulan şirket ve ticari işletme sayısı azalırken diğer taraftan kapanan fabrika, işletme ve iş yeri sayısı 
artmaktadır. Ayakta kalmaya çalışan işletmeler ise talep yetersizliğinden dolayı üretimini düşürürken 
işçi sayısını azaltarak işçi çıkarma yolunu seçmek durumunda kalmaktadır. Böylelikle zaten var olan 
işsizler ordusuna yeni işsizler eklenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün itibarıyla 
açıklanan hane halkı iş gücü araştırması 2008 Kasım dönemi sonuçlarına göre işsizlik oranı -resmî 
rakamla bile- yüzde 12,3 seviyesine çıkmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2008 yılı Kasım 
döneminde Türkiye geneli itibarıyla işsiz sayısı 645 bin kişi artarak 2 milyon 995 bin kişiye, iş 
aramadığı için işsiz sayılmayan ve çalışmaya hazır olanların sayısı da 298 bin kişi artarak 1 milyon 
968 bin kişiye yükselmiştir. Yani AKP İktidarı, işsizler ordusuna kasımdan kasıma, bir yıl içerisinde 
943 bin kişi ilave etmiştir. İşsizler, iş aramayanlar, mevsimlik çalışanlar toplandığında işsizlik rakamı 
6,4 milyona, işsizlik oranı da yüzde 26'ya ulaşmaktadır. 2008 Aralık ve 2009 Ocak aylarında 
tüketimde, üretimde ve pazardaki daralmanın daha büyük oranlara yükseldiği dikkate alınacak olursa 
bu aylarda işsizlik rakamlarının hangi boyutlara ulaşacağını tahmin etmek zor değildir. 
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AKP, vurdumduymaz tavırlarıyla ülkemizi bir sosyal facianın eşiğine getirmiştir. Bugüne kadarki 
aymazlığıyla ekonominin kontrolünü kaybeden ve geldiği konusunda herkesin hemfikir olduğu kriz 
fırtınasına tedbir alacağı yerde bunu fırsat olarak değerlendirebilecek kadar yönetim aczine düşen 
AKP Hükümeti, ülkemizi sonu meçhul bir karanlık tünelin için sokmuştur. Yaşanmakta olan krize 
nasıl bir çözüm bulacağından ziyade krizin nasıl meydana geldiğini izah etmeye ve "Kriz dışarıdan 
geldi." diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışan Sayın Başbakan ve AKP yetkililerine işsizlikle ilgili 
şu istatistikleri de vermek istiyorum: TÜİK verilerine göre ve kasım dönemleri itibarıyla işsizlik 
oranı, 2006 yılında yüzde 9,6; 2007 yılında yüzde 10,1, son açıklanan rakamlara göre de 2008 yılında 
yüzde 12,3'tür yani işsizlik oranları yıldan yıla artmaktadır, küresel krizden çok önce bu olumsuz 
tablo yaşanmaya başlanmıştır. 

Şimdi de yine kriz yılı olan 2001 ile takip eden 2002 yıllarına ilişkin rakamları söylemek 
istiyorum. O yıllarda aylık değil çeyrek dönemler itibarıyla istatistikler açıklandığı için son çeyrek 
dönemlerine ilişkin rakamları vereceğim: 2001 yılı dördüncü çeyrekte iş gücüne katılma oranı yüzde 
48,7, işsizlik oranı yüzde 10,4; 2002 yılı dördüncü çeyrekte iş gücüne katılma oranı yüzde 50,3, 
işsizlik oranı yüzde 11 düzeyindedir. 2008 yılı Kasım ayında ise iş gücüne katılma oranı yüzde 48,4, 
işsizlik oranı yüzde 12,3 düzeyindedir. Bu durum, hem iş gücüne katılma oranının düştüğünü hem 
de bu düşüşe rağmen işsizlik oranında artış olduğunu, çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya 
bulunduğumuzu ortaya koymaktadır. 

Burada bir başka dikkat çeken konu, iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısının 87 bin kişi artarak 
717 bin kişiye ulaşmasıdır. Yine, hepimizin endişeyle bakması gereken bir başka olumsuzluk ise 
2008 Kasım döneminde, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerdeki işsizlik oranının 
yaklaşık yüzde 24'e ulaşmasıdır. 

Sayın Başbakan, 4 Şubat 2009 tarihinde, belediye başkan adayları tanıtım töreninde, işsizliği 
düşüremediklerini, çırpınmalarına rağmen hâlâ belirli seviyelerde seyrettiğini ve ancak bu kadar 
yapabildiklerini söyleyebilmiştir. Bu ifadeler, bir iktidarın aczinin, iş bilmezliğinin ve 
beceriksizliğinin birinci elden ilanı ve ilamıdır. Bu beyan, aynı zamanda şu anlama gelmektedir: AKP 
olduğu sürece işsizler işsiz kalmaya devam edecek, mağdurlar kitlesine her gün yenileri eklenecek 
ve genç nüfus ilelebet işsizliğe mahkûm olacaktır. 

Yine, Sayın Başbakan, her gittiği yerde, IMF'ye olan borcun azaldığından bahsetmekte, iç ve dış 
borçlann nerelere ulaştığından hiç söz etmemektedir. AKP'nin iddia ettiğinin aksine Türkiye iç ve 
dış borcun ağırlığı altında ezilmektedir. Yüksek faiz dışı fazla hedeflerine ve bu çerçevede vatandaşın 
katlandığı fedakârlığa rağmen borç stoku azalmamakta, aksine artmaktadır. AKP döneminde iç 
borçlar 125,8 milyar lira, dış borçlar 168,8 milyar dolar artmıştır. Türkiye'nin toplam borç stoku 220 
milyar dolardan 480 milyar dolarlara ulaşmıştır. 

Kamu işletmelerinin özelleştirilmesinden ve yabancılara toprak satışından sağlanan yaklaşık 60 
milyar dolar gelire rağmen iç ve dış borçlanmanın bu kadar artması, bu kaynakların nereye harcandığı 
sorusunu akla getirmektedir. Vatandaşlarımızın refahına da yansımayan bu paraların hesabı AKP 
Hükümetinden sorulmalıdır ve de sorulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fakirlik çığ gibi büyümektedir. Görülen o ki AKP yine 
sosyal yardımlara bel bağlamış durumdadır. Sormak lazım: Fakir fukaranın, garip gurebanın sayısını 
artırmakla mı övünüyorsunuz? 
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Sosyal devletin temel amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyini 
sağlamaktır. Sosyal devlet, vatandaşlarına çalışma, adil ücret, sosyal güvenlik, konut, eğitim ve sağlık 
haklarını da sağlayan ve bunların gerçekleşmesi için gerekli faaliyetlerde bulunan devlettir. 

Ülkemizde, açlıkla boğuşan milyonlara karşılık, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan 
Japonya'dan daha fazla dolar milyarderi üreten çarpık ve adaletsiz bir gelir dağılımı hâkim olmuş, 
üretmeden tüketen ve ürettiğinden fazlasını harcama döngüsüne saplanmış bir ekonomik düzen 
meydana gelmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açlık sınırı olarak belirtilen simit ve çaya bile 
yetmeyecek gelire göre dahi açlık sının altında geliri bulunanların sayısı 600 binin üzerindedir. Kaldı 
ki Türk-İş, Kamu-Sen gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları hesaplamalara göre ise başta asgari 
ücretle çalışanlar ve emekliler olmak üzere vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun açlık sının altında 
geliri bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Devlet öncelikle vatandaşlarının beden ve ruh sağlığı içinde 
insanca yaşamasını sağlamakla yükümlüdür. Herkesin çalışma hakkı vardır. Sosyal devlette, çalışma 
hakkı, yardım alma hakkının uzantısı olmaktan çıkmış ve insanların sahip olduğu haklardan biri 
olmuştur. Kişinin bir işte çalışma hakkı onun güvenliğini sağlar ve onu gelecek endişelerinden 
kurtarır. İnsanın onurunu korur ve onu yaşayabilmek için başkalarının yardım ve sadakasını 
beklemekten kurtarır. 

Devlet, kişinin bugününü, yarınını güven altına alacak, mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik 
riskten ötürü kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilen kimselerin geçimini sağlayacak sistemleri 
oluşturmalıdır. İnsan devlet için değil, devlet insan için var olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
biz, muhtaç durumdaki işsiz aile reislerine iş sağlanmasını, iş sağlanana kadar asgari ücretin yansı 
kadar işsizlik yardımı ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulamasının yapılmasını 
istemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, esnafımız, işçimiz, iş adamımız şimdi de tefecilerin eline düşmüştür. Çok 
yüksek faizlerle borç almakta, senedini, çekini kırdırmaktadır. Ailelerin borçluluk oranının artması ve 
gelir dağılımının bozulması toplumun sosyal ve psikolojik dengesini bozmakta, her geçen gün gazetelerde 
borç yüzünden intihar edenlerin veya cinayet işleyenlerin haberleri yer almaktadır. Vatandaşın sadece 
kredi kartlan ve tüketici kredisi borçlan ocak ayı itibanyla 114 milyar lira düzeyindedir. 

BDDK Başkanı Türk bankacılık sistemi 2008 sonuçları ve 2009 beklentilerine ilişkin 10 Şubat 
2009 tarihli konuşma metninde diyor ki: "2008 yılı boyunca krediler yüzde 29 oranında artmıştır ve 
368 milyar liraya ulaşmıştır. Eylül 2008 sonrası artış oranı sadece yüzde 1,8'dir. Bankalanmız aslında 
2007'nin sonlarına doğru hızlarını yavaşlatmışlardır, ancak yavaşlama 2008 yılının dördüncü 
çeyreğinde çok keskinleşmiştir. Bireysel kredilerde 2007 yılı sonundaki takipteki müşteri sayısı 1 
milyon 338 bin iken 2008 sonunda 2 milyon 170 bin kişi olmuştur. Takibe düşen kişi sayısı yüzde 
62 artmıştır. Takibe düşen kişi sayısındaki yüzde 62'lik artışın temel sebebi özellikle kredi kartlanna 
2008 yılında eklenen yeni kart borçlulandır. 2008 bazında kredi kartı takipteki müşteri sayısı 1 milyon 
86 bin iken 2008 sonunda bu sayı 1 milyon 564 bin kişiye ulaşmıştır. Ekonomideki daralma, 
işsizlikteki artış gibi nedenlerle genel olarak tüm kredilerde ama özelde bireysel kredilerde takip 
oranlarının artması muhtemeldir." Bunu, Sayın BDDK Başkanımız söylemektedir. 

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk, karşılıksız çek, protestolu senet sayısını 
da patlatmıştır. Bir yandan talebin gerilemesiyle satış sıkıntısı yaşayan tüccar ve esnaf şimdi de sattığı 
malın parasını tahsil edebilme sıkıntısını yaşamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, ekonomik krizin temel ekonomik göstergelerde yarattığı bozulmalar 
bütçede de kendini göstermiştir. AKP Hükümeti, ekonominin kapısını uzunca bir süredir çalan krize 
karşı gerekli, yeterli ve etkili tedbirleri alamamış, gelişmeleri acemice seyretmiş, hâlâ seyretmektedir. 
Türkiye, aslında krizin ötesinde ekonomi politikası üretememe sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. 
Türkiye'de özel sektörü hızla daralmaya iten nedenlerin biri de belirsizlikten ve yönsüzlükten 
kaynaklanan ciddi güven kaybıdır. Hükümetin küresel krizin olası etkilerini doğru okuyamayan tavrı 
ve "kriz bizi etkilemez." söylemi bu güven kaybını daha da artırmış ve ekonomi durma noktasına 
gelmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, kamuoyuna kriz önleme paketi, kriz paketi gibi adlarla takdim 
edilmesine karşılık birkaç madde dışında maddelerin çoğunluğunun krizle hatta ekonomiyle bile 
ilgisi bulunmamaktadır. Ülkemizde üretim daralmakta iken, işsizlik sosyal barışımızı tehdit ederken, 
fakirlik çığ gibi büyürken, vatandaşımız borç batağına düşmüşken başka konuların ön plana 
alınmasını anlamak ve doğru bulmak mümkün değildir. AKP, konunun ciddiyetini hâlâ kavrayamamış 
olup gerekli önlemleri almakta gecikmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kalaycı. 
MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, bu tasarı bir krizi 

önleme paketi değildir. Çerçicinin sandığı gibi içinde her şey var. Ekonomik krizden bunalan 
çalışanlarımız, tüccarımız, emeklimiz, işsizimiz, esnafımız, çiftçimiz, hayvancılıkla geçimini 
sağlayan vatandaşlarımız, sanayicimiz, iş adamlarımız, velhasıl tüm vatandaşlarımız, ekonomik krizin 
etkilerinden kurtarılması için bir önlemler paketinin acilen çıkarılmasını istemektedir. 

Bu tasarının çerçeve madde sayısı 35, toplam 56 maddedir. İçeriğinde krizli ilgisi kurulabilecek 
birkaç madde vardır. Diğer maddeler, belki çıkması gereken konular ama bu kriz ortamında önceliği 
olmayan konulardır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tasarının geneline muhalefet etmiyoruz, 
destekliyoruz ancak bu tasarının kriz paketi olmadığını, hâlbuki acilen alınması gereken önlemler 
olduğunu belirtiyoruz. 

Tasarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan. 
Sayın Kaplan, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK 

PARTİ, seçim beyannamesinde gençlere iş, yoksullara aş, öğrencilere burs, memur ve işçiye de 
enflasyona ezdirmeme sözü verdi. AKP'nin seçim beyannamesinde vergi yükünün hafifletilmesi ve 
bazılarının da kademeli kaldırılması, millî gelirin artırılması, küçük işletmelere destek verilmesi, 
sosyal yardım tutarlarının artırılması, sağlık güvencesinin genişletilmesi, özürlülerin sigorta bedelinin 
hazine tarafından ödenmesi, İşsizlik Fonu'nun kapsamının genişletilmesi öncelikli vaatler arasında 
yer aldı. Demokratikleşmenin sağlanması için başta Anayasa reformu olmak üzere Siyasi Partiler 
Yasası, seçim yasalarını değiştireceğini, Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilerletileceğim, işkenceye 
sıfır tolerans tanınacağını, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü geliştireceğini, çoğulculuktan yana 
olduğunu, toplumsal barışı sağlayacağını vaat etti. 
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Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta yönetememe krizine dönüşmüş. Devletin zirvesi kavgalı 
duruma gelmiş; yargı, yürütme, yasama arasındaki ahenk bozulmuş, Anayasa gereği güçler ayrılığı 
güçler birliğine dönüşmüş, yürütme ve yasama tek elde toplanmış, demokratik anlayış bir yana 
atılmış, Meclis çoğunluğu hegemonyası "saltanat" anlayışıyla bir kenara bırakılmış, muhalefet, 
Meclis âdeta dışlanmıştır. 

Sandıkla gelen, halkın özgür iradesiyle seçilen Mecliste grubu bulunan partilere karşı Başbakan 
kendince gerekçeler öne sürerek "Görüşmem." derken, protokollerde dahi nezaket kurallarını ve 
devlet adamlığını hiçe sayarak, genel başkanlarla dahi bir araya gelemeyecek derecede agresif tavırlar 
sergileyebilmektedir. Bir yandan ana muhalefet partisi ve lideriyle köprüler atılmış, kavgalı olmuş, 
Mecliste bulunan diğer partiler ile diyalog ve görüşmeleri kesmiştir. Yasama Meclisi çalışamaz 
duruma getirilmiştir. 

60'inci Hükümet kurulduktan sonra seçim beyannamesinde yer alan ve Hükümet Programı'na 
yansıyan görüşlerini de uygulamayan Başbakan toplumu iki yıl meşgul ettikten sonra Anayasa 
reformunu rafa kaldırmış, baş örtüsü konusunda geri adım atmış, asker ve polisin sivil otoritenin 
emri altında olması anlayışını terk ederek militerleşmeye başlamış, toplumsal barışı sağlama çabaları 
yerine tezkere ve operasyonlarla barışçıl ve demokratik çözüm yerine askerî, baskıcı politikalara 
yönelmiştir. 

Türkiye'nin gerçek gündemi olan Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu, küresel ekonomik kriz, çetelerle 
mücadele, faili meçhul cinayetleri aydınlatma gibi önemli konuların Meclis gündemine gelmesini 
engellemiştir. 

Ülkenin gerçek sorunlarını Mecliste, Ankara'da tartışma ve çözüm arama yerine Washington'da, 
Brüksel'de, Bağdat'ta aramaya başlamış; dış politikada dış güçlerin etki alanına girmiş, onurlu bir dış 
politika yerine bağımlı bir politika izleyerek IMF'ye, NATO'ya, ABD'ye ve İsrail'e bağımlı bir ülke 
hâline getirmiştir Türkiye'yi. 

"Sıfır tolerans" anlayışı iflas etmiş, faili meçhul cinayetler, işkenceler artmış; 1 Mayıs ve 
"Nevroz" gösterilerine, ardından en temel demokratik hak olan basın açıklamalarına ve siyasi parti 
faaliyetlerine, Batman, Diyarbakır, Şırnak, İstanbul, Van, Hakkâri ve Siirt'te emek ve meslek 
örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin acımasızca orantısız güç kullandığı bugünlerde de görülmüştür. 

Ne yazık ki, bugün sabah 06.00'da bir baba beni aradı ve dedi ki: "Gösteriye katıldığı iddiasıyla 
güvenlik güçleri çocuğumu gözünden gaz fişeğiyle vurdular ve dün gece Diyarbakır Hastanesinde 
çocuğumun bir gözünü yitirdim. Bunun sorumlusu yok mu Sayın Vekilim?" diye beni aradı sabah 
namazında. 

Çocukların, tabii ki on beş yaşın altındaki çocukların da aynı şekilde cezaevlerindeki durumu ayrı 
bir dram konusu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde en çok yargılanan ve mahkûm olan Türkiye 
bu seneki toplantıya bir temsilcisi dahi gönderememiştir. 

Sayın Adalet Bakanımızın soru önergemize verdiği cevap, Türk Ceza Kanunu'nun 215, 216 ve 
220'nci maddeleri -301 'i saymıyorum- 26 bin soruşturma açıldığını gösteriyor. Bu, Türkiye'de ifade 
hürriyetinin olmadığının en belirgin kanıtı ve açılan 26 bin davanın yüzde 90'ı da partimiz üyesi ve 
yöneticilerine açılmış davalardır. 

Evet, işsizlik katlanarak artmış, krizle birlikte toplu işten çıkarmalar başlamıştır, enflasyon çift 
haneli rakamlara yükselmiş, dış borç, cari açık artarken büyüme durmuş, tarım sektörü gerilemiş, 
ihracat azalmıştır, ithal enerji dışa bağımlı politikalar sonucu bütçeye 50 milyarın üzerinde açık 
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yüklemiş, kara para aklanma yasaları çıkarılmış, özelleştirmeye hız verilmiş, Yap İşlet Devret 
Yasası'yla ülkenin tüm zenginlikleri satışa çıkarılmış ve yakında kara yolları yasa tasarısı da Meclis 
gündemindedir, boğaz köprüsünü -iki tane boğaz köprümüz var İstanbul'da- AKP İktidarı o iki boğaz 
köprüsünü de satmayı hedefe almıştır, Galataport ve Harem limanlarından sonra. 

Mecliste denetlenemeyen Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, askerî harcamalar gizlenirken, 
silahlanma harcamaları artmış. Özellikle de İsrail'le ilgili silahlanma harcamaları ve sözleşmelerin 
gizli olması, bu ayrıca düşündürücü bir noktadır. On tane Heron siparişinde verilen paralar ve neden 
bütün ülkelerle yapılan sözleşmeler aleni, açık ve Meclis denetimindeyken, Meclisin onayına 
sunulurken İsrail'le yapılan sözleşmeler neden gizli ve denetim dışı? Hükümetin bu konuda kürsüde 
açıklama getirmesi gerekiyor. Bu açıklamayı Hükümetten bekliyoruz. İsrail'le kaç gizli sözleşme 
yaptınız? Bunların hangisi askerî konulardadır, hangisi Orta Doğu'yla ilgili stratejiktir? Öyle, 
Davos'ta efelenmenin çok bir anlamı yok. Getirirsiniz sözleşmelerinizi, içeriğinde ne kadar 
efelendiğinizi görürüz, deriz biz de. 

Diğer yandan, askerî harcamalar artarken polis ve jandarmaya, güvenlik güçlerine bütçe 
artırılıyor, sağlık, eğitim, adalet ve sosyal güvenlik alanlarında da kısıtlamaya gidiliyor. Devletin 
olanakları yaklaşan 29 Mart yerel seçimleri nedeniyle seferber edilmiş. Seçmen kütükleriyle yapılan 
tartışmaların ardından, şimdi de sosyal devletten uzaklaşılarak "sadaka devlet" görüntüsüyle seçim 
bütçesi uygulamasının maliyesinin 25 milyar dolar olacağını ekonomistler ifade ediyor. Valiler ve 
kaymakamların parti temsilcisi gibi çalışmaya başlaması adil ve eşit bir seçim ortamını şu an itibarıyla 
imkânsız kılmaktadır. Dış politikada itibarsız, etkisiz hâle getirilen ülkemizde "Ekonomide küresel 
kriz teğet geçti." diyenlere, iki gün önce İstanbul-Kadıköy Meydanı 'nda emek ve meslek örgütlerinin, 
DİSK'in, KESK'in, Türk-İş'in, 100 binlerce işçinin meydanlara dökülerek işsizliğe ve işten 
çıkarmalara karşı sosyal patlama eşiğine gelmiş Türkiye'de koyduğu tavrı doğru algılamak gerektiğini 
düşünüyorum. Evet, bir yandan ekonomik kriz bu süreçte emek ve meslek Örgütlerini ayağa 
kaldırırken öbür yandan demokratik hak ve özgürlük taleplerini dile getiren ve demokratik ülkelerde 
kendini ifade hürriyetinin en asgari biçimi olan ülkemiz de bu süreci yaşıyor, Avrupa Birliği üyesi... 
Ayrımcı politikalar, tepeden gelen ayrımcı politikaların, maalesef, valilere ve güvenlik yansıması 
sonuçlan ağır olmuştur. "Ya seveceksin ya gideceksin"in arkasından pompalı tüfek, çocuklar, kadınlar 
da hedeftir söylemiyle, en son saldırının ucu Meclise yönelmiştir, Meclis milletvekiline, üyelerine 
yönelmiştir. Aysel Tuğluk, bir kadın milletvekili, Diyarbakır'da, bir emniyet müdürü ve valinin bilgisi 
dâhilinde tartaklanabiliyor. Bir kadın milletvekiline kalkan el Meclise kalkmıştır, Meclis Başkanlık 
Divanını, bu konuda, kendi üyelerine fiilî saldırı düzenleyen bu güvenlik görevlileri ve valiler 
hakkında derhâl görev yapmaya davet ediyorum. Aynı şey Ayla Akat Ata için, Bengi Yıldız için 
Batman'da uygulanmıştır. Bu nedenlerle, Hükümetin bir yandan krizi görmezlikten gelip, diğer 
yandan hoşnutsuzluğunu dile getiren kitleleri susturma anlayışının yeni bir anlayış olmadığını, bunun 
tarihte örneklerinin bulunduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Evet, küresel kriz teğet geçip gitmedi. Burada ifade ettik, 2009 bütçe görüşmelerinde de dedik 
ki: "Küresel kriz vatandaşın ciğerini delip geçiyor." Eğer ciğerini delip geçmediğini düşünüyorsanız, 
Tekirdağ'da işini, dükkânını, arabasını yitirip kendini yakan vatandaşın görüntülerine bir göz atmak 
yetiyor. Batıda birçok ilde insanlar intihar etmeye başladı. Bunlar basit olaylar değildir, sosyal 
patlamalar eşiğine gelmiş bir ülkede. 
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Şimdi, G-20 zirvesine giden bir Başbakan, onun iktidarı ve arkasından dönüyor G-20 zirvesine 
katılan bütün hükümetler tedbir alıyor. Biliyorsunuz, en son, Obama, Senatoda, bir süperman 
senatörün uçarak gelip kullandığı oyla 800 milyar dolarlık bir tedbir paketi geçiriyor Senatodan. 

Şimdi, ABD bunu yaparken, Avrupa Birliği ülkeleri bunu yaparken, bir bakıyoruz, Türkiye'de 
ne oluyor? Türkiye'de, alın size krizin tasarısı bu. Bunu "İşsizlik sigortasını çözüyorum." diye, 
"Küresel krizi hafifletiyorum." diye, "Küresel krize karşı tedbir alıyorum." derseniz, "Halkı 
aldatacağım." derseniz yanılırsınız, çünkü hayat, yaşam devam ediyor. 

Mecliste bu getirdiğiniz tasarıyla ilgili, işsizlikle ilgili bizim de teklifimiz var, diğer partilerin 
de var ve hepsi bir araya geldi, ama şuna baktığınız zaman bunun bir tek yanı var: Hükümet, şu ana 
kadar küresel krizi reddediyordu, ama bu tasarının gerekçesinde "Küresel kriz vardır." saptamasında 
bulunuyor. "Küresel kriz vardır." saptaması yetmiyor, çünkü bir gerçeklik var ki, bunu görmek 
gerekiyor: Ocak 2008 rakamları ile Ocak 2009 rakamlarını karşılaştırdığımız zaman karşımıza çıkan 
rakam, yani artış, açık, dehşet verici boyutlardadır. Baktığımız zaman karşımıza nasıl bir rakam 
çıkıyor? Çok basit bir örnekle, Ocak ayında 524 milyon TL olan bütçe açığı 2009 Ocak ayında yüzde 
460 katı artıyorsa ve 3 milyar TL olarak gerçekleşiyorsa, bundan çok önemli dersler çıkarmak lazım. 
Eğer 2009 bütçesini görüşüyorsak, IMF'nin dayatmasıyla, bütçe görüşülürken 20-25 milyar civarında 
revizyon görüyorsa ve IMF'nin henüz öne koyduğu dayatmaları duruyorken ve getireceği 25 veya 
30 milyar liralık vereceği parayı, on sekiz aylık sözleşmeyi, 2009 bütçesine getireceği 30 veya 40 
milyar liralık revizyon karşısında Meclisin 2009 bütçesini yeni baştan görüşmesi gerekiyor. Öyle, 
meydanlarda, seçim meydanlarında değil; seçim meydanlarında bağırırsınız, çağırırsınız, oy toplamak 
için atarsınız. Atılır da yani, atılıyor da zaten. Rakamlar dağıtılıyor, vaatler de uçuşuyor. Neler 
görmedi ki Türkiye. Bir araba anahtarı dağıtanlar, bir ev anahtarı dağıtanlar, makarna dağıtanlar, 
kömür dağıtanlar, buzdolabı dağıtanlar. Yarın Allah bilir daha neler neler dağıtırlar. Ama bu İşsizlik 
Fonu'nda işçiye üç ayı altı aya çıkarmakla, teşvikleri bir yıl artırmakla bu yasanın adı "Krizi önleme 
yasası" olamaz. Bunu kimseye yutturamayız. Buradaki bazı önemli gördüğümüz, bir zerrei miskal 
dahi olsa halkın yararına olan bir düzenleme geldiğinde biz "Evet" demesini biliriz, destek de veririz. 
Yanlış, eksik gördüğümüzü de önergeyle de düzeltiriz. Ama sizler buraya 40 maddelik bir tasarı 
getirdiğinizde, bu 40 maddelik tasarının içine sağlık sigortası ile ilgili hastane harcamalarındaki 
ödeme süresi ile eczacılarla yaşadığınız problemi bir maddeye sıkıştırırsamz... Ki, burada yine 
eczacılara tahsilat yöntemi uygulatıyordunuz daha önce, şimdi de onların paralarını ödemek için 
süreyi uzatıyorsunuz. 

Yine burada, kurumlar vergisinde, katma değer vergisinde yapılan ufak tefek değişiklikler var. 
Bakıyorum Avukatlık Yasası var, Ahıska Türklerinin durumu var, şans oyunları var, trafik araçlarının 
vergi afları var. Yani bunların her birisi ayrı bir konu "Ne alaka." deyip... Her birisi ayrı, bir Bütçe 
Komisyonu dışında, Sağlık Komisyonunun, Millî Eğitim Komisyonunun, farklı komisyonların görevi 
olan tasarıları getirip hepsini bir çuval yasa olarak getirirseniz ve bu çuval yasanın da gelir vergisi 
reformunu yapmamış bir ülke olarak, yedinci yılını doldurmuş bir iktidar olarak her seferinde gelir 
vergisiyle ilgili bir düzenleme getirirseniz bu bir Makedon salatasına döner. Bu bir Makedon salatası, 
çuval yasa tasarısıdır. Bu çuval yasa tasarısıyla eğer Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapmaya 
kalkarsanız sorarlar size, zaten Türk Ticaret Kanunu burada görüşülüyor. Bunun benzeri birçok yasa 
burada görüşülürken farklılık getiriyorsunuz. Bu doğru değil. 
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Şunu çok açıklıkla ifade edeyim: Bugün yetmiş milyon cep telefonu hemen hemen bütün 
ailelerde çocukların cebinde de var. Vergi oranlarını indirmeye kalkıyoruz. Neden yüzde 15'e 
indiriliyor bu vergi oranları? Niye bu kadar? Daha önce yüksek, yüzde 55 oranlarına varıyordu özel 
iletişim vergileri. Bugün bir ihtiyaç mıdır, değil midir? Şimdi, pırlanta mı ihtiyaç, cep telefonu mu 
ihtiyaç? Pırlanta ihtiyaç değil, orada KDV'yi sıfıra indiriyorsunuz. E, kardeşim, cep telefonunda da 
indirin. Milletin çocukları da bundan istifade etsin çünkü artık toplumda güvenlik kalmamış. Anne 
çocuğunu arıyor "Okulda mısın?" diye, sesini duymak istiyor, oradan eve gelecek mi gelmeyecek mi 
kaygısını taşıyor. Buna vergi koymak acımasızlıktır. Bu dolaysız vergilerle krizi atlatmaya kalkmak 
acımasızlıktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan, konuşmanızı tamamlayınız. 

HASÎP KAPLAN (Devamla) - Eğer işsizlikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsak köklü çözümler 
bulmalıyız. Nasıl oluyor, bir defada, bir kalemde işverenlerin primini yüzde 5 indirip bütçeye 5 milyar 
lira yük getirebiliyoruz? O zaman 5 milyar lira... Bir de işçilerin lehine kullanılacak bir düzenleme 
getiremez miyiz? 

Şimdi bilgi, iletişim çağındayız. İnternet'te KDV, vergi yüzde 50 almak günahtır, yazıktır; 
yapmayın bunu. Bu insanların bilgisinin, İnternet'e erişimini, YouTube'a erişimini, Facebook'taki 
erişimini, dünya ile iletişimini dünyaya açılmasını, bütün bunları da görün. Bunların önüne vergiler 
koyup, insanlarımızı İnternet kafelere yönlendirip İnternet kafelerde de farklı farklı yasa dışı 
örgütlenmelerin kucağına bırakmanın bir gereği yoktur. İnsanlara, kendi evinde erişim, kendi 
ailesinde, kendi ebeveynlerinin yanında iletişim kurma, bilgiye erişme hakkını da tanıyın. 

Burada konuşulacak o kadar çok yasa hükmü, yasa maddesi birbirine karıştırılmış ki hangisi 
konusunda neyi söyleyelim, gerçekten şaşmış kalıyoruz. Ama bir tek şey söyleyebiliriz: Biz 
Demokratik Toplum Partisi olarak Meclise, küresel krizin araştırılması için, bir Meclis araştırma 
komisyonu kurulması için önerge verdik, başka benzer önergelerimiz de var. Gelin, birlikte tartışalım, 
birlikte bu soruna çözüm bulalım, köklü çözümler bulalım, Türkiye'nin bu kriz karşısında geleceğinin 
karartılmasını engelleyelim; önümüzdeki temel sorun budur. 

Bu duygularla, bu yasaya karşı, doğru bulduğumuz maddelerde elbette ki destek ama doğru 
bulmadıklarımız karşısında önerge ama bu anlayışı da tamamen reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AK PARTİ Grubu adına İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya. 
Sayın Büyükkaya, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı için AK 
PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce şahsım ve grubum adına 
yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya çıkan bütün milletvekili arkadaşlarımız, hep, bir 
krizden bahsediyor. Doğru, dünyada bir kriz var. Dünyadaki bu kriz, 1929 buhranından daha büyük 
bir kriz. Şu anda, dünyanın 12 trilyon dolan yok olmuş durumda. Var... Ve bu sebeple de dünyanın 
en büyük ekonomisi olarak düşünülen, hatta böyle bir şeye asla muhatap olmayacağı düşünülen 
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Amerika'da sıkıntı vardır. Amerika'da iş yerleri kapanıyor. Koca koca mağazaların kapandığını, 
oralarda işsizliğin arttığını görüyoruz. Hatta çok uluslu şirketlerin teker teker devlet desteği sebebiyle 
devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. Bu sadece Amerika'da mı böyle? Hayır. İngiltere'de de aynı 
şeyler var, Almanya'da da aynı şey var, Fransa'da da aynı şey var, İtalya'da da var yani bütün 
Avrupa'da var. Ayrıca, sadece Avrupa'da mı? Hayır, Japonya'da da var, İngiltere'de de var, dünyanın 
her tarafında var. Peki, Türkiye'de hiç etki yok mu? Var. Eğer bir ekonomi dünyaya açıksa orada da 
tabii ki etkilenme olacaktır. Ama burada hepimizin dikkat etmesi gereken nokta şu: Bu bizim krizimiz 
mi, yoksa dünyadaki krizden etkilenen bir durumda mıyız? Evet, etkilenen durumdayız ama bu bizim 
krizimiz değil. Bu, 2001 krizi değil. Arkadaşlarımız karıştırmasınlar, yanlış düşünmesinler bu 2001 
krizi değil. Kendimizi dağıtmaya da hiç ihtiyacımız yok. Bir arkadaşım "Bir gecede millî gelir yüzde 
31 arttı." dedi. Onun, biliyorsunuz Avrupa Topluluğu normlarına uyulmak noktasında geriye doğru 
da millî gelirin düzenlendiğini biliyoruz. Ama bir gecede faizlerin 2 bine çıktığını hepimiz biliyoruz. 
Bunları bu ülke yaşadı. Dolayısıyla bu kriz var. Bu krizi, dünyadaki olup bitenleri biz büyük bir 
dikkatle takip ediyoruz. Öyle takip ediyoruz ki, bakın, biz daha dünyada bu kriz tam olarak 
konuşulmaya başlamadan önce birçok tedbiri aldık ve uygulamaya koyduk. 

Şimdi, bugün biraz istihdam konuştuğumuz için kısa süreli ödemeyle ilgili değerlendirme, 
değişiklikler de yaptığımız için sadece Mayıs 2008'de yapılan düzenlemeyi söyleyeyim. Mayıs 
2008'de dünyada bu krizle ilgili yeni yeni değerlendirmeler yapılıyordu, yeni yeni bazı şirketlerin 
batması, yardım talepleri başlamıştı. O tarihte biz ne yaptık? Bir istihdam paketi getirdik Meclise. 

İstihdam paketiyle, bir kere Sosyal Sigorta ve BAĞ-KUR ödemelerindeki prim borçlarını yirmi 
dört ay taksite bağladık ve yüzde 25'e varan faiz indirimlerinde, borçlarındaki faizleri de sildik. 
Böylece işverenlerimizin rahatlamasını sağladık. 

İşverenler üzerindeki idari ve mali yükleri azalttık. Yaptığımız en önemli düzenlemelerden biri, 
işveren sigorta primini yüzde 25 oranında indirdik. Bunun ne manaya geldiğini işçi çalıştıran herkes 
bilir ve bunun bütçemize maliyeti 4,7 milyar TL'dir. 

Kadınlar, gençler ve özürlülerin istihdamını teşvik ettik, onlarla ilgili kolaylıklar getirdik. İşte, 
biraz önce Hasip Kaplan Bey söylüyordu: "Bunlarla ilgili sizin seçim beyannamesinde..." Ama 
bunları yaptık biz; söylemedik, yaptık. 

İş gücünün mesleki eğitimine dönük düzenlemeler yaptık. 
İstihdama yönelik, özellikle bölgesel istihdama yönelik önemli bir adım attık. GAP için yeni 

yatırım kaynakları ve o bölgedeki işsizliği önlemek için sadece 2008'de yaptığımız harcama miktarı 
1,3 milyar Türk lirasıdır. Bunun 2009'daki ödeneği de 3,8 milyar Türk lirasıdır. 

Yine istihdam paketi içerisinde, özellikle işsizlik ödeneğine başvuruların İnternet üzerinden 
yapılmasını sağlayarak işsiz kalan insanlara hemen bundan yararlanma imkânını getirdik. 

Ve en önemlisi de -bugün tartışılan- kısa çalışma ödeneğini ilk defa biz 2003 yılında çıkardık. 
Hiç kimsenin aklına gelmemişti. 

2001 krizinde -şimdi Mevlüt Bey karşımda oturduğu için söylüyorum, bankacı olduğu için, 
dostum- sadece bankacılık sektöründe 100 bin kişi işini kaybetmişti, 2 milyondan fazla insan işini 
kaybetmişti. Hiç kimsenin aklına gelmemişti o zaman, hiç kimsenin aklına gelmemişti. 2003 yılında 
biz bunu getirdik ve daha sonra da istihdam paketiyle işsizlik ödeneği kapsamına aldık. Şimdi de bu 
ödenekleri daha da artırarak, daha da iyileştirme yapıyoruz. Biz söz söylemiyoruz, söz üretmiyoruz, 
iş yapıyoruz ve biz bu düzenlemelerle, şimdi... 
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HASAN ÇALIŞ (Karaman) - İşsizlik Sigortası ne zaman kuruldu? Doğru söyle lütfen! 
ALAATTİN BUYÜKKAYA (Devamla) - Bu sadece krize dönük bir paket değil. Zaten böyle bir 

"paket" sözüne de çok alışıldı, "paket" diye bir şey olmaz, "tedbirler" olur. Bu tedbirler de ihtiyaç 
duyuldukça adım, adım, adım yapılır. Anlattıklarım da daha bu kriz gelmeden bunu hissedip, gerekli 
tedbirleri almak yönünde oldu. 

Sadece ekim ayında yapılan araştırmada, dünyada bu krizden en az etkilenen ülkeler arasında, 
avantajlı ülkeler arasında 15 ülkeden 1 'i sayılıyor Türkiye. Şimdi bazı dostlarımız "Ya niye bize bu 
kriz bu kadar vurmadı?" Tam, bütün, şeyden gelecek, tam vuracak, her yer kapanacak, o zaman belki 
çok mutlu olacağız! Vurmadı. Hayır. Çok şükür, alınan tedbirlerle daha hafif atlatmaya çalışıyoruz. 
Tabii ki var bu etki, tabii ki. Düşünün, ihracatımızın yüzde 46'sı Avrupa topluluğuna. Bu oranlar 
bizden önce 58'di, unutmayalım, 46'ya düşürdük. Şimdi, burada alımda bir düşme olmuşsa gayet tabii 
ki benim ihracatımda da bir miktar düşme olacak. Ama ben bütün ihracatımı dağıttım ve ülkeler 
bazında çeşitlendirdim, ürün bazında çeşitlendirdim ve dolayısıyla beklediğim etki daha az olacak ve 
oluyor da zaten. 

Bakın, dediler ki: "Bütçe görüşmeleri sırasında yüzde 16-17 indirim yaptınız." Bütçe tekniğini 
bilen herkes bilir ki bütçeler ekim ayından çok önce, daha temmuz, ağustosta bunların hazırlıkları 
yapılır, bağlanır, ekim ayında da Plan ve Bütçe Komisyonuna gelir, ondan sonra da değerlendirilir. 
Şimdi, ekim ayında bu bütçe görüşülmeye başladığında dünyadaki krizin Türkiye'ye etkileri bu 
noktada mıydı? Hayır. Ama, biz bütçeyi çıkarmadan, gelirde değil, harcama cephesinde gerekli 
kesintileri yaptık, çünkü gelirde de bir miktar düşme olacağını biliyoruz, hesabımız da o yönde. 
Dolayısıyla, biz, daima bütçe disiplinine ve bu noktadaki gelir ve gider dengesine özen gösterdik. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bu düzenlemelerle ilgili, yeni bu kanun tasarısıyla yapmak istediğimiz 
düzenlemeler hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. 

Şimdi, ilk yaptığımız düzenleme ne? Bir kere, kısa çalışma ödeneğinin, biraz önce de söylediğim 
gibi, 2003 yılında ilk defa AK PARTİ iktidarında kabul edilen bu ödeneğin miktarını artırıyoruz. Bu, 
asgari brüt ücretin daha önce yüzde 40'ı yüzde 80 aralığında ödeniyordu, şimdi bunu, yüzde 50 
oranında artırarak yüzde 60 ve yüzde 120 aralığında ödeyecek hâle getiriyoruz. Yani, şu anda üç ay 
içerisinde bir ay çalışmama durumunda olan bir iş yeri, 400 lirayla 800 lira arasında bir ödenek 
alabilecek. Kime bu para verilecek? Doğrudan doğruya işçiye verilecek, işverene verilmiyor. İşveren 
neden kurtuluyor? Bir kere, vergi, SSK, hiçbir mükellefiyeti yok, artı işine devam ediyor, üretimine 
devam ediyor. Çalışacak, iş yerinde sıkıntı olmadan hem üretimini yapacak hem de ödeme 
mükellefiyetinden kurtarılıyor. Hem işçiyi koruyoruz hem işvereni koruyoruz ve bu ödeneği -eskiden 
üç ay süreyle ödeniyordu- artırıyoruz yüzde 100, altı aya çıkarıyoruz. Daha başka ne yapıyoruz? 
İşsizlik ödeneği... Diyelim ki daha sonra kapandı, işsizlik ödeneğinden para alırken buradakini 
kesiyorduk -eski kanundaki düzenleme böyleydi, o günkü şartlar böyle bir düzenlemeyi...- ama şimdi 
bir kesinti olmadan, eğer tekrar işini kaybederse işsizlik ödeneğinden de yararlanma hakkını 
getiriyoruz. Böylece, biraz önce de söylediğim gibi, hem işvereni hem işçiyi koruyan bir düzenleme 
yapmış oluyoruz. 

Ayrıca bu eczanelerle, sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla yaşanan birçok sorunlar vardı. 
Unutmayın, sağlıkta AK PARTİ'nin yaptığı, sadece cumhuriyet tarihinin demiyorum, geriye doğru 
bakınız, Osmanlı dönemi de dâhil, en büyük devrimdir. Burada bir düzen oturtuluyor kuruldukça, 
sistem işledikçe. Şimdi kanuni bir düzenleme yapıyoruz, diyoruz ki: Belgelerini takip eden ayın 
15'ine kadar getir ver, ondan sonra da ben hemen altmış gün içerisinde sana avans niteliğinde paranı 
ödeyeceğim -ha bir avans olacak çünkü faturalarda bir yanlışlık çıkma ihtimali olabilir- üç ay, doksan 
gün içerisinde de bu işi bitireceğim ve hesabını kapatacağım. 
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Şimdi bundan memnun olmayacak bir kimse var mı? Hayır. İstedikleri de buydu. Dolayısıyla bu 
düzenlemeyi yapıyoruz. 

Sonra, muhtasar beyanname ile aylık bildirgeleri birleştiriyoruz. 

Değerli dostum Oğuz Oyan Bey dedi ki: "Efendim, bu, krizde olur mu?" Biz ödemeyi, üç aylık 
ödemesini kısaltmıyoruz ki, sadece beyannamelerini... İki işi tek iş hâline getiriyoruz. Yaptığımız bu. 
Onun ödemesini bir aya indirsek haklısınız. Dersiniz ki: Krizde siz bunu yapmamalıydınız. Ama onu 
yapmıyoruz. Sadece yaptığımız, buradaki bir beyannameyi birleştirerek hem kaçağı önlüyoruz hem 
de mükellefiyetini azaltmış oluyoruz. 

Evet, bu kanunla sadece bunları mı yapıyoruz? Hayır. Tabii ki detay olarak vakit kısa ama birkaç 
önemli noktayı daha söylemek isterim. Özellikle 9'uncu maddede özel bir teşvik sistemi getiriyoruz 
büyük projeler için. Bölgesel, sektörel ve proje bazlı bir teşvik getiriyoruz. Bakanlar Kuruluna bu 
konuda yetki veriyoruz. Yüzde 90'a kadar kurumlar vergisinden indirim yapma şartını getiriyoruz. 
Ayrıca daha sonraki bazı maddelerde arazilerle ilgili düzenleme, arazi tahsisleri ve böylece, büyük 
projelerin hayata geçmesine dönük özel bir teşvik sistemi getiriyoruz. 

Ayrıca yurt dışındaki yerleşik portföy yönetim şirketlerinin Türkiye'de ofis açmalarını teşvik 
eden vergi düzenlemeleri ile bu portföylerin Türkiye'de idare edilmesi ve Türkiye'ye gelmesi 
yönünde düzenleme yapıyoruz. 

Evet, Hasip Bey diyor ki: "Yani bu telefon kullananlara yüzde 15..." Yok, hayır. Hasip Bey, 
yüzde 5'e indiriyoruz vergiyi, yüzde 25, yüzde 15 olan vergiyi yüzde 5'e indiriyoruz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - O zaman yüzde 5'e el kaldırıyoruz, önerge hazırladım yüzde 5 
için. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Yüzde 5'i... İnşallah... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - "Evet" diyorsanız, arkadaşlar itiraz etmiyorlar. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Yani vermeden almak Allah'a mahsustur. Yani o 
kaynağı bulabiliyorsak tabii. Bizim hesabımıza göre yüzde 5'e indirdiğimiz zaman... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Cep telefonlarından, sabit telefondan yüzde 15 devam ediyor. Onu 
da yüzde 5'e indiriyoruz önergeyle. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, onun için de Bakanlar Kuruluna yetki tanıyoruz 
ve bunları da yüzde 5'e kadar indirmek üzere Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Ev telefonları için de 
bunu yapıyoruz. 

Evet, sonra, neler yapıyoruz? Çok önemli bir düzenleme daha getiriyoruz. Bunların en 
önemlilerinden biri de şu: Çekle ödemeler. Bakın, bugün iş hayatının içinde olan herkes bilir, doğru, 
çekte vade yoktur ama bizim kendi iş hayatımızdan kaynaklanan bir sistem doğdu. Bu bugün mü 
doğdu? Hayır, yıllardır var. Herkes çeki vadeli olarak veriyor, hatta senet kalktı, çek verilir, vadeli 
çek yazılır, verilir. Bu kriz zamanlarında ne problem çıkıyordu? İş hayatında kötü niyetli insanlar 
var. Gidiyordu, bazen vadesinden önce bankaya götürüyordu o çeki tahsil etmeye kalkıyordu. Hâlbuki 
diğer iş adamı ona göre çekini yazmış, oradaki imkânına göre yazmış. Şimdi "Ancak vadesinde ibraz 
edilebileceği" hükmü getiriyoruz. Bu, bugüne kadarki oluşan en önemli hastalığı çözebilecek bir 
düzenlemedir. Böylece, iş hayatındaki kavgalara, iş hayatındaki sorunlara en önemli çözüm getirecek 
maddelerden biri budur. 
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Ha, Ahıska Türkleriyle ilgili düzenleme... Bakın, binlerce insan... Bunlar bizim soydaşlarımız. 
Bu insanlar yıllardır problem yaşıyorlar. Ne yapıyoruz? Çifte vatandaşlık. Bunların Türkiye'de 
oturmalarını, çifte vatandaşlık hakkını getirerek... Ahıska Türklerini -ki bunların önemli bir kısmı 
Stalin zamanında sürgüne gönderilmiş insanlardır, tarihin en büyük soykırımlarından biri o dönemde 
yapılmıştır- şimdi koruyoruz, kendi soydaşlarımıza sahip çıkıyoruz; bu kötü bir şey mi? 

Bunun dışında, tabii, vergi kanunlarımızda, özellikle idareyle ilgili, sosyal güvenlik 
kurumlarımızla ilgili, biraz önceki söylediğim düzenlemelerle ilgili birtakım düzenleyici hükümler 
de var, getiriyoruz. 

Özellikle sit alanlarıyla ilgili problemler vardı, hazineye ait taşınmazların alınmalarında buradaki 
belgeler para gibi kullanılıyordu, bunlara bir sınır getiriyoruz, 2011'den sonra artık bunların 
yapılamayacağını söylüyoruz. 

Trafik cezalan... Eski araçlar için özellikle, belli, artık yaşını doldurmuş araçların -ki, bunlar 
biliyorsunuz sıkıntıydı, hep söylenirdi "Bu eski araçlarla ilgili niye düzenleme yapmıyorsunuz?" diye. 
Onlarla ilgili düzenleme yapıyoruz- hem trafikten çekilmesi hem bunların, eskiyen araçların, artık teslim 
edilen araçların vergi problemlerini çözüyoruz. Böylece, daha iyi bir şekle gelmesini... O insanların hem 
araçlarının yenilenmesine, özellikle dayanıklı tüketim mallarında bir hareketin daha da sağlanmasına 
dönük bir tedbirdir bu. Böylece, özellikle otomotiv satışlarını destekleyecek bir düzenlemedir. 

Sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki: "Ekonomi Koordinasyon Kurulunu yasal hâle getiriyoruz." 
Kötü bir şey mi? Ekonomi Koordinasyon Kurulunu yasal hâle getirerek hem iş hayatıyla hem de 
sivil toplum kuruluşlarıyla olan irtibatı bir yasal düzene ve sürekliliğe kavuşturuyoruz. Bu, bundan 
sonraki dönemlere dönük de açıkçası, sadece kriz olarak düşünmeyelim olayı ama ekonominin 
gidişatı için çok önemli bir düzenlemedir. 

Onun dışında bazı, açıkçası taşınmazlarla, Tapulama Kanunu'ndaki harçlarla ilgili bazı 
düzenlemeler var. Bazı uygulamaya dönük tereddütleri giderici önemli gördüğümüz düzenlemeler de 
burada yer almaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, bu düzenlemelerle biz hiçbir şekilde... Efendim, 
bu, kriz için özel düzenlenmiş bir önlem paketi değil ama buradaki, dünyadaki krizin belirli 
sektörlerdeki ve şekliyle ilgili birtakım tedbirlerin alındığı düzenlemelerdir. 

Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Büyükkaya. 
Şahsı adına Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli 

milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, bir torba yasa, tabii her ne kadar belirtilmiyorsa da dünyadaki bu küresel 

krizin içinde olduğu bir Türkiye'de bir tamirat, tadilat yapılmak istenen bir yasa. Ama yani neyi 
tamir edeceksiniz bu gelen yasayla? Hangi torba? 

Sayın Bakan, tabii, burada işsizlikle ilgili birkaç madde var, onu getirdiniz ama ben önce şunu 
söyleyeyim: Tarım sigortalılığından emekli olmuş insanların, 300 milyon maaş alan insanların 
hepsinin evine ihtarname gidiyor. Hasbelkader köyünde, hasbelkader ilçesinde bir şekilde bir iş 
yapmaya çalışıyor, tekrar BAĞ-KUR'lu olmuş, aldığı 270 lira, 300 lira maaşı iade almak için hepsinin 
evine haciz gitmiş, bir de cezalı. 
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Sayın Bakan, bir tarafta işsizlik had safhaya gelmiş. Görünen işsizliğin rakamını artık hepiniz 
biliyorsunuz, görünmeyen işsizlik dağlar kadar. Ama ayda 300 lira maaş alan bir tarım sigortası 
emeklisinin eğer bu ülkede biz maaşına göz dikiyorsak hepimiz bundan sorumluyuz, hepimiz 
vicdanen rahatsız olmalıyız. 

Ben hassaten rica ediyorum: Bu insanlar çok rahatsızlar. Bir şekilde yeni bir iş yeri açmış, tekrar 
BAĞ-KUR'lu olmuş. "Ben ölmemi mi bekleyeceğim?" diyor, "300 lira maaş veriyorsunuz." diyor. 
Bu konuda hassaten bu yasanın içinde bu arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak hepimizin 
görevi. Bir kez daha bu konuyu tüm gruplar, zannediyorum ki, hepimiz... Demin MHP Ordu 
Milletvekili Rıdvan Kardeşim, o da bu konuyla ilgili önerge verdi, bizim grubumuz verdi ve hassaten 
bu soruna çözüm bulmak zorundayız Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, dünyada yaşanan bu krizin özü bir likidite krizidir. Yaşanan bu kriz 
bir likidite ve "Küresel kriz" dediğimiz, ağırlıklı, bir likidite problemiyle kaynaklanmış ve dünyadaki 
finansman şirketlerinden kaynaklanan bir kriz başı çekmiştir. Ama her türlü önlemleri getiriyoruz, 
getirmeye çalışıyorsunuz ama ilk bütçe başladığı zaman ekim ayında biz bunları, Sayın Hamzaçebi 
hepsini iletmişti, daha ekim ayında! Ekim ayında, şu gün getirdiğiniz bazı önlemleri o gün 
söylemiştik. 

Şimdi, hangilerini? Tabii, bu finansman krizini etkileyecek yani çözecek en büyük olgu... Bu 
mevcut Bankalar Kanunu olduğu sürece, arkadaşlar, bankaları rahatlatamazsınız. Bankalar 
Kanunu'nun 102'nci ve 163'üncü maddeleri, zimmet maddesini... Piyasaya yönelik kredilerde 
herhangi bir şekilde geciken kredileri hiçbir bankacının yetkisi yoktur ertelemeye, taksitlendirmeye, 
piyasayı rahatlatmaya. Eğer ilgili kurumun, ilgili bankanın yetkilisi bu konuda inisiyatif kullandığı 
zaman karşısına "zimmet" maddesi çıkıyor arkadaşlar. Kendi grupları hariç, esnafa, üretime, üretene 
yönelik, mutlaka ve mutlaka, Bankalar Kanunu'nun o maddesini değiştirmek lazım. 

Ayrıca, İstanbul Yaklaşımı mart ayında bitiyor. "İstanbul Yaklaşımı mart ayında bitiyor." diye 
mali yapısı bozulan hiçbir firmaya yeni bir yaklaşım modeli getirilmiyor. Bu İstanbul Yaklaşımı'nın 
mutlaka süresini uzatmamız lazım. Belli miktarda istihdam yaratan firmaları, en azından İstanbul 
Yaklaşımı'yla bir yıl uzatarak mali sorunlarına çözüm bulmak hepimizin görevi arkadaşlar. Bir an 
önce, Bankalar Kanunu'ndaki iki maddenin ve İstanbul Yaklaşımı'yla ilgili yasanın uzatılmasının 
öncelikle getirilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, tabii, bu yasada bazı... Satır başlarıyla bahsedeceğim çünkü sürem çok az. 
Yine ekim ayında söyledik, çeklerle ilgili iki maddeyi Komisyonda defalarca -ekim ayından beri 
Genel Kurulda da Komisyonda da- söyledim. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu 711 'inci madde uyarınca 
"Elimden rızam dışı çıktı." diye samimi olmayan, dürüst olmayan, borçluyu koruyan madde 
değişiyor; çeki alan dürüst, namuslu insan artık kendi kendini koruyabilecek. Çeki elinden çıkan 
insan gidip çekinin elinden çıktığını ispat etmek zorundadır. Yani burada dürüst alacaklıyı koruyan 
bir madde getiriliyor. Bunun için doğru bir maddedir, hepimiz katkı verdik. Altı aydır söylüyoruz ama 
altı ay sonra geldi arkadaşlar. 

Yine, çeklerle ilgili bu yasada vade... Arkadaşlar, artık "Çekte vade olmaz." tabiri bir piyasa 
gerçeği olmuştur. Ama bu piyasanın bir şekli var. Piyasada ticaret hacmi -hemen hemen artık "senet" 
diye bir şey kalmadı- tamamen çekle dönüyor. Artık, çeki alan kişiler, kurumlar, çek alışverişi yapan 
insanlar, o çekin üstündeki vadeyi bilerek, görerek kabul ettiğine göre bu vadeden önce gidip 
insanların onuruyla oynamak kimsenin hakkı değildir. Ama geçtiğimiz süreçte -yine ben size burada 
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söyledim- bankalar dahi, kredi borcunu aldığı çeklerin vadesiyle tasfiye edeceğini bilen bazı bankalar 
bile gününden önce -on gün kala, on beş gün kala, bir ay kala, iki ay kala vadesine yani üzerindeki 
yazılı tarihe- gittiler, hepsini takasa sürdüler, arkasını yazdırdılar. Bırakın kendisini, arkada 6 tane 
cirantaya, 7 tane cirantaya takip yaptılar arkadaşlar. 

Bu nedenle, bu yasada getirilen, herkes, artık, çeki aldığı takdirde... Tabii, burada bir süre 
getirildi, 2009 sonuna kadar. Yani bu küresel krizin etkisini azaltmak amacıyla bir önlemdi ama en 
azından 2009 sonuna kadar, çeki alan, üzerindeki tarih neyse o tarihte bankaya ibraz edebilecek. 
Fakat burada bir sakınca var: Burada kötü niyetli çek borçluları... Bu yasada yok ama herhalde Çek 
Kanunu ile sürekli çekleri karşılıksız çıkan insanların da çeklerini üç ay sonra, altı ay sonraya 
beklememek lazım. Orada yine iyi niyetli alacaklıyı korumak gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, yine burada Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor teşvikle ilgili. Kişi başına 
düşen millî geliri saptamak ve sosyoekonomik gelişmelere göre illeri gruplara ayırma yetkisi veriliyor. 
Değerli arkadaşlar, bu yüce Meclis geçen dönem gerek 5084 gerekse 5350 sayılı Teşvik Yasası 
çıkarılırken ülkenin bir bütünü için bu yasanın yetersiz olacağını, bu yasanın işlevini yerine 
getiremeyeceğini, bu yasanın ülke ekonomisine çok yararı olmayacağını defalarca söyledik. Yine 
ülkenin bir üretim bacağı olan, ülke üretiminin her şeyi olan Teşvik Yasası'yla ilgili sadece Bakanlar 
Kuruluna verilen bir yetki var ve bir de bir yıl uzatılıyor. Değerli arkadaşlarım, işveren ve yatırımcı 
önünü görmek ister. Yasanın bu şekliyle, bir yıl uzatılan bir Teşvik Yasası'yla yatınmcı önünü 
göremez. Mutlaka Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesindeki bir teşvik yasasının çok açık ve 
net bir şekilde bir an önce açıklanması gerekiyor. Tüm yatırımcılar önünü görsün. 

Tabii, bir başka konu, bu ülkede kişi başına millî gelirin tespitinde bazı illere haksızlık yapılıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Firma merkezleri orada olmadığı için tüm o ilde 
üretilen millî gelir bir başka ile yazılıyor. Örneğin Keban Barajı elektrik üretiyor, TEDAŞ ve TEİAŞ 
Ankara'da olduğu için Elazığ millî gelirinde gözüküyor, Elazığ'a bir kuruş faydası yok. 

Değerli milletvekilleri, bu bir çözüm değil. Bu yasa merhem olmaz, bu yasa istihdama çözüm 
bulmaz, bu yasa üretime çözüm bulmaz. Bu yasa piyasadaki bazı uygulamalara kısa da olsa bir 
rahatlık getirir ama Türk ekonomisinin bir bütününü, içinde olduğu koşulları kesinlikle düzeltmez. 

Sayın Bakan, tarım işçileri konusunda herhalde bize söz vereceksiniz çünkü o hepimizin sorunu, 
tüm grupların sorunu. Bu konuda hassaten yardımınızı bekliyoruz ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı, Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul Kumcuoğlu. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 329 
sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına görüş ve değerlendirmelerimi ifade etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, Türk anayasal düzenine göre temel ilke: Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir ve 
millet bu hâkimiyet erkini Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden kullanır. Bir başka tamamlayıcı 
ilke de Türk Anayasası'na göre kuvvetler ayırımı ilkesidir ve kuvvetler ayırımı ilkesine göre kanun 
yapma hak, ödev, sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Fakat, son zamanlarda bu 
ilkenin sürekli olarak ihlal edilme eğiliminin süreklilik ve ağırlık kazanmakta olduğunu müşahede 
ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Başkan, elimizdeki İç Tüzük'e ve Anayasa'ya göre, bir kanunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sağlıklı, doğru ve kanunlara ve nizamlara uygun şekilde müzakere edilebilmesi için 
tasan ve tekliflerin uygun komisyonlarda, uygun biçimde müzakere edilip huzurumuza getirilmesi 
gerekiyor. Şimdi, bu kanuna baktığımızda ve dikkatle incelediğimizde kanun tasarısının ismi "İşsizlik 
Sigortası Kanunuyla Bazı Kanunlarda..." diye başlıyor ve tasarının ilk yedi maddesinde çok açık ve 
seçik surette 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'na, efendim, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na atıfta 
bulunuluyor ve bu kanunların belli maddelerinde değişiklik yapılıyor ama bu tasarı huzurumuza esas 
komisyon olarak Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından gönderiliyor. Bunun yanlışlığı son derece 
açıktır. Burada oturan bakanımız Çalışma Bakanı, bu kanunun ilk yedi maddesi doğrudan doğruya 
Türk çalışma hayatıyla ilgili ve böyle bir kanun tasarısının esas komisyon olarak Bütçe-Plan 
Komisyonundan geçmesi doğru da değildir, mümkün de değildir. Başkanlık makamı bu konuda 
tercihlerini kullanır iken Hükümetin etkisi altında kalıyor, Hükümetin arzusu ve dileği istikametinde 
tercihte bulunuyor. Dolayısıyla, icra organı yasamanın önüne geçiyor, üstüne çıkıyor. Bu hayra alamet 
bir tavır değildir Sayın Başkan. 

Ayrıca, yine Anayasa'mıza ve İç Tüzük'ümüze göre, kanun tasarılarının ve tekliflerinin bu 
salonda, Genel Kurulda görüşülebilmesi için uygun biçimde alt komisyonlarda ve ana komisyonda 
konuşulması lazım. Biz bu tasarının ne gün Meclis Başkanlığına geldiğini biliyoruz, geçen hafta salı 
günü geldi. Peki bu tasarı Bütçe-Plan Komisyonundan ne gün çıktı? Perşembe günü. Aramızda "Bu 
kanunlar aynı zamanda şu kanunun altında atıfta bulunulan alt komisyonlarda konuşulmuştur ve bu 
alt komisyonlar, usulüne uygun şekilde görüş ve değerlendirmelerini esas komisyon olarak Bütçe-
Plan Komisyonuna gönderilmiştir." diyebilecek bir arkadaşımız var mı? 

Sayın Başkan, kuralsızlık sıkıntı getirir, sıkıntı huzursuzluk getirir, huzursuzluk felaket getirir. 
Türkiye'de demokrasiyi riske atıyoruz ve bu Hükümet ve bu Hükümetle eş zamanlı ve paralel hareket 
edilen Meclis Başkanlık Divanı sürekli olarak Türkiye'de artık kuralları ihlal etmeye başlamıştır. 
Kuralsızlık tehlikedir. Lütfen, bu gibi yanlış davranışlardan ve tabiri caizse, Anadolu tabiriyle paldır 
küldür, alelusul kanun yapmaktan vazgeçelim. Kanun yapacaksak doğru dürüst, usulüne uygun ve 
müsaade ederseniz, adam gibi kanun yapalım. Bu kürsüden biraz önce kimin adam, kimin adam 
olmadığına dair birtakım tartışmalar yaşandı. Bu tür tabirleri de yakışıksız buluyorum. Bu milletin 
reyiyle gelmiş 550 kişinin 550'si de adamdır. Bunun böyle bilinmesinde fayda vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Onlar adam olmadığı için başkalarını adam kabul etmiyorlar. Onlar 
adam değil. Onu söyleyenler adam değil. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Devamla) - Kamer Bey, ben konuşuyorum. 
Sayın Başkan, şimdi, benden önce buraya çıkan Sayın AKP Grup Sözcüsü arkadaşımız birtakım 

değerlendirmeler yaptı. Keşke biraz daha imsakli, biraz daha tedbirli, biraz daha dikkatli olsaydı da 
benim burada kendisini ve partinizi müşkül duruma sokacağım bazı beyanlarda bulunmamış olsaydı. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; bu kriz yani bu tasarının dünyada hüküm sürmekte olan 
ekonomik krizi göğüslemek için getirildiği iddia edilmesine rağmen, söz konusu krizi göğüslemek 
veya menfi etkilerini bertaraf etmek için uzaktan yakından herhangi bir iyileştirme getirmediğini 
bilerek ama iddiayı da göğüslemek amacıyla bazı hususlara açıklık getirmek istiyorum. 

"Bu kriz, bizim krizimiz değildir." Hayır, beyefendiler, bu sizin krizinizdir. Evet, başlarken 
Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır ama krizin size ait olmadığını iddia etmek yerinde bir 
tavır değildir. Nitekim, bakın, sanayi üretiminde değişim, Aralık 2008: Krizin çıktığı Amerika 
Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimindeki düşüş yüzde 7,8, hemen yanımızdaki Yunanistan'da 
yüzde 8,7 ama Türkiye'de yüzde 17,6. Amerika Birleşik Devletleri ile en yakın komşumuzdan 2 
misli daha fazla krizden etkileniyorsunuz. Demek ki, onların yapmadığı bazı yanlışları yapmaktasınız 
veyahut da onların yapmış olduğu veya yapmakta olduğu bazı doğruları yapamıyorsunuz. Bakın, 
sizde 17,6 olan oran Şili'de yüzde 3,7, Güney Afrika'da yüzde 7, yani sanayi üretiminde düşüşler. 

Başka bir hususu şey yapmak isterim, büyüme hızıyla ilgili göstergeler, büyüme hızıyla: 2008 
yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,8 küçülmüş, Macaristan'da bu oran binde 2, 
İsrail'de binde 3 -bilerek farklı ülkeler veriyorum- Endonezya'da binde 4, Yunanistan'da binde 5, 
Şili'de binde 7, Tayland'da binde 9. Sizde bunun 3, 4, 5 misli, yüzde 2,8. Dolayısıyla krizi 
göğüslemekte zorlanıyorsunuz. Doğrulan yapmakta maalesef isabetli tedbirler alamıyorsunuz. Kaldı 
ki yine dünya çapında Brezilya, İsviçre, Belçika, Hindistan, Rusya, Güney Kore'nin büyüme 
hızındaki gerileme 2008'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,4'ün altında. Yani sizin yarınızın da altında. 
Dolayısıyla, bütün bu rakamlar bütün açıklığıyla ortaya koyuyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi, 2007 
senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan ve bütün dünyaya sirayet eden krizin 
önlenmesinde ve göğüslenmesinde doğru politikaları bulup, uygulayıp sağlıklı sonuçlar alamamıştır, 
alamamaktadır. Ya onların yaptığı doğruları yapamıyorsunuz veyahut da onların yapmadıkları 
yanlışları yapıyorsunuz ki sizde gerek sanayide gerek ekonominin bütününde performans ötekilere 
nazaran çok daha belirgin şekilde kötü. Onun için, birisinin kalkıp bu yükün üstesinden kalkmak 
durumunda olan kişiye yani Sayın Başbakana yardımcı olması gerekiyor. Kriz önemlidir, kriz 
derindir, kriz ciddidir, kriz büyüktür ve bunu aşabilmek için de elinden gelen, herkesin, bu konuda, 
bu yükü kaldırmak durumunda olan kimseye yardımcı olması gerekir. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. 
Sayın Başbakanın her söylediğini nas kabul ediyorsunuz. Nitekim, Aydın'da üst ama çok üst 
düzeyden bir AKP yetkilisinin iddia ve ifade ettiğinin aksine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Devamla) - Aydın'da bir AKP yetkilisinin iddia ve ifade ettiğinin 
aksine, Sayın Erdoğan peygamber değildir ve onun söyledikleri de nas değildir. Bunun altını çizerek 
söylüyorum. Taraftarlarınız ipin ucunu kaçırmıştır. 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sen onu kendi partililerine anlat. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Devamla) - Yok, ne anlatayım canım, böyle diyor adamınız. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kendi partinin ne yapacağını anlat sen. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Sana mı soracak ne konuşacağını? Bundan sonra yazılı metin 

ver de öyle konuşalım. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Devamla) - Şimdi, bakın, onun için... onun için, lütfen... 

- 6 6 8 -



TBMM B:58 17.2.2009 O: 2 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Ne yapacağını anlat. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Devamla) - Lütfen, Türkiye'de kuvvetler ayrımı ilkesini koyun 
ve mensuplarınızı ikaz edin; ipsiz sapsız, yalan yanlış, efendim, bu şekilde ifadelerde bulunmasınlar. 

Sözlerimi sununla tamamlıyorum: Sayın Başbakan, bir gazetenin iddia ettiğine göre, sizin iktidar 
olmanızdan önceki yetmiş dokuz yıllık cumhuriyet rejimi için Sinop'ta "Bizden öncekiler yetmiş 
dokuz yılda ne yapmışlar ki?" demiştir. Eğer böyle dediyse, lütfen, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet 
İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş ve 
bunun gibi devlete ve millete hizmet etmiş, Türkiye'yi yokluktan bugünlere getirmiş muhterem 
zevatlardan halkın önünde özür dilesin. Kendisine yakışan budur. (MHP sıralarından alkışlar) 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, yani en umulmadık konularda neyi tartışıyoruz? Bu dinî naslar belli, 

kimin son peygamber olduğu belli, diğer şeyler belli, yani bunun için niye bir bardak suda fırtına 
kopartıyoruz, doğrusu ben anlamıyorum. Lütfen... 

Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Doğru, buyurun efendim. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Ahıska Türklerinden, Gürcistan'ın Ahıska bölgesine geri dönüş ile ilgili, 2008 sonu itibarıyla kaç 
kişi müracaat etmiştir? Geçmişte devlet olarak Kırım Türklerine geriye dönüşü teşvik için ev alma, 
Kırım Türklerine teslim etme projesi uygulandı. Aynı şekilde ev ve toprak alma ve Ahıska Türklerine 
verme şeklinde bir teşvik projesi yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 

Sayın Enöz... 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bilindiği gibi İşsizlik Sigortası Kanunu DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu 57'nci Hükümet 
döneminde yasalaşmıştı. Bugün itibarıyla bu fonda biriken para miktarı nedir ve bu Kanun sayesinde 
bugün evine ekmek götürebilen işsiz sayısı kaçtır? İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartlarını 
iyileştirmeyi düşünür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Enöz. 

Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, gerçekten küresel krizin etkileri çok yönlü olarak hissedilmeye başlandı ve bunun 

sonuçlarının da çok ağır olacağı görülüyor. Bu nedenle Meclis araştırması komisyonu kurulması 
konusunda önerge verdik ve diğer partilerin de önergeleri var. Mecliste küresel krizle ilgili bir 
araştırma komisyonu kurulması konusundaki Bakanlık düşüncesi nedir? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. 

Sayın Genç, buyuran efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, maalesef o makamı hakkıyla temsil etmiyorsunuz. Biraz önce AKP Grubu adına, 
bana "Adam değilsin." diyor ve siz, Mecliste milletvekilinin hakkını koruması gereken bir kişi olarak 
müdahale etmeniz gerekirken AKP'nin bir militanı gibi hareket ediyorsunuz. Bu taraflılığınızı 
bırakın. O Meclisi... Bakın, karar yeter sayısı yok, "Var." diyorsunuz, AKP'ye destek veriyorsunuz. 
O kürsüyü ne olur bir dürüst yönetin canım! Yani size ne kaybettirir bu? Bilakis bu taraflı 
davranışlarınız size çok şey kaybettirir. Bugün 340 milletvekili var arkanızda ama yarına bunu 
bulamazsınız. Lütfen o kürsüyü dürüst, tarafsız yönetin; bir. 

İkincisi: Bu kanunun 25'inci maddesinde sit alanları içinde gayrimenkulu bulunanlara, 
biliyorsunuz, hazine bunlara bir tahvil ve senet veriyordu, bunlar getirip bunları kullanıyorlardı. 
Şimdiye kadar bu sit alanı içinde gayrimenkulu olan kişilere ne kadar para verilmiştir? Yani... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Tankut, buyuran efendim. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, TÜİK açıklamalarına göre 3 milyona yaklaşan resmî işsiz sayısının dağılımıyla 
ilgili olarak bölgesel ölçekte herhangi bir araştırma mevcut mudur? Bugün itibarıyla işini kaybetmiş 
olan insanlarımızın sayısının en yüksek olduğu illerimiz hangileridir? Teşvik Yasası'ndan faydalanan 
illerimizin faydalanma süresinin bir yıl uzatılacağı bu yasa tasarısından Teşvik Yasası dışında kalan 
ancak işsiz sayımızın yüksek olduğu illerimizin faydalanamayacak olması haksızlık değil midir? 
Örneğin, bahane edilen küresel krizden önce yüzde 17'lere ulaşan işsizlik oranı ile ülkemizin en 
yüksek işsizliğine sahip olan seçim bölgem Adana ilimiz teşvik kapsamı dışında olduğu için bu 
tasarıdan istifade edemeyecektir. Hükümet olarak bu ve benzeri haksızlıkları nasıl gidermeyi 
düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. 

Sayın Aslanoğlu... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Çok kısa ve öz, Sayın Bakanım, Tarım sigortalı 
emeklilerinin sorununa çözüm bulacak mıyız? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 
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Ahıska Türkleriyle ilgili bir soru soruldu. Ahıska Türklerinin Gürcistan'a, Ahıska bölgesine 
yerleşmeleriyle ilgili sorunun o boyutuna müsaade ederseniz yazılı cevap vermek istiyorum ama 
geneli itibarıyla, Türkiye'de yaşayan Ahıskalı sayısı 52.525 ve bunların 15.513'ünün vatandaşlık 
işlemleri tamamlanmış, 540 bininin de vatandaşlık işlemleri devam ediyor. Bunun dışındaki 
vatandaşlarımızın ise bugün Meclise taşıdığımız bu yasal düzenlemeyle vatandaşlık işlemleri 
sorunları giderilmiş olacak. Yalnız, ifade ettiğim gibi, Gürcistan'a müracaatla ilgili elimde kesin 
rakam olmadığı için onu daha sonra yazılı cevaplandırmayı... 

Şimdi, diğer bir soru, eski tabiriyle, SSK tarım emeklileriyle ilgili. SSK tarım emeklisi olup 
çalıştıkları tespit edildiği için aylığı kesilen 243 vatandaşımız var. Aylıkların kesilmesi 1983 yılında 
çıkan 2925 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesine dayanmaktadır. Aylıkların kesilmesi yerine destek 
primi uygulaması için bu tasarıya bir önergeyle bir madde koyuyoruz, bir düzenleme yapıyoruz, bir 
fıkra koyuyoruz ve buradaki mağduriyeti gidermiş oluyoruz. 

Ben de teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. 
Diğer bir soru, TÜİK... Tabii ki bölgesel işsizlikle ilgili araştırmalar var ama onlara takdir 

edersiniz ki yazılı cevap vermem daha uygundur. 5084 sayılı Yasa'nın süresi bir yıl uzatılıyor, yani 
kırk dokuz ildeki teşvikler bir yıl daha uzatılıyor. Biliyorsunuz yeni bir teşvik sistemine geçiyoruz 
bölgesel ve sektörel anlamda. Bu arada, bu sisteme geçmeden, bir mağduriyetin oluşmaması açısından 
kırk dokuz ile dönük süreyi bir yıl uzatıyoruz. Sektörel ve bölgesel teşvik babında, gerek sizin seçim 
bölgeniz gerekse bizim seçim bölgemiz de bir rahat nefes alma imkânını bulacaktır diyorum. 

Küresel krizle ilgili bir araştırma önergesine bizim Bakanlık olarak uygun ve sıcak baktığımızı 
ifade ediyorum. Bu sorun Türkiye'den neşet etmiş olan bir sorun değil, küresel, ekonomik kriz 
diyoruz. Bunun dünyadaki tahribatları açıktır; çok ciddi oranda, özellikle istihdama dönük, üretime 
dönük çok ciddi tahribatları söz konusudur. Bu ülkeler içerisinde en az etkilenen ülkelerin başında 
da Türkiye'ye gelmektedir. Türkiye, gerek istihdam gerek üretim açısından mutlaka etkilenmektedir 
ama beş altı yıllık, istikrarlı programların uygulanması neticesinde bu süreçten biz en az zararla çıkma 
çabasını gösteriyoruz. Bugün burada bulunuşumuzun da bu çalışmamızın da bir amacı bu sürece bu 
şekilde katkı sağlamaktır. 

İşsizlik sigortasında toplam 39 milyar 358 milyon liralık bir fon varlığı söz konusudur. Buradan 
1 milyon 359 bin kişi istifade etmiştir, işsiz kalan işçimiz istifade etmiştir. Yapılan toplam ödeme ise 
1 milyar 915 milyon liradır. İşsizlik fonundan işsizlik ödeneği alanların sayısı ise 244 bin kişidir ocak 
ayı sonu itibarıyla. 

İşsizlik sigortasının en çok ödendiği iller: İstanbul 119 bin, Bursa 32 bin, İzmir 28 bin, Ankara 
21 bin, Adana 9 bin şeklinde sıralanıyor. 

Evet, genelde sorulan bunlar. Diğer sorulara -kalan varsa- yazılı cevap vereceğimizi ifade 
ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, daha süre var efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, süremiz var. 
Sisteme giren arkadaşlara söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bu 26'ncı maddeye göre Toprak Mahsulleri Ofisine 
ödemek üzere 1 katrilyon liralık bir tahvil çıkarıyorsunuz. Zaten bütçede tahvil çıkarma yetkisini 
aldınız. Ayrıca bu yetki ne oluyor? 

Yine, bu tarım desteklemeden dolayı alacağı olan vatandaşlara yüzde 50'den yüzde 10'a kadar 
bir kesinti yaptınız. Bu nereden kaynaklanıyor? Hani tarımı destekliyordunuz, çiftçiyi 
destekliyordunuz? Yani tek tek maddeleri şu anda sıralamama da gerek yok. 

Neden bu tarımı... Aslında şu sırada desteklemesi gerekirken bütçeyle öngörülen yardımın 
yüzde 10'unu da kestiniz. Burada 1 katrilyon liralık Toprak Mahsulleri Ofisi için çıkaracağınız devlet 
tahvilinden sağlanan paraları tarımdaki vatandaşlara verecek misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Doğru... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, Ahıska Türkleriyle ilgili vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ediyorum. 
Benim esas söylemek istediğim şurasıdır ki... Biliyorsunuz, bu kanun içerisinde Ahıska 

Türkleriyle ilgili bir madde olduğu için bunları soruyorum, esasında sizin konunuz değil ama lütfen 
kabul buyurun. 

Şimdi efendim, biliyorsunuz Kırım Türklerine Kırım Türklerinin Kırım'a dönüşleriyle ilgili 
olarak ev ve arazi alınarak onlara teslim edilmiş ve Kırım Tatarlarının Kırım'a dönmeleri teşvik 
edilmişti. Benim buradaki düşüncem de odur ki aynı tabloyu, aynı o güzelliği Ahıska Türklerine de 
yapalım çünkü Ahıska Türkleri fakir insanlar ve garip insanlar, dünyanın çok çeşitli yerlerinde de 
bulunuyorlar şu anda, bilhassa Rusya Federasyonu'nda olmak üzere. Ondan dolayı da, oraya onların 
dönüşlerinde de Kırım Türklerine yapılan aynı şekilde ev ve arazi alınarak onların oraya dönüşünün 
sağlanması noktasında bir çalışmanın Hükümet tarafından yapılmasını arzu ediyoruz. Ben bu 
konunun dile getirilmesi noktasında bunları söyledim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Yaman... 
M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Görüşülen bu torba kanunu ile... Buna "Çorba kanunu." diyen arkadaşlar da oldu, "Paldır küldür 

kanunu." sanal toplantılarda görüşülüp Meclise sunulan "Ben yaptım oldu kanunu." olarak 
değerlendirmeler de mümkün. Bu sanal kanunun tali olarak çeşitli komisyonlarda havale edilerek 
görüşülmüş gibi gösterildiği de ilgili notta görülüyor. 

Ben Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: Aslında, ben İçişleri Komisyonunda görev yapan, bir 
devamlı parlamenter olarak böyle bir çorba kanunun görüşülmediğini biliyorum. AKP olarak "Biz 
yaptık oldu." anlayışıyla bu tür kanunları içinize sindiriyor musunuz acaba? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, şimdi, 

kanun yapma tekniği belli fakat şunu da kabul edelim: Birçok iktidar buradan geldi geçti. Hiçbir 
iktidar çeşitli kanunlarda değişiklik yapmayla ilgili bir düzenlemeyi Meclise getirmek istemez. Bunu 
bütün samimiyetimle ifade ediyorum fakat hiçbir iktidar da bundan kurtulamaz çünkü mevzuatımızı 
biliyorsunuz. Bu mevzuat içerisinde noktasal önemine binaen bazı değişiklikler olabilir ve bunları da 
buraya derli toplu bir şekilde getirip çıkarmak da ülkenin yararına, insanımızın yararına. 
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Aslolan şudur, bakınız: Bu düzenlemeleri getirirken grupları, milletvekillerini -yani tüm 
milletvekillerini kastediyorum- bilgilendirmeden yapacağınız çalışmanın hele hele "çeşitli kanunlarda 
değişiklik" şeklinde takdim edilmesine ben de sıcak ve doğru bakmadığımı açık bir şekilde ifade 
ediyorum. Yalnız, eğer bir uzlaşı imkânı varsa, ülkemizin yararına bir düzenleme ise çeşitli 
kanunlardaki düzenlemenin burada gelip geçirilmesi, öyle tahmin ediyorum ki, ülke insanının 
sorunlarını çözmekle görevli olan hepimizin de sıcak bakacağı bir konu olmalıdır; biz de bu yolu 
takip ettik. Ben, bütün muhalefet gruplarına çok teşekkür ediyorum, tabii ki başta AK PARTİ 
Grubuna, bütün yaptığımız düzenlemeleri bu uzlaşı içerisinde yaptık ve her bir maddenin gerek 
yaşadığımız süreçle ilgili, küresel krizle ilgili gerekse diğer lokal bazı sorunları çözmeye dönük 
düzenleme olduğunu ve ittifak ettiğimiz maddeleri de buraya taşıdığımızı bilmenizi istiyorum ama 
geneli itibarıyla karşı olduğumuz, özelde de ihtiyaç duyduğumuz bir düzenleme olduğunu da açıklıkla 
ifade etmiş olayım. 

Toprak Mahsulleri Ofisine tahsis edilmek üzere 1 milyar liralık bir ödenek tahsis ediliyor. Hazine 
bunu özel tertip tahvil vererek sağlıyor. Bu, bir ihtiyacın neticesi şeklinde gerçekleşiyor, çok 
yadırganacak bir şey değil. Yasal düzenleme gerektiği için yapıldı Sayın Genç. Bu düzenleme ihtiyaca 
binaen yapılıyor. 

Evet, çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Süre dolmadı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Genç... 

Sayın Paksoy, buyurun efendim. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Bakanım, kırk dokuz ilde uygulanan 

yatırım teşvik uygulamalarının bu tasan ile bir yıl daha uzatılması sizce az değil midir? Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak üç yıl daha uzatılmasını teklif etmiştik çünkü "Sanayici önünü daha rahat 
görür, planlamasını daha rahat yapardı." diyorum. Yapılan bir senelik uzatma önümüzdeki seçimleri 
kurtarma düşüncesi midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Özkan... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, biraz önce Burdur Büğdüz köyünden bir telefon aldım. İsmail Akgün isminde 

bir vatandaşımız "Bu kriz ortamında, Sayın Başbakan, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' dedi. Ben 
de bu söz üzerine tankerimle beraber köyde traktörlere yakıt verirken jandarma geldi, tutanak yaptı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu adına 57 milyar ceza kesildi. Bu ceza hakkaniyet ölçülerine uyuyor 
mu?" diye soruyor, bu konuda bizden bir cevap bekliyor. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 

Sayın Bakanım, buyurun efendim. 

- 6 7 3 -



TBMM B:58 17.2.2009 0 : 2 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - 5084'le ilgili yani 
kırk dokuz ille ilgili teşviki bir yıl uzatıyoruz. Bu arada, yakın zamanda yeni teşvik düzenlemeleri 
Parlamentonun önüne gelecek, sektörel, bölgesel teşvikler diye. Dolayısıyla, bunu daha uzun süreli 
uzatmayı uygun bulmadık, yeni teşvik sistemine geçiliyor. Burada bunu, seçime dönük 
değerlendirmeyi, öyle tahmin ediyorum ki kırk dokuz ildeki vatandaşlarımız bu şekilde bir bakış 
açısını doğru bulmazlar. Yürüyen bir mekanizmada bir aksaklığın olmaması, yeni sisteme geçerken 
bir mağduriyetin oluşmaması, oradaki istihdamın, yatırımların devamı açısından böyle bir ek süre 
ihtiyacından kaynaklanmıştır. 

Diğer soruyu tabii tam da anlayamadım. Bir haksızlık söz konusu ise idari merciler gereğini 
yaparlar. Ama, soruyu da Sayın Milletvekilimden veya tutanaklardan net alıp yazılı cevap verebiliriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler böylece nihayetlenmiştir. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.39 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:19.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Murat ÖZKAN (Giresun), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
329 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 30'uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Bayram Meral, AK PARTİ Grubu adına 
Çorum Milletvekili Cahit Bağcı'nın söz talepleri vardır. 

Sayın Akçay, buyurun. 
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarının birinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket 

Partisi adına söz almış bulunuyorum. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonominin durumunun iyi olmadığını, ekonomik krizin 

yaklaşmakta olduğunu, gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini neredeyse bir yıl önceden 
beri söyleyerek Hükümeti sürekli uyardık ancak uyarılarımız maalesef yankı bulmadı. 

Yine, partimiz, 22 Ekim 2008'de ekonomik krize karşı bir an önce tedbirlerin alınması için 
Hükümeti uyarmak amacıyla Mecliste düzenlenen bir basın toplantısı ile görüşlerini kamuoyuyla 
paylaştı. Bütçe görüşmeleri sırasında da gerçekçi bir bütçe yapılmasını istedik, gerekli önlemlerin 
alınması hâlinde destek vereceğimizi ifade ettik. 29 Ocak 2009 tarihinde yine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde düzenlemiş olduğumuz basın toplantısında da ekonomik krizin ağırlaştığı 2008 yılının son 
yetmiş beş gününde bütçe harcamaları yüzde 23'lük bir artış gösterirken vergi gelirlerinde yüzde 
2'lik bir düşüş olduğunu, krizin yetmiş beş günlük vergi maliyetinin 6 milyar 650 milyon Türk lirası 
olduğunu, ekonomik krizi ciddiye almayan Hükümet bu tutumunda ısrar ederse 2009 yılında 202 
milyar Türk lirası olarak beklenen vergi gelirleri tahsilatının da bütçe hedefinin yaklaşık 25 milyar 
Türk lirası altında gerçekleşeceğini biz öngörü olarak dile getirdik. 

Eğer dört ay önce gerekli önlemler alınsaydı kriz ülkemizi bu kadar derinden etkilemeyecekti. 
Ekonomik kriz konusunda gerekli tedbirleri almayıp ülkemizin, vatandaşlarımızın dört ayının boşa 
harcanmasının ve bu krizin sorumluluğu AKP İktidarına aittir. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyuna "teşvik kanunu" olarak yansıyan bu yasanın aslında teşvikle 
bir alakası yoktur. Hükümetin, bu kanunla, ağırlaşan ve derinleşen ekonomik krize karşı geniş 
önlemler paketi hazırlamaktan kaçındığını, plansız ve programsız bir şekilde tali önlemler almaya 
çalıştığını görmekteyiz. Yabancı fonları Türkiye'ye getirmeyi özendirmek isteyen düzenleme, yabancı 
şirketlerin bu fonların iş merkezi olarak değil daimî temsilcileri sayılmasını sağlamakta, yabancı 
şirketlerin Türkiye'de tam mükellefiyetini kaldırarak yabancılara vergi avantajı sağlamaktadır. 
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Yine Hükümet, bu tasarıyla, mükelleflerin katma değer vergisi iadesi alma hakkını sınırlamaya, 
hatta tamamen kaldırmaya çalışmaktadır. Millî Piyangonun özelleştirilmesinin altyapısı da yine vergi 
istisnaları yapılarak hazırlanmaktadır. 

Yine bu tasarıdaki düzenlemeyle menkul kıymet yatırım fonu işlemleri nedeniyle bankalara af 
getirilmektedir. Ekonomik sıkıntı ve borç içinde yaşayan milyonlarca çiftçi, esnaf, memur ve işçinin 
durumunu ve borçlarını yapılandırmayı düşünmeyen AKP Hükümetinin, bankaların vergi borçlarını 
affetmeye kalkışmasını hiçbir gerekçeyle izah etmek mümkün değildir. 2008 yılının ikinci çeyreğinde 
büyüme oranlarında başlayan yavaşlama, ihracatta son dört aydır yaşanan gerileme, istihdam deposu 
olan tekstil sektöründe yaşanan iflaslar, otomotiv sektöründe yaşanan çöküş ve ekonomideki 
küçülmenin bir sonucu olarak artan işsizlik fazla söze gerek bırakmadan ekonominin gerçek 
fotoğrafını gözler önüne sermektedir. 

Krizin ülkemizi nasıl etkilediğini ekonomik göstergeler gayet açık bir şekilde göstermektedir. 
TÜİK'in verilerine göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı 2008 yılı Ocak ayında yüzde 80 
iken 2009 Ocağında 16,5 puan gerileyerek yüzde 63 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi üretim 
endeksindeki 2008 yılı Kasım ayındaki yüzde 13'lük düşüşten sonra 2008 yılı Aralık ayında 2007 yılı 
Aralık ayma göre yüzde 17,6 düşüş yaşanmıştır. İmalat sanayisi üretim endeksi alt grupları 
incelendiğinde radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatında yüzde 57; motorlu 
kara taşıtları imalatında yüzde 52; kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 38 
oranında düşüş yaşanmıştır. Bu da sanayimizin içinde bulunduğu içler acısı durumu ortaya 
koymaktadır. 

İşsizlik oranı 2007 yılında yüzde 9,7 iken 2008 yılı Kasım ayı rakamlarına göre yüzde 12,3'e 
yükselmiş, işsiz sayısı 645 bin kişi artarak 2 milyon 995 bine ulaşmış, genç nüfustaki işsizlik oranı 
ise yüzde 24'e yükselmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamalara göre Ekim 2008'den 
15 Ocak 2009'a kadar 251 bin kişi işini kaybetmiştir, kayıt dışı çalışırken işini kaybedenler bu 
rakamlara dâhil değildir. 

Yine aylık ihracat rakamı krizin olmadığı aylarda ortalama 12 milyar dolarken 2009 Aralık 
ayında yüzde 41 azalarak 7 milyar dolara düşmüştür. 

Merkez Bankası verilerine göre 2008 yılının son on bir ayında ferdî kredi borcunu ödeyemeyen 
kişi sayısı 45 binden 204 bin kişiye, kredi kartları borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 172 binden 431 
bin kişiye, ferdî kredi ve kredi kartları borcunu ödeyemeyen kişilerin toplamı 217 binden 635 bin 
kişiye çıkmıştır. 2008 yılı boyunca kapanan şirket, kooperatif ve ticari işletmelerin toplam sayısı bir 
önceki yıla göre yüzde 25, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise yüzde 51 oranında 
artmıştır. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu verilerine göre 2008 yılında 128 bin esnaf 
dükkânını kapatmıştır. Otomotiv sektörü kan ağlamakta, birçok fabrika ya işçi çıkarmış ya da üretime 
ara vermiştir. Aralık 2008'de otomotiv satışları yüzde 53 oranında azalmıştır. Hükümet krizi iyi 
yönetemediği gibi bütçeyi de kontrol edememiş, mali disiplin ve istikrar söylemi sözde kalmıştır. 

Maliye Bakanlığı tarafından 2009 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Bu rakamları 
incelediğimizde ekonomik krizin etkilerini ve Hükümetin seçim harcamalarını görmek mümkündür. 
Ocak ayında bütçe açığı 2008 yılının Ocak ayına göre yüzde 466 artarak 2 milyar 967 milyon liraya 
yükselmiştir. 2008 yılı Ocak ayında bütçeden 5 milyon Türk lirası cari transfer yapılmışken 2009 
yılı Ocak ayında yüzde 39 artarak 7 milyon Türk lirası cari transfer yapılmıştır. Cari transferlerdeki 
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bu artış, seçime gidilirken mali disiplinden uzaklaşıldığını göstermektedir. 2008 yılı Ocak ayında ise 
3 milyar 759 milyon Türk lirası faiz dışı fazla verilmişken 2009 Ocak ayında 816 milyon Türk lirası 
faiz dışı fazla gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ocak ayında yüzde 2,4 oranında düşmüştür. 2009 yıl 
sonu hedefinin tutmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

Motorlu taşıtlar vergisi, dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri, özel tüketim vergileri, petrol, 
doğal gaz, motorlu taşıt ve alkollü içecekler ve dayanıklı tüketim mallarından alınan vergiler olmak 
üzere yüzde 34'e varan azalışlar olmuştur ve bu da tüketimdeki daralmayı göstermektedir. 

Bu ekonomik krizde tütün mamulleri vergisi yüzde 24 artmıştır, yani sigara tüketimi artmıştır. 

Yol, köprü ve tünel ücret gelirleri yüzde 11,5 oranında azalmıştır, yani vatandaşlarımız artık 
paralı köprülerden ve yollardan bile geçmemeye başlamışlardır. 

Uluslararası ticaret ve muamelelerden alman vergiler yüzde 29 oranında azalmıştır. İthalattaki 
bu düşüş nedeniyle vergi hedefiyle vergi tahsilatı arasında çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. 
Özellikle ithalde alman katma değer vergisi başta olmak üzere dolaylı vergilerdeki tahsilatın aşırı 
derecede düşük olması, ekonomide meydana gelen daralmayı ve yaşanan ekonomik durgunluğu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akçay, buyurun efendim. 

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Bu arada, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30 oranında artmıştır. Yani 
vatandaşlarımızın kredi faizleri altında ezilmesi nedeniyle faizden alınan vergiler artmıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar, ekonominin ve bütçenin temel göstergeleri, AKP Hükümetinin 
çizdiği pembe tabloları tekzip etmektedir. Ekonomik krize karşı maalesef AKP Hükümeti ciddi bir 
tedbir almamıştır. Bu kriz karşısında ekonomimiz hâlâ ayakta durabiliyorsa, bunun en önemli 
sebeplerinden birisi de 57'nci Hükümet zamanında alınan, bankalara ve mali yapımıza ilişkin 
tedbirlerdir. 

Bu düşüncelerle, değerli milletvekilleri, sözlerime son veriyor ve hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akçay, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bayram Meral. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; 4447 sayılı Yasa'da değişiklik yapan 329 sıra sayılı yasanın bazı maddeleri üzerinde 
söz almış bulunmaktayım. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki ülkemiz çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Çalışanın, çalıştıranın, 
esnafın, çiftçinin, köylünün, kısacası ülkemizin sorunlarının aza inmesinde veya sorunların ortadan 
kalkmasında Hükümetin getirdiği bugüne kadar her türlü yasalara Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
katkı sağladık ama bugünkü yasa biraz daha farklılık arz etmektedir. Daha pazar günü Türk-İş'in, 
DİSK'in, KESK'in birlikte İstanbul'da yaptığı çok önemli bir miting oldu. Orada, çalışanlar şunu 
söylüyordu: "Krizi biz yaratmadık, faturasını biz ödemek istemiyoruz." 
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Değerli arkadaşlarım, kriz hangi dönemlerde olmuş ise, sıkıntı hangi dönemlerde olmuş ise 
faturası genelde çalışanlara çıkarılmıştır. Maalesef bugün de yapılan budur değerli arkadaşlarım. 
Bugün 57'nci Hükümet döneminde kurduğumuz bir işsizlik fonu, bugün kullanılmak istenmektedir. 
Neydi ki de o dönemki Hükümet böyle bir fonu ortaya getirmiş? 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki cidden krize giren işverenlerin elinden tutulmasında fayda vardır 
ama burada, fonda 39 katrilyona yakın bir para birikmiş. Bunun kullanılması için her türlü dolambaçlı 
yollardan bu fonun üzerine gidilmesinin son derece yanlış olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlarım. 
Bakınız, fonun genelde... 

Bazı önergeler verdik. Umuyorum ki Hükümetimiz, AK PARTİ Grubumuz buna ilgi duyar. Yani 
sistem kurulduğundan bugüne kadar bana verilen kayıtlar doğruysa 1 milyon 455 bin 238 işten atılan 
insan fona müracaat etmiş. Bunlardan şartları uyan 1 milyon 286 bin 400 kişi fondan yararlanmış. 
Yararlanmış da ne yararlanmış değerli arkadaşlarım? Asgari ücretin bilmem kaç katı. Taban, tavan, 
neredeyse yok denecek kadar bir ücret! 

Değerli arkadaşlarım, bunların mutlaka düzeltilmesinde, iyileştirilmesinde fayda vardır. Bu fon 
yani getirilen bu yasa Sayın Bakana elbette ki bir rahatlanma sağlayacaktır ama bu yasa kapsamına 
giren işçilerin elinden sendikal haklan alınmaktadır, ücretleri düşürülmektedir, ikramiyeleri 
kaldırılmaktadır, fazla çalışma hakları ellerinden alınmaktadır, yıllık izin denen bir şey yoktur, kıdem 
tazminatı yoktur, ihbar öneli yoktur, süre üç aydan altı aya çıkarıldı ama altı aydan sonra ne yapılacağı 
belirsizdir. Değerli arkadaşlarım, bu, bir şey daha yapacaktır, kayıt dışını daha da artıracaktır. 

Ve ne acıdır ki değerli arkadaşlarım, 12 Eylül döneminde 274-275 sayılı yasalar rafa kaldırıldı. 
Birçok hakkımız elimizden alındı ama bu Hükümet döneminde yasalar tahrip edildi, 657 sayılı yasaya 
4/C maddesi, 4/B maddesi eklendi, bu insanların da sendikal haklan ellerinden alındı. Esnek çalışma 
getirildi, kısa süreli çalışma getirildi, çağn üzerine çalışma getirildi. Bunların hepsi toplu sözleşme 
düzenini tahrip eden maddelerdir değerli arkadaşlanm. 

Burada bir konuyu da özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum: Eğer Sayın Başbakanımızın 
buyurduğu doğruysa, "Bugüne kadarki hükümetler ne yaptı?" diye böyle bir ifade kullanmışsa, 
cidden, değerli arkadaşlanm, hakikaten üzücüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, seksen dört yıllık hükümet döneminde, yani 2002 yılına kadar 
hükümetlerin yaptığı iç ve dış borç, resmî kayıtlara göre, 220 milyar 921 milyon Amerikan dolarıdır. 
Şimdi o dönemlerde ne yapılmıştı değerli arkadaşlarım? Otuz iki adet şeker fabrikası (3,5 milyon 
tonluk), kırk dört tane çimento fabrikası, on dört tane demir çelik fabrikası, TÜPRAŞ, PETKİM, 15 
bin kilometrelik şeyinde kablo döşemesi, 5,5 milyon ton kapasiteli gübre fabrikaları, 1,5 milyon ton 
kâğıt fabrikaları, bin civarında irili ufaklı hidroelektrik santralleri, bunları üreten 45 milyon kilovat 
saatlik elektrik enerjileri, Sümerbank, Tekel fabrikaları, Et-Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, 
hava yollan, demir yolları, kara yolları, köy yolları... Saymayla bitmez değerli arkadaşlarım. Bu 
kadar borca, yani 220 milyar dolar borca bir cumhuriyetin temel yapılan oluşturulmuş. Peki, 2002 
yılından bu tarafa ne olmuş değerli arkadaşlanm? 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Satılmış. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, iç borç 216 milyar 555 milyon 
dolar, dış borç 262 milyar 934 milyon dolar, toplam 479 milyar 489 milyon dolar, aradaki fark 258 
milyar 568 milyon dolar. 
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Şimdi soruyorum değerli arkadaşlarım size: Bu parayla ne yaptınız, hangi fabrikayı kurdunuz? 
İşte, geçen dönem hükümetlerde saydığım bu fabrikalar çalışıyordu. İstihdam söz konusuydu, 
insanlarda huzur söz konusuydu. Müdürü vardı, genel müdürü vardı, amiri vardı, üretiyordu. Bunları 
sattınız. Hani, bir zamanlar, iktidardan önce, "Gelirsek IMF'yle yapılan bütün anlaşmaları söküp 
atacağız." diyen siz değil miydiniz? Gelir gelmez... Şimdi IMF'ye yaklaşırsam acaba ümüğümü 
sıkar mı sıkmaz mı, onun ayarlamasını yapıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bu kadar... Özelleştirmeyi sattınız. Bakın, fonda biriken paranın 
yüzde 98'ini kullanıyorsunuz. Yani onları da katacak olursak sizin şu anda etmiş olduğunuz borç 
neredeyse 300 milyar dolara yaklaşıyor değerli arkadaşlarım. 

Ne yaptınız peki bu parayla, hangi fabrikayı kurdunuz, hangi fabrikada hangi işçiyi aldınız? 
Şimdi 70 bin işçi alacağınızı söylüyorsunuz. 70 bin işçiyi hangi fabrikada çalıştıracaksınız? Ne 
üreteceksiniz? Var mı böyle projeniz? Yani seçimden önce vatandaşı bir kez daha mı kandırmaya 
çalışıyorsunuz? Gelin, çıkın deyin ki 70 bin işçiyi şu fabrikada, şu fabrikada, şu fabrikada 
çalıştıracağız, biz de buna inanalım. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Kömür dağıttırabilirler! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, vatandaş sizden buzdolabı, 

çamaşır makinesi filan istemiyor, kömür istemiyor, yiyecek paketi istemiyor, "Çocuğuma iş ver iş." 
diyor, "İş ver, onurluca çalışsın, akşam da filesini doldursun, annesinin kapısını açsın, gelsin." Köylü, 
vatandaş, işsiz bunu istiyor. Siz işsizliği had safhaya çıkardınız. Her gün üç beş tane fabrika kapanıyor, 
binlerce işçi kapının dışına konuluyor. Bununla mı siz işsizliği ortadan kaldıracaksınız değerli 
arkadaşlarım? Bu, ülkenin ciddi sorunu değerli arkadaşlarım. Bunu böyle oldubittiye getirmeyin. 
Ben isterdim ki Sayın Bakanım bu yasayı biraz daha geniş değerlendirseydiniz. Ve burada büyük 
miktarda bir para birikmiş. Bunun adı "İşsizlik Fonu"dur. Siz o fonu başka yerlerde kullanıyorsunuz 
bugün Sayın Bakanım, bunun yüzde 98'ini başka fonlarda kullanıyorsunuz. Bu birikimin adı... 
İşsizlere bu para belli ölçülerde dağıtılacaktır. Bugün 260, 300 bin lira para veriyorsunuz, o da üç 
ay değerli arkadaşlarım. Şimdi bunu altı aya çıkardık. Ne oldu? Bir ortalaması yüzde 50 daha arttı. 
Peki, altı aydan sonra ne olacak işler düzelmediyse? Bu yok. İşte, bizim sorun ettiğimiz, rahatsızlık 
duyduğumuz bu değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RECEP KORAL (İstanbul) - Teşekkür et altı aya çıktı diye. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Rahatsız mı oldun? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Yok. Teşekkür de et altı aya çıktı diye. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Onu Sayın Başkan bilir. Müsaade edersen o takdiri Sayın 

Başkan kullansın. Kusura bakmayın, siz hukukçusunuz, bunu bilmeniz lazım ama demek ki bazen 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş görevimde de bugün de şunu söylüyorum: IMF'nin ortaya 
koyduğu programlar... "Yatırımı durdur." IMF dedi, yatırım durdu. Yatırım durduğu zaman ne 
olacak? İşsizlik artacak. Ne istiyor ondan sonra? "Tarıma, hayvancılığa destek verme." Onu da 
uyguladınız, tarım da hayvancılık da gitti. Ne oluyor? "Emekliliği zorlaştır." Onu da yaptınız, 
emeklilik, bir bölümü ortadan kalktı değerli arkadaşlarım. "Özelleştir." Başkan diyor ki: "Şeker 
fabrikalarını satacağım." Şeker fabrikalarında işçiye ne yaptınız biliyor musunuz? Bir bölüm işçiyi 
seçtiniz, kadroya geçirdiniz, oradaki yirmi senelik, otuz senelik işçiyi kapının dışına koydunuz. 
Yaptığınız adalet bu değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Meral, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımla önerge verildi. Bu fonda büyük bir para birikiyor. 

Belirli kesimler bu fona göz dikti. Bu da biter. Bu işçinin hakkıdır. İşveren buraya pay ödüyor, devlet 
buraya pay ödüyor ama toplu sözleşme görüşmelerinde onu işçiye vermiş gibi ücret kabul ediyor 
işverenler değerli arkadaşım, sözleşmede bu böyledir. Bunu biraz daha iyileştirelim. Oradaki 
insanların, işten atılan insanların belli ölçüde ücretlerini iyileştirelim, süreyi uzatalım. Gerekli 
teklifleri verdik, sizden yardım ve katkı bekliyoruz. Bu hepimizin sorunu değerli arkadaşlarım. 
İşsizlik, yoksulluk... Bunlar dünyanın önemli sorunları ama Türkiye'nin daha çok önemli sorunları. 
Bunu kulak ardı etmeye hiç birimizin hakkı yok. Hükümet otursun, siyasi partilerle bunun gereğini 
derinlemesine tartışsın ve çözüm bulsun. Hani dörtte 1 genç işsiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, son cümlenizi alayım, teşekkür cümlenizi. 
Buyurun. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
.. .4 tanesinin 3 tanesi işsiz. Bunu siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz değerli arkadaşlarım. 
İşsizliğin altında birçok sorun yatıyor. Bu sorunların ortadan kaldırılmasının önemli çözümü 

buna çare bulmaktır. Buna çare bulmak da yatırım yapmaktır. Hani bir zamanlar özelleştirmeye çanak 
tutan işverenlerimiz bugün Hükümete el açıyor, devletten medet bekliyor. Hani yapıyordunuz? 
Yapamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Doğuda, güneydoğuda özel sektör yatırım yapmaz, devlet 
yapacak burada. Bunu söylemek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kışanak, Sayın Bağcı'nın hem şahsı hem grup adına sözü var. Önceki sözü size vereyim. 

Sizinkini birleştireceğim Sayın Bağcı. 
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Bana laf atarsan... 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, ben laf atmadım, bana sataşmasın. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Altı ay meselesini ben söyledim. Yanlış yere gitmeyin yani. 
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sen başını kaldırmadın. Hem okuyor hem konuşuyor 

musun? 
RECEP KORAL (İstanbul) - O kadar olur canım. Sen de yaparsın. Bir kabiliyet değil yani. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, arkadaşlar, lütfen... Birbirinize fazla uzak değilsiniz, 

aynı sıralarda sohbet edebilirsiniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Kışanak. 
DTP GRUBU ADINA GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 329 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde Demokratik Toplum Partisinin görüşlerini 
dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Ancak, bu yasayla ilgili bu görüşlerimizi açıklamadan önce, geçen hafta burada görüşmeye 
başladığımız ve yarım kalan "Kadın Erkek Eşitliği" ya da "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" 
ile ilgili tasarının unutturulmaması gerektiğini, Meclis tatile girmeden bunun da mutlaka buradan 
yasalaşması ve tüm kadınların beklentisine cevap verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Eksik 
de olsa, hatalı da olsa böyle bir çalışmanın, kadınların özgürlük, eşitlik ve adalet arayışında önemli 
katkıları olacağına inancımızı ifade etmek istiyoruz ve AKP'nin ve Hükümetin bu konuda duyarlı 
olacağını ve en kısa zamanda bu teklifi yeniden gündemimize alacağımızı umuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir torba kanunuyla karşı karşıyayız. Görüşmekte olduğumuz otuz 
beş maddelik tasanda yirmi dokuz ayrı kanunda düzenleme yapılmak isteniyor. Yani neredeyse her 
maddeye başka bir yasa düşüyor. Bu anlamda buna "torba" tanımının eksik geldiğini, olsa olsa "çuval 
yasası" demenin daha doğru bir tanımlama olacağını düşünüyoruz. Birbiriyle ilgisi olmayan değişik 
ihtisas komisyonlarında üzerinde çalışma gerektiren, bu kadar çok sayıda kanunda değişiklik öngören 
bir tasarının alelacele, komisyonlarda bile yeterince görüşülmeden Genel Kurulun gündemine 
getirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

Bunun sonuçlarını şu anda görüyoruz. Daha görüşme başlar başlamaz arka arkaya önergeler 
geldi. Öncesinde tamamlanması gereken, komisyon çalışmaları sürecinde yapılması gereken, 
giderilmesi gereken eksiklikler burada verilen önergelerle tamamlanmaya çalışılıyor. Ancak geçmişte 
de aynı yöntemlerle çıkarılan yasalar nedeniyledir ki bugün uygulamada ciddi sıkıntılarla 
karşılaşıldığını ve bunları gidermek üzere bu yasanın önümüze geldiğini görüyoruz. Umuyorum ki 
alelaceleyle, burada el yordamıyla çıkarılan bu yeni düzenlemelerin yeni eksikliklere ve sorunlara yol 
açması bu önergelerle önlenir. 

Bu yasa tasarısının aslında muhatabı yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değildir. 
Vergilendirmeyi, teşvikleri, Bakanlar Kurulunun yetkilerinin genişletilmesini, Harçlar Kanunu'nu, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi birçok konuda değişiklik öngören 
bu tasarının aslında sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değil, özellikle 
maliyeyle ilgili bakanlıkların da temsilinin olduğu bir ortamda görüşülmesi gerekirdi. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı, Hükümet tarafından ekonomik krizin etkilerini 
gidermek için hazırlanmış gibi sunulmuş olmasına rağmen, idari ihtiyaçlardan doğan, uygulamadaki 
sorunları gidermeyi amaçlayan ve krizle ilgisi olmayan maddelerle doludur. Tasanda krizle ilişkili bir 
tek madde bulunmaktadır, o da daha önce normal dönemlerde uygulanmak üzere çıkartılan kısa 
çalışma ödeneği yasasının kapsamını kısmen genişletmeyi öngören maddedir. Bu konu kamuoyunda 
ve Mecliste yeterince tartışılmamış, işçi ve emekçilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin 
önerileri dikkate alınmadan Genel Kurulun gündemine getirilmiştir. 

Emek örgütlerinin bu konudaki talepleri çok açık ve netti. 
Birincisi: Kriz bahanesiyle yasanın istismannın önlenmesi amacıyla ödenekten yararlanacak 

işletmelerin tespitinde sendikaların aktif olarak denetim sürecine katılmaları. 
2) Sosyal adalet ilkeleri gereğince, bu düzenleme yasalaşmadan önce kriz nedeniyle işten 

çıkartılanların işe iadesi. 
3) Yasadan beklenen istihdam korunması işlevi nedeniyle, yasanın uygulandığı süre boyunca 

işçi çıkartmanın engellenmesi. 
4) Ödeneğin cari ücretle bağının kurulması amacıyla nakit ele geçen ücretin yüzde 80 olması. 
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Sosyal koruma ilkeleri gereğince, ücretsiz izne çıkmış işçilerin ücretsiz izin sürelerinin işçinin 
prim gün sayılarına dâhil edilmesi. 

Bu taleplerin dikkate alınması ve gerçekten, yaşanan soruna derman olabilecek bir düzenleme 
yapılması gerekirdi. Bu düzenleme, krizin ağır sosyal tahribatlarına karşı önemli bir destek sunmakla 
birlikte, uzun süreli ve genel tedbirlerin alınması ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır. 

AKP Hükümeti, şimdiye kadar, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle birçok soruna neden oldu ve 
bugün içinde bulunduğumuz tablonun da sorumlularından birisidir. Bunun faturasını tek başına 
küresel ekonomik krize de yükleyemez. Bu konuda iki yıldan beri gerek komisyonlarda gerekse de 
buradaki Genel Kurulda muhalefet partileri, sokaklarda da emekçiler uyarılarda bulundu. Ne yazık 
ki bu uyarıların hiçbiri dikkate alınmadı. Dün akşam haber bültenlerinde izlediğimiz rakamlar, bizim, 
işsizlik, ekonomik kriz ve yaratacağı sosyal sorunlar nedeniyle ne kadar büyük bir sorunla karşı 
karşıya olduğumuzun göstergesiydi. Haberlere konu olan da TÜİK'in resmî verileriydi. Ben burada 
bir kez daha bunları tekrarlamayacağım. Ancak yine Hükümeti, karşı karşıya olduğumuz sorunun ne 
kadar büyük olduğu ve palyatif çözümlerle giderilemeyeceği konusunda uyarmak istiyorum. 
Ekonomik krizin yol açmakta olduğu çok ağır sosyal sonuçları ortadan kaldırmak için kamu eliyle 
genel, uzun süreli ve etkili tedbirler paketi vakit geçirilmeksizin gündeme alınmalı ve uygulamaya 
konulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın az bir süresi kaldı. Bu nedenle bölgede yaşanan ve 
Bakanlığımızı ilgilendiren başka bir sosyal yaraya dikkat çekmek istiyorum. Yer, Diyarbakır'ın Lice 
ilçesi. Basına da yansıyan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İşsizliğin ve yoksulluğun had 
safhaya ulaştığı bölgede insanlar ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyorlar. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 
yoksul ve işsiz oldukları için kaymakamlığın yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfının Fakir Fukara Fonu'ndan 150 YTL maaş karşılığında ya da yoksulluk yardımı 
karşılığında, sosyal güvenceden yoksun, sigortasız olarak kamu kurumlarında çalıştırılıyorlar. 
Yıllardır süren bu uygulama kapsamında Vakfa başvuran yoksul ve işsiz 103 kişiden 44'ü fakir fukara 
fonundan, başta emniyet müdürlüğü, müftülük, okullar, öğretmenevi, kütüphane, sağlık ocağı gibi 
resmî kurumlarda kimisi 100 YTL'ye, kimisi de 150 YTL'ye çalıştırılıyorlar. Bunların çoğu ise birkaç 
yıldan bu yana bu kurumlarda sürekli çalıştırılıyor. Yasal hiçbir dayanağı olmayan ve âdeta kölelik 
gibi çalıştırılma koşullarına sahip olan bu yurttaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaştan. Bu konuda 
somut bilgiler var, isimler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Basına da yansıdı bunlar. 
Bakanlığımız da aslında bu bilgilere bence sahip. 

Örneğin, Yunus Gündoğdu adlı genç taa 2003 yılından bu yana bir okulda hizmetli olarak 
çalışıyor. Kaymakamlığa başvurmuş, 200 YTL karşılığında okuldaki kalorifer ve temizlik işlerini 
yapmakla görevlendirilmiş. Ücreti de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödeniyor. 
Gündoğdu, Vakıftan nasıl para aldıklarını çok açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyor: "Vakfa gidiyoruz, 
bize çek veriyorlar, o çeki bankaya götürüyoruz, oradan parayı alıyoruz. Sabah saat 06:00'dan akşam 
17.00'ye kadar çalışıyoruz." diyor ve "Devlet bana fakirliğimin karşılığında bu parayı vererek günde 
on bir saat, on iki saat hiçbir sosyal güvence olmadan beni çalıştırıyor." diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kışanak. 
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GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Sağ olun Başkan. 
Gündoğdu, çok açık ve net bir şekilde, kaymakamlığa gittiğini ve durumu anlattığını söylüyor, 

"Yarın kalorifer kazanı patlar ya da herhangi bir kaza olursa benim başıma ne gelecek?" diye soruyor 
ve "Seni o zaman tanımayız, 'Tesadüfen oradadır.' deriz." cevabını da alıyor. 

Ben, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız buradayken bu konuyu gündemine getirmek, 
dikkatine sunmak istiyorum ve bu kölelik koşullarında çalıştırmaya bir an önce son verilmesi 
gerektiğini, bu konuda sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma açılmasını ve bu Meclise de 
soruşturma sonucu hakkında bilgi verilmesini istiyorum. Çünkü basma da yansıdığı kadarıyla Sosyal 
Güvenlik Vakfı yetkilileri de bu durumu inkâr etmiyorlar ancak durumu kapatmak için "Okul aile 
birliği bunları görevlendirmiş, parasını ödeyemiyor, karşılığında da biz ödeme yapıyoruz." diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Bu insanlar yoksulsa bu Vakıftan herkes gibi yararlanmaları, karşılığında da sigortasız, sosyal 

güvencesiz çalıştırılmamaları gerekir. 
Bu uygulamanın sadece Lice'yle sınırlı olmadığını da biliyoruz. Bölgenin birçok ilinde ve 

ilçesinde, özellikle kamu kurumlarındaki "hademelik" dediğimiz statüdeki işlerin bu yöntemle 
yapıldığı çok yaygın ve açık ortadadır. İşte, yardımdan anladığı, yoksula destekten anladığı budur 
AKP Hükümetinin. 

Bu uygulamaya bir an önce son verilmesini, onların da yurttaş olduklarının, diğer insanlar gibi 
sosyal güvenlik hakkı olduğunun hatırlanmasını istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AK PARTİ Grubu ve şahsı adına Çorum Milletvekili Sayın Cahit Bağcı. 
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA CAHİT BAĞCI (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

329 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 'nın birinci bölümü üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, küresel mali kriz nedeniyle tüm dünyada üretim ve istihdam azalmakta, 
işsizlik artmakta, ülkelerin millî gelirlerinde düşüşler görülmekte, dış ticaret önemli ölçüde 
daralmaktadır. 

Ekonomik daralma yönünde gelişen bu süreçte hükümetlerin ekonomiye müdahale ederek 
ekonomiyi genişletici maliye politikalarının uygulamaya konulması bir gereksinim hâline gelmiştir. 

Ekonomik durgunluğun beraberinde getirdiği sosyal sorunların çözümünde de hükümetlere 
önemli görevler düşmektedir. Ekonomiyi yeniden canlandırarak tam istihdam ile fiyat istikrarının 
sağlandığı denge durumuna kavuşturmak için vergi ve harcama politikalarının önemi büyüktür. 
Tüketimi canlı tutarak üretimdeki azalışların önlenmesi istikrarlı büyüme açısından kuşkusuz büyük 
öneme sahiptir. Bu düzenleme ile küresel krizle mücadele amacıyla istihdam ve üretim üzerindeki 
yüklerin azaltılması, yerli üretim ve dış ticaretin teşviki, talep düzeyinin canlı tutulması, işsizlikle 
etkin mücadele, işsizliğin olumsuz sonuçlarının telafi edilmesine yönelik yeni önlemlerin alınması 
ve düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası 
sisteminin etkin çalışması ve uygulanmasında karşılaşılan bazı sorunların da giderilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda 
değişiklik yapılarak kısa çalışma ödeneğinin yüzde 50 oranında artırılarak ödenmesi, bu şekilde 
yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği sürecinden düşülmemesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenleme 
ile işsizlik sigortası sisteminin iş güvencesi ile birlikte uygulanması çalışma hayatının düzenli bir 
şekilde işlemesine yardımcı olacağı gibi, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmanın şartlan da 
güncel duruma göre yumuşatılmaktadır. 

Bir diğer düzenleme ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 
değişiklik yapılarak sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin düzenledikleri 
fatura bedellerinin altmış gün içinde avans ödenmesi şeklinde yapılmasına yönelik bir düzenlemedir. 
Bu düzenleme ile sağlık hizmeti sunucularının fatura bedellerinin geç tahsilatı da bu şekilde önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Tasarıda getirilen bir diğer düzenleme ise sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile sandık 
iştirakçiliğinin başlama ve bitişine ilişkin bildirimlerde bir düzenlemeye gidilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2822 sayılı Grev ve Lokavt Kanunu'nda bir düzenlemeyle 
yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde Bakanlık kendisine gönderilen 
üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerinin, esas alınması 
getirilmektedir. 

Tasarıdaki bir diğer önemli düzenleme, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle 
derneklerin iş gücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunmalarına imkân verilmektedir. Bu düzenlemeyle 
özellikle özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini 
kurmaları, özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine kamu kurum ve kuruluşlarının 
katılmalarının da özendirildiği görülmektedir. Böylece özürlü ve eski hükümlülerin yani dezavantajlı 
grupların iş gücü piyasasına ve ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarının imkânının da artırılması 
hedeflenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasanda yer alan önemli düzenlemelerden biri de 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu'na yapılan ekleme ile indirimli kurumlar vergisi uygulamalannın getirilmesidir. Bu 
çerçevede istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen millî gelir ve sosyoekonomik 
gelişmişlik düzeyleri dikkate almak suretiyle illerin gruplandırılmasına, teşvik edilecek sektörleri ve 
yatınm ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Bu uygulama 
ile, hatırlayacağınız üzere, daha önceki yapılan düzenlemelerde cazibe merkezleri ve önümüzdeki 
dönemde yapılacak bölgesel teşvike geçişin de zemininin hazırlandığını görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, tasarıda yer alan bir başka düzenleme 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nda 
yapılan değişikliktir. Düzenlemeyle kablolu-kablosuz mobil İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti ÖTV 
oranı yüzde 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinin yüzde 15'le vergilendirilmesi getirilmektedir. 
Düzenlemeyle bu oranların kanuni oranlara kadar artırılmasında ise gene Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmaktadır. 

Sözlerime son verirken, görüşülen tasarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, sizleri 
saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bağcı. 
Şahsı adına İstanbul Milletvekili Sayın Mithat Melen. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MİTHAT MELEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 329 sıra sayılı kanun 
hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım. 

Bu söz almaktaki esas amaç, anladığım kadarıyla yerel seçimlere kadar bir daha ekonomiyi 
kolay kolay konuşamayacak olmamızla ilgilidir. Yani, son defa ekonomi iyi de kötü de olsa bu yasayla 
bir daha Meclise geldi. Çünkü bunu hep geçici bir biçimde, fazla da ciddiye almadan idare etmeye 
çalıştık ama artık Meclis tatil olacağa benziyor, onun için idare edecek zaman da yok. Ama iş o kadar 
önem kazanıyor ki gerçekten... Hakikaten piyasalarda ciddi bir yangın var, ciddi bir ateş var. Biz de 
onu küçümsemeye devam ediyoruz ve bakın, tek kanunla birdenbire yirmi dokuz yasada değişiklik 
yapıyoruz, yirmi dokuz tane yasayı değiştiriyoruz. Yirmi dokuz tane yasadaki esas sistemi, ana sistemi 
de bozuyoruz. Çok ciddi bir mesele. Bu Mecliste aslında oturup bir daha bu torba yasalarının adını 
madını eleştireceğimize, ona başka adlar takacağımıza, bu torba yasaları yeni baştan bir 
düşünmemizde yarar var. Çünkü sistem öyle bir hâle geliyor ki hiç kimse anlamaz hâle geliyor. Hatta, 
bu yasaları yapanların ve bu maddeleri buraya ekleyenlerin dışında da çok insanın anladığını da 
zannetmiyorum zaten. Ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi madem önündeki çok ciddi meseleleri 
olan toplumun meselelerini çözmek için var, bunları toplumun anlaması lazım. Bakın, mesela, çok 
basit, hazine arazisi ile ilgili kırk dokuz yıl meselesini birdenbire burada -kiralamakla ilgili-
çözüveriyoruz. Türkiye TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) zararına çare buluyoruz. Çekin üzerinde 
yazılı tarihte ödenmesini sağlamaya çalışıyoruz, bu da ekonominin yapısına aykırı. Dünyanın hiçbir 
yerinde yazılı tarihte çek olmaz, çek prezante edildiği, verildiği tarihte geçerlidir. Korkunç bir 
ekonomik hata bu. Bunu çok iyi bilmek lazım. 

Yatırım indirimi, teşvikli yatırımlar, kurumlar vergisi, bunlar doğru olabilir. Hele Doğu 
Anadolu'ya yatırım ve bunları istihdama çevirenler için yapılanlar çok doğru olabilir ve yararlıdır 
fakat öyle bir karışıklık, karmaşa içerisinde ki bu, bunu anlamak için zaten bir sene geçecek. Bir sene 
sonra, nasıl uygulayacağımızı bilmeden, tekrar yeni baştan yasa getireceğiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisine. 

Benim hep dikkatimi çekiyor, dünyanın belki en fazla yasa çıkaran meclislerinden bir tanesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Farkında değiliz, aslında biz haddinden fazla çalışıyoruz çünkü 
okumadan, çalışmadan, araştırma yapmadan yasa çıkarıyoruz. Ciddiye almıyoruz bu işi. Sadece 
Amerikan Kongresinin emrinde 750 araştırmacı var biliyorsunuz. Bizim Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, hele yasalar konusunda ciddi araştırmacı olduğunu sanmıyorum, olsa... Bu kadar çabuk 
yasa, bu kadar birdenbire, kendimizin bile anlayamayıp okuyamadığı yasayı çıkarmak çok enteresan. 
Orada galiba altmış yetmiş sayfa var. İçinizde, belki birçoğumuz okuduk o yasayı. Hakikaten, 
dürüstçe, kaçımız anladık bu yasanın tamamını ve içindekileri? Ben merak ediyorum ve bunu 
samimiyetle soruyorum. Ben anlamadım doğru dürüst. İşim de yıllardan beri ekonomi. Onun için, 
kendimizi de kandırmamamızda yarar var. 

Bürokrasi belki bu yasayla kendini rahatlatıyor, elindeki birtakım son atımları, kozları kullanıp 
kendi kendinin önünü açıyor ama bakın, Türkiye'nin önünü açamıyor, Türk ekonomisinin sıkıntılarını 
çözmek değil... Belki Sayın Bakana, aziz dostum Bakana da bu iş yüklenmiş durumda çünkü en 
yumuşak, en rahatlıkla o çıkarabilir çünkü burada belki 7 bakanı ilgilendiren yasa var, değişik yasada 
değişiklik var. Bunları bir kere daha oturup burada hep birlikte konuşmamızda yarar var. 
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Türkiye ve dünya, tarihinin önündeki en büyük ekonomik meselelerle meşgul. Biz hem 
Türkiye'de hem dünyada tarihin en önemli ekonomik meselelerine geçici çözümlerle, akşam vakti 
saat 9.00'a doğru, kimsenin olmadığı, ciddiye almadığı, hele basının hiç izlemediği bir yapıda kendi 
kendimize çözüm bulmaya çalışıyoruz, bunlar çözüm olmayacak. Ama ne yazık ki bir sene sonra 
yine aynı şeyleri çıkaracağız. Belki seçimden üç gün önce ani ekonomik tedbirlerle karşımıza çıkacak 
Hükümet. Bu sefer yine feryat edeceğiz. Onun için, seçim meselesi yapmadan, seçimde bunları 
kullanmadan ekonomiye daha ciddi bakmak gerektiğini defalarca arz etmeye çalıştım. Burada bir 
kere daha bunun altını vurguluyorum. 

Bu yasa çıkar, bunun gibi başka yasalar da çıkar ama çok dikkat etmemiz lazım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Melen. 

MİTHAT MELEN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sistemi o kadar ciddi bir biçimde zedeliyoruz ki kimse de sistemi anlamıyor, izleyemiyor, takip 

edemiyor, hatta ne yaptığımızın bile farkında olamayan binlerce insan var Türkiye'de. Onun için, 
sizden istirham ediyorum, bu işlere biraz daha dikkat ve itina etmemizde yarar var. 

Saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Kaplan... Yok. 
Sayın Coşkunoğlu... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu tasarının işsizliğe, işsizlik düzeyini korumaya -yani 

indirmeye değil, korumaya- yardımcı olup olmayacağını sormuştum çünkü siz oradaki yanıtınızda 
yapısal sorunlardan söz ettiniz. Şimdi, 2002-2009 arasındaki yapısal sorunlar 2002'den önce de 
2009'dan sonra da vardı ve olacak, fakat müthiş bir likidite bolluğunda bile işsizliği, korunamadı 
son yedi yıldır. Şimdi, bu tasarıyla bunu koruyabileceğinize nasıl güveniyorsunuz? Bunu tekrar 
sormak isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2002 yılı sonundaki borcu neydi, 2008 yılı sonundaki 

borcu ne kadardır? 2008 yılı sonunda borçlarına karşılık ne kadar faiz ödemesi yapılmıştır? 
İkinci sorum: İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir işçiye verilen aylık ücret ne kadardır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Özensoy... 
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NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, kasım ayında, "Bursa'da işten çıkarmalar ve yansımaları" adı altında bir gündem 
dışı konuşma yapmıştım. Oradaki İŞKUR'un rakamlarından bahisle, işsizliğin giderek arttığını ifade 
ettim ama siz, verdiğiniz cevapta bunun böyle olmadığını, sigortalı rakamlarının yükseldiğini ifade 
etmiştiniz o gün. Şimdi, kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı: Bir yıl öncesine göre yüzde 25 arttı, 
yani yüzde 10,1 'den 12,5'e çıktı. Şimdi, o konuşmanızı acaba tekzip edebilir misiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tabii, gerek Komisyon ve gerek Hükümet sırasında oturan kişilerin bu kanunun kaç maddesini 

bildiğini ben merak ediyorum. 
Geçenlerde, orman arazilerinin satılmasına ilişkin 2/B'yi hazinenin üzerine geçirdik, o orman 

sahasındaki arazileri. Getirilen bu kanunla, yani işte krizden, kim iktidarın taraftarı, ne kadar rant 
sağlarsa büyük bir fırsattır, ganimettir, bunu da oraya öyle bir hüküm getirmişler ki bunun 2/B 
maddesinde hazine adına kaydedilen arazileri yine yandaşlara satacaklar; o bir. 

İkincisi: Tabii, şimdi inkâr edecek Hükümet ama ben çıkınca konuşacağım burada. Trafik 
cezalarını genel bütçe içinden çıkarıyorlar, nereye aktarıyorlar? Bu trafik cezalarını hangi fona 
aktaracaklar? O fonu nasıl kullanacak? Onu merak ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kışanak, buyurun efendim. 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Bakanımıza biraz önce kürsüden de ilettim, 

soruya yanıt almak istiyorum: Lice'de adı, sanı, çalıştığı yerler belli olan bu kişileri sosyal 
güvenceden yoksun olarak çalıştıran yetkililer hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyorlar mı, 
düşünmüyorlar mı? Bu konudaki görüşlerini almak istiyorum. Ya da böyle bir uygulamayı nasıl 
değerlendiriyorlar, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı açısından bu konuya nasıl bakıyorlar, 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, özel tüketim vergisi gerçekten çok yüksek Türkiye'de. Zaten bu düzenlemeyle de 

İnternet bağlantıları ve diğer telekomünikasyon, cep telefonları konusunda bir vergi indirimi 
düşünülüyor ki bizim önergemiz var daha da fazla indirilmesini istiyoruz. Bu lüks bir tüketim mi, bir 
ihtiyaç mı? İhtiyaç olan bu cep telefonlarının sayısı yetmiş milyonu buldu Türkiye'de ve çok ciddi 
boyutlarda bir icra konusu durum da söz konusu. Bu, toplumsal olarak da çok ciddi bir sıkıntı konusu. 
Diğer ülkelerle kıyasladığımızda telefon görüşmeleri bir ihtiyaç mı, bir lüks mü? Yani buna hangi 
gözlükten bakılıyor? Bunun daha fazla indirimi mümkün değil mi? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Uslu... 
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CEMALEDDİN USLU (Edime) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Bu ekonomik krizle ilgili olarak özellikle işveren kesiminin bir 
talebi var. İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan işveren hissesinin nemasının, özellikle istihdam 
üzerindeki yükün azaltılması için kullanılması talep ediliyor, bu konuda bir çalışmanız var mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Yaman... 

M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben vasıtanızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesi 
kapsamında belediyelerce kesilen cezaların belediye bütçelerine aktarılmasını durdurmanız hâlinde 
bu kapsamda belediyelerin bu tür cezalardan bir gelir bekliyor musunuz? Acaba, bu gelirin azalması 
konusunda sizce etkisi olur mu? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Coşkunoğlu, evet, Plan-Bütçede de konuşmuştuk, 2002-2009 yılları arasında, takriben 2 
milyon 995 bin istihdam gerçekleşmiştir, 2 milyon 995 bin kişi istihdam edilmiştir. Tabii, bu istihdamı 
birçok yapısal sorunla ve diğer gelişmelerle bağlantılı bir şekilde izah etmiş idik. Türkiye'nin yapısal 
sorunları var demiştim, 2002 yılında tarımdaki istihdamın yüzde 36 olduğunu söylemiştim. Bunun 
şu anda yüzde 26'lar düzeyine çekildiğini, geçmişle yani 2002 öncesiyle bunu götürdüğünüz zaman, 
bu yapısal düzelmenin geçmiş dönemlere oranla çok daha seri bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmek 
açısından söylemiştim. Yani, 2002 yılından önce, 1990'lardan önce de keşke bu düzeyde, serilikte 
kırsaldaki bu yoğun istihdamın, tarımdaki bu yoğun istihdamın olması gerektiği düzeye 2002'den 
önce de gelmiş olsaydı. Ama, bu dönemde diyorum, bu son altı yıl içerisinde, tarımdan yoğun bir çıkış 
sağlanmıştır ve olması gereken olmuştur, yüzde 26'lar düzeyine inmiştir, daha bunun da inmesi 
gerekiyor. Tabii, Türkiye şartlarında yüzde 26'dan aşağı çekmek tarımdaki istihdamı kolay bir hadise 
değildir ama bu mücadeleyi sürdürmemizin gerekliliği açısından bunu ifade ettim. 

Ayrıca, her yıl, on beş artı nüfus olarak Türkiye'de asgari 700 bin kişi çalışabilir yaşa gelmiş 
bulunuyor. Bunların önemli sayıdaki bölümüne de iş verme durumundasınız. Bir diğer açıdan, 
teknolojik olarak artık, emek yoğun değil, teknoloji yoğun bir endüstriyel ilişkilerde gelişmeleri 
hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bu anlamda da istihdamın etkilendiğini ama buna rağmen 10,3'ler 
düzeyindeki işsizlik oranının 9,9 düzeylerine indiğini -2007 sonu itibarıyla- ve bu konuda yapısal 
sorunlardan dolayı işsizlik oranındaki istediğimiz inişi gerçekleştiremediğimizi açıkça ifade ettim. 
Bugün de aynı şeyleri söylüyorum ve bunları söylerken de politik bir amaç, bir hedef söz konusu 
değil. Doğru olduğuna inanıyorum. İşsizlik dünyanın bütün ülkelerinin olduğu gibi Türkiye'nin de 
sorunudur. Hele hele yapısal sorunların ülkeler için daha bir anlam kazandığını ifade etmek istiyorum. 
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Bu tasarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının özellikle İŞKUR bünyesinde iki önemli 
görevi vardır: Biri, işsizliği önlemek, istihdamı artırmaktır; diğer önemli görevi ise bu şekilde kriz 
dönemlerinde istihdamı korumaktır. Şimdi bizim bulunduğumuz süreç itibarıyla, dünyanın bulunduğu 
süreç itibarıyla istihdamı artırma değil -bu tabii ki arzumuzdur- ama bu küresel krizin karşısında 
istihdamı koruma hedefi tedbirleri alma zorunluluğumuz vardır. Şartlar normale dönünce o zaman da 
istihdamı artırma çabalarımızı tabii ki sürdüreceğiz ama şu anda bu yasayla amaçladığımız: Burada 
sizlerin bu sorularınız vesilesiyle söylüyorum, patronlara, işverenlere diyoruz ki: "İşçiyi çıkarma, 
işsizlik fonundan biz işçinin ücretini ödeyeceğiz. İşçinin iş akdini feshetme. Asgari ücretle 
çalıştırıyorsanız ve işletmenizde üretime bir ay ara vermek zorunda iseniz 400 milyon lira, eğer daha 
yukarısında bir ücret alıyor ise 800 milyon liraya kadar işçinin ücretini biz ödeyeceğiz." Amaç nedir? 
"Kriz geçicidir." diyoruz, bu geçici süreçte işçinin iş akdinin feshedilmemesidir, edilmemesiyle ilgili 
bir düzenlemedir. Ben inanıyorum ki istihdamı korumaya dönük önemli işlev görecektir. Onun için 
bu düzenlemeyi getirmiş bulunuyoruz. 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Peki somut bir hedef veya öngörü var mı Sayın Bakanım? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Somut bir hedef... 

Şu anda kayıtlanmızdaki özellikle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan çalışanlarımız açısından 
işletmelerin açık kalmasını ve işçilerimizin iş akitlerinin feshedilmemesini hedefleyen bir 
düzenlemedir. 

Bu düzenlemeleri bir başka soru çerçevesinde de birlikte cevaplandırmak istiyorum. Yani 
kendimiz oturarak bu kararları alıyor filan değiliz. Sosyal taraflarla Ekonomik ve Sosyal Konseyde 
bunları görüştük, Üçlü Danışma Kurulunda bunları görüştük. Tabii ki bu fon imkânı, işçinin, işverenin 
ve kamunun ortak imkânıdır. Bunların rasyonel kullanılması konusunda atmamız gereken bir adımdır 
ve sosyal taraflarla da paylaştığımız bir konudur. 

İşsizlik sigortasından verilen ücret asgari 266, bunu 400'e çıkarıyoruz; azami 532,8; 533, bunu 
da 800 milyon liraya çıkarıyoruz. Yani bu miktarları kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yüzde 50 
artırıyoruz. Ama işsizlik ödeneklerinin de 266-532 olduğunu ifade etmiş olayım. 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı... Tabii, Kabahatler Kanunu'nda yapılan bir düzenlemede trafik 
cezalarından alınan yüzde 50'lik pay Sosyal Yardımlaşma Vakfına giderken, bu buradan alınmış. Bu 
düzenlemeyle tekrar bunu Sosyal Yardımlaşma Vakfına iade ediyoruz. 

Ayrıca Bursa'yla ilgili Sayın Özensoy'un sorduğu bir soru var. Ben "Sigortalı sayısı yükseldi." 
demedim. Yanlış bilginiz var. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Tutanaklarda var Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Tutanaklardan 

bakarsınız. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Bakarız. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - "Bursa'da sigortalı 

sayısı 466 bin, 459 bine inmiştir." dedim. Yani "Olayları olduğundan abartmayalım." dedim, "Küresel 
kriz karşısında genelde konuşmalar afaki ve gazetelerdeki bilgilere dayalı olmasın." dedim. Her ay 
burada düzenli bir şekilde resmî verileri bir siyasetçiye yaraşır şekilde ifade edeceğimi söyledim. 
Şimdi de bakınız size... 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Sayın Bakan, 10,1'den 12,5'e çıkmadı mı? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Bakın size... 
Bakınız o tutanağı bulursanız, Bursa'da sigortalı sayısı yükseldi derseniz ben Genel Kurulun 
huzurunda sizden özür dileyeceğim. Yok böyle bir şey ya... Lütfen yani... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bunlar iyi mi şimdi Sayın Bakan, iyi mi? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Bakınız ben size 

rakamları veriyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) - İşsiz sayısı... Görmediniz, görmediniz yani, bugünleri görmediniz. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Cevap verirken, bizim anlattıklarımızın çok abartılı olduğunu 

söylediniz. Yani o rakamlar abartılı mı? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Tabii efendim, 
şimdi... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Milletin içinde yaşadığı sıkıntıyı hiç görmediniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Bakın, ben şimdi 

rakam veriyorum: Eylülde yine aynı rakam 466 bin idi... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Görmediniz Sayın Bakan, görmediniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - ...şu anda aralık 

ayındaki sigortalı sayısı 437 bin Bursa'da. Yani takriben 29 bin veya 30 bin bir azalış var Bursa'daki 
sigortalı sayısında. Yani geçen de kürsüden söylediğim rakam resmî veriydi, bugün de buradan 
söylediğim resmî veri. Bunun dışında bir şey söylememizi herhalde Türkiye Cumhuriyeti Bakanına 
yakıştıramazsınız, yakışmaz zaten. 

Kayıt dışı çalışanlarla ilgili Lice'den bir örnek verdiler. Şimdi bu çalışan kişinin çalışmasının 
hizmet akdi kapsamında olup olmadığı Sosyal Güvenlik kontrol memurlarımız tarafından tabii 
incelenecek, sonuca göre de bir işlem yapılacağını ifade edeyim. Biz kayıt dışılıkla mücadele 
konusunda önemli düzenlemeler yaptık ama yasal düzenlemeler tabii ki yeterli değil. "Alo 170" 
hattımız var, bu hatta da kayıt dışılıkla ilgili ihbarlar yapılmaktadır. Ayrıca bu şekilde sizler de 
milletvekilleri de tüm vatandaşlar da... Kayıt dışılıkla mücadele bir vatandaşlık görevidir yani. Bu 
mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Kamu kurumları yapıyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim? 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Kaymakamlık yapıyor. Sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani 

kaymakamlık... Herhalde şirketi yoktur kaymakamlığın. Özel bir şirket tarafından bu hizmet 
görülüyordur, özel şirket sahibi de kayıt dışı çalıştırıyor ve bize ihbar geliyor veya bizim 
denetimlerimize veya banka işlemlerinden tespit ediyor isek bunların hepsine gidiyoruz, buralarda bir 
sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebilirim. Ama teşekkür ederiz yani bu konuda gerekli duyarlılığı 
gösterdiğiniz için. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Verilen sosyal yardımın karşılığında çalışma zorunluluğu 
konuyor. 

BAŞKAN - Tamamlandı mı Sayın Bakanım? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani başka bir 
soru... 

Sayın Genç, tam sorunuzu anlayamadık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Trafik cezalarını nereye aktarıyorsunuz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sosyal 
Yardımlaşma Vakfına. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Maddede yok. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yazın oraya... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Öyle zaten efendim, 
yasada öyle... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Orman arazilerini satıyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Trafik cezalarının 
yüzde 50'si daha önce Sosyal Yardımlaşma Vakfına giderken Kabahatler Kanunu'nda yapılan 
düzenleme de oradan alınmış, şimdi tekrar biz Sosyal Yardımlaşma Vakfına yönlendiriyoruz. 
Düzenleme bu, açık, maddeye bakarsanız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 

Yeni madde ihdasına dair üç adet önerge vardır. 

Malumlarınız olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon 
metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin 
değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde 
olarak görüşme açılacağı İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle 
önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa 
önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması 
hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi ilk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarıya aşağıdaki çerçeve maddenin eklenmesini ve diğer 
maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Bayram Meral Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Trabzon İstanbul Malatya 

Tekin Bingöl Mehmet Ali Özpolat Vahap Seçer 

Ankara İstanbul Mersin 
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Madde - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50 nci Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama net kazancının % 75'idir. Bu suretle hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 
onaltı yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin net tutarının üç katını geçemez." 

"Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 60 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, 
son iki yıl içinde; 

a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 
b) 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, 

c) 720 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün, 
Süre ile işsizlik ödeneği verilir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) -

Komisyonumuzun salt çoğunluğu bulunmamaktadır, bu nedenle katılmıyoruz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, davet etsin Komisyonu... Davet 

etsin! 
OKTAY VURAL (İzmir) - Arkana bakıp saydın mı? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Davet etsin Komisyonu Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... Arkadaşlar lütfen... 
Sayın Aslanoğlu, önergeyi huzurunuzda, Genel Kurulun huzurunda okudum ve ifade ettim. 

Önerge sahiplerinden katılacak olanlar gelir katılır efendim. 
Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Davet etmedi... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Nezaketen Komisyon davet edilir. Komisyonun 40 tane üyesi var. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Davet etmedi Komisyonu. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, milletvekiliyiz ve milleti temsil ediyoruz. Açıktan 

önergeyi okutuyorum, "salt çoğunlukla Komisyon katılırsa" diyorum. O zaman katılacak olan üyeler 
lütfen Komisyon sırasında yerini alsınlar. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, davet etmedi Komisyon Başkanı, 
davet etmedi! 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarıya aşağıdaki Çerçeve maddenin eklenmesini ve diğer 
maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Bayram Meral Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon İstanbul Malatya 

Tekin Bingöl Mehmet Ali Özpolat Vahap Seçer 
Ankara İstanbul Mersin 
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Madde - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine 
dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır 
olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son iki yıl içinde en az 300 
gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 60 gün 
içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz efendim? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Saysın efendim. 

BAŞKAN - Hayır efendim. Ben salt çoğunluğunuzu görmüyorum da, yani yok şu anda. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) -
Komisyonumuzun salt çoğunluğu bulunmamaktadır, onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Salt çoğunluk bulunmadığından bu önergeyi de işlemden kaldırıyorum. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarıya aşağıdaki Çerçeve maddenin eklenmesini ve diğer 
maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Bayram Meral Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Trabzon İstanbul Malatya 

Tekin Bingöl Mehmet Ali Özpolat Vahap Seçer 

Ankara İstanbul Mersin 

Madde- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53 üncü Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Bir önceki yıl gelirlerinden giderlerin düşülmesi sonucu bulunacak Fon varlığının en az %10'u 
her yıl Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi Giderleri ile iş bulma danışmanlığı ve işe 
yerleştirme hizmetleri giderlerine ayrılır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) -
Komisyonumuzun salt çoğunluğu bulunmamaktadır, bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge 
işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

1 'inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/676 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının çerçeve 1 inci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Hasip Kaplan Mustafa Kalaycı 
Yozgat Sımak Konya 

Süreyya Sadi Bilgiç Özkan Öksüz 
İsparta Konya 

"Bu maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini 6 ay daha 
uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan 
ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşürülür." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 1 inci Maddesi ile 28/8/1999 tarihli ve 

4447 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 8 inci maddede yer alan "altı ay" ibaresinin "bir yıl" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Trabzon Malatya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN - (Afyonkarahisar) -

Hangisine? Son önergeye mi? 
BAŞKAN - Evet, son okuttuğum önerge, Sayın Hamzaçebi'nin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) -

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Buyurun. 
Gerekçe: 
4447 sayılı Kanunun 2 nci Ek Maddesine göre "genel ekonomik kriz" veya "zorlayıcı 

nedenlerle" işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere 
çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi 
zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. Tasarı söz konusu üç aylık süreyi altı 
aya çıkarmaktadır. Ancak genel ekonomik kriz şartlarında altı aylık süre de yetersizdir. Bu nedenle 
sürenin bir yıla çıkarılması önerilmektedir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/676 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısının çerçeve 1 inci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ(Yozgat) ve arkadaşları 
"Bu maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini 6 ay daha 

uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan 
ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür." 

BAŞKAN - Saym Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar)- Olumlu 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak üzere 

bu madde ile getirilen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla kısa çalışma süresini 6 ay daha uzatmaya 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte ve uzatılan dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan 
ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşüleceği öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 1 'inci maddeyi oylamadan önce bir geçici madde eklenmesine 
ilişkin bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve l'inci Maddesine aşağıdaki geçici madde 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M.Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Harun Öztürk 
Trabzon Malatya İzmir 

"Geçici Madde 9- 01.10.2008-31.12.2010 tarihleri arasında bu Kanunun 51 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı 
400 gün, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı da 60 
gün olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar)- Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Harun Öztürk... 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhalefet şerhinde de belirttiğimiz gibi, tasarının kırk başlığından sadece üçü doğrudan krizle 
mücadeleyle ilgilidir. Tasarıda, farklı komisyonlarda görüşülmesi gereken değişiklik tekliflerinin tek 
bir tasarıda toplanması ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, İç Tüzük ve kanun yapma 
tekniklerine uygun değildir. Tasarının maddeler itibarıyla yükünün ve vazgeçilen gelirin miktarının 
Komisyon ve Genel Kurula sunulmaması da 5018 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil etmektedir. 

Krize karşı Ekonomik Koordinasyon Kurulu kurulmaktadır. Bu düzenleme, Hükümetin kriz 
yönetimi kuramadığı ve krizi yönetemediği yönündeki eleştirilerimizi haklı göstermektedir. Hâlâ 
yasa maddelerine "Krizle mücadele için gerekli tedbirleri ve kararlan almak" şeklindeki hükümler 
koymakla meşgul olduğumuzu görüyoruz. Bugüne kadar, Varlık Barışı Yasası çıkardık, sonuç 
alamadık; Sicil Affı Yasası çıkardık, sonuç alamayacağız. 

Değerli milletvekilleri, düzenlemeyle kısa süreli çalışma ödeneğinin miktarını yüzde 50 oranında 
artırıyoruz, ödeme süresini de üç aydan altı aya çıkarıyoruz. Verilen bir önergeyle, Hükümet, altı ayı 
da bir yıla kadar uzatma yetkisi almış durumda, daha sonra işsiz kaldığında alabileceği işsizlik 
ödeneğinden mahsup edilmek koşuluyla. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin mevcut kısa çalışma ödeneği hükümlerine dayanarak yaptığı 
uygulamaya bakalım. Ocak 2009'da sadece 651 kişiye bu maddeden dolayı ödeme yapılabilmiştir. 
Yani burada krize karşı tedbir olarak getirdiğimiz düzenleme şu anda hâlen mevcut yasada var ve ocak 
ayında, biz, yüz binlerce işçi işini kaybederken, firmalar kapanırken bu konuda tedbir almamış 
görünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu sınırlı uygulamanın nedenine baktığımızda, ödeme için İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan yapılan ödemelerde aranan koşulları aynen kısa çalışma ödeneği ödenirken de 
aramakta olduğumuzdan kaynaklanmaktadır, yani yapılan bu düzenleme, süre uzatımı, otomatik 
olarak yararlanacakların sayısının artırılması anlamına gelmemektedir. Genel Kurulumuzun ve 
milletimizin bunu böyle bilmesi gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, elli yılı aşkın süredir yasalaştırılamayan İşsizlik Sigortası 
Kanunu, 57'nci Ecevit Hükümeti döneminde yasalaştırılmıştır. Bu Kanun sayesindedir ki, krizi 
yaşadığımız bugünlerde ocak ayı itibarıyla 244.359 işsiz evine ekmek parası götürebilmektedir. 

Geçmişte bazı büyük fonların kötü yönetim ve siyasi müdahaleler sonucu açık vermesi 
nedeniyle, başlangıçta İşsizlik Sigortası Fonu primleri ve fondan yararlanma koşulları biraz ihtiyatlı 
tespit edilmiştir. İşlerini kaybeden vatandaşlarımızın işsizlik ödeneğine hak kazanabilmeleri için 
gerekli olan koşulların iyileştirilerek daha çok işsizin fondan yararlandırılması, krizin daha az sancılı 
atlatılmasını sağlayacaktır. Üstelik 31 Ocak 2009 tarihi itibarıyla net varlığı 39,1 milyar TL olan 
fonun önergelerin kabulüyle bir sıkıntı içine düşmesi de söz konusu olmayacaktır. 

İşsiz kalan vatandaşlarımızdan işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İŞKUR'a başvuranların 
yaklaşık yüzde 20'si yasada öngörülen koşullar ağır olduğu için bu yardımdan 
yararlanamamaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 
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HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Kriz ortamında bu işsizlerimizin içine düştükleri umutsuzlukları lütfen bu Genel Kurulda 

hissetmeye çalışalım. 
Bu nedenle önergemize destek vereceğinizi ümit eder, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

(DSP, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 

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

l'inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme alacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" nın ikinci maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 97 inci maddesinin yedinci fıkrasına 
ilişkin değişiklik metninde "Kuruma teslim ederler." İbaresinden sonra gelmek üzere "Fatura teslim 
tarihi; süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın onbeşinci günü, süresi içinde 
teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın onbeşinci günü olarak kabul 
edilir." ibaresi eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Hasan Çalış Hasip Kaplan 
Yozgat Karaman Şırnak 

Öznur Çalık Mithat Ekici 
Malatya Denizli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Olumlu 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Ülke düzeyinde faaliyet gösteren 22.500 Eczane, 2.800 Sağlık Kurum/Kuruluşu ve 

4.500 Optikçinin vermiş oldukları sağlık hizmetine ilişkin faturaların 60 gün içerisinde düzenli 
ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna faturaların teslim tarihi ile bu faturalara ilişkin ödeme 
tarihlerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Mehmet Yüksel 

Giresun Yozgat Denizli 

Mücahit Fındıklı Cevdet Yılmaz 
Malatya Bingöl 

"Madde 8- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 119 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra, geçici 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, 94 üncü maddeye göre tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı 
çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 
üç ayı geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye yetkilidir." 

"Geçici Madde 75- 31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 
doksanı, diğerleri için yüzde sekseni verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 
vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan 
hükmü uygulanmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Olumlu 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz 

efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hem madde hem geçici madde aynı önergeyle nasıl oluyor? 
BAŞKAN - Geçici madde ilavesine dair bir önergedir. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde çalışan personel ücretlerinin belli bir kısmı gelir vergisinden 
istisna edilmiştir. Eklenmesi öngörülen geçici maddeyle Ar-Ge personelinin istihdam maliyetinin 
düşürülmesi amacıyla söz konusu uygulamadan 31/12/2013 tarihine kadar Ar-Ge harcaması yapan 
işletmelerin yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve 8'inci maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9 üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 329 Sıra Sayılı Tasarının 9'ncu maddesi ile düzenlenen 32/A maddesinin 
2'nci fıkrasının (b) bendinde yer alan "25'i" ibaresinin "35'i", "50" ibaresinin "40" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erkan Akçay Necati Özensoy AkifAkkuş 
Manisa Bursa Mersin 

Abdulkadir Akçan Beyrullah Asil 
Afyonkarahisar Eskişehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) -
Katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Akçay, konuşacak mısınız? 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce 8'inci maddeye geçici madde eklendi. 

Bunun üzerine ancak müzakere açmanız lazım. Hem madde hem geçici madde alırken, oraya 
Danışma Kurulu kararına... Kanun değil efendim, geçici madde ilave ediliyor. Geçici madde ilave 
edildiğinde onun üzerine müzakere açmanız lazım. 

BAŞKAN - Geçici maddelerde bu bahsettiğiniz konu söz konusu değildir. 

Sayın Akçay, buyurun efendim 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani bir defa doğrusunu yapın da... İç Tüzük hükmü açık efendim. 
BAŞKAN - Yaptık, yaptık Sayın Genç. 
Sayın Akçay, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, geçici madde ilave ediliyor bir maddeye. Geçici maddenin 

ayrıca müzakere edilmesi lazım. 
BAŞKAN - Hayır... Önergeyi okuttuk. 
Sayın Akçay, buyurun efendim, siz buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani İç Tüzük'ü rafa kaldırıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Genç, biraz daha çalışmanız lazım, okumanız lazım efendim. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, geçici madde... İç Tüzük... 
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ERKAN AKÇAY (Manisa) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik krizin etkileri 
ülkemizi hızla sarsmaya devam etmektedir. Kapanan iş yerleri sayısı ve işsizlik artmakta, esnaf 
kepenk indirmekte ve vatandaş evine ekmek parası götürememektedir. Krizin etkileri 2009 yılında 
daha çok hissedilecektir. Ekonomik veriler kötüdür, işsizlik gittikçe artmaktadır, getirilen 
düzenlemeler ise yetersiz ve cılızdır. Şimdi, getirilen indirimli kurumlar vergisi uygulaması yine aynı 
Hükümet tarafından kaldırılan yatırım indirimi müessesinin yeni bir versiyonudur. Hükümet 
ekonomik krize karşı canlanmayı sağlamak için geniş ve çok yönlü önlemler paketiyle gelmelidir. Bu 
paket içinde yatırımı özendirecek tedbirler, sadece vergisel değil diğer faktörlerle birlikte ele 
alınmalıdır. AKP Hükümeti krize nasıl bir çözüm bulacağından ziyade, krizin nasıl meydana geldiğini 
izah etmeye çalışarak vakit kaybetmektedir. 

Alınması gereken tedbirleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunları kurumsal, mali 
piyasalar ve reel sektöre yönelik tedbirler olarak ifade edebiliriz. 

Kurumsal tedbirler arasında dünyanın belli başlı ekonomileri krize karşı önlemler geliştirirken 
o ülkelerin parlamentoları da yoğun biçimde krizle ilgilenmekte ve katkı sağlamaktadırlar. AKP 
Hükümeti önce krizi yok saymış, sonra teğet geçtiğini söylemiştir ama ekonominin rakamlarından 
krizin ne boyutta olduğu ortadadır. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen 
tüm siyasi partilerin katıldığı bir kriz komisyonu kurulmalı, küresel kriz ve Türkiye ekonomisi 
üzerinde genel görüşme yapılmalı, ekonomik birimler tarafından Türkiye ekonomisi ve kriz ile ilgili 
güncel bilgiler Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan siyasi partilere verilmelidir. 

Mali piyasalara yönelik olarak, Hükümetin mali disipline kesinlikle uyması gerekmektedir. 29 
Martta yapılacak yerel yönetim seçimleri sebebiyle bütçe disiplininin 2007'de olduğu gibi 
gevşetilmesi olumsuz etkiler doğuracaktır. Kısa ve orta vadede kamuya ek kaynak yaratılması için 
etkin önlemler alınmalıdır. Kamu finansman yapısının sağlamlığı, krize dayanıklılığı mutlaka 
artıracaktır. 

Reel sektöre yönelik olarak krizin reel sektörü çok olumsuz etkilememesi için bankacılık 
sektörünün fonlanmasında kesinlikle daralma ve aksama olmamasının sağlanması, Hükümet ve ilgili 
kurumların en çok dikkat etmeleri gereken hususlardan birisidir. Çünkü Türkiye'deki reel sektörün, 
özellikle KOBİ'lerin mevcut şartlarda böyle bir baskıya dayanması imkânsızdır. Hükümetin acilen 
çözüm önerilerine kulak vermesi gerekmektedir. 

Yerli üretim ve yerli malların tüketimi teşvik edilmeli, ithalata dayalı büyüme politikalarına son 
verilmelidir. İhracat yapan firmalar desteklenmeli, ihracat yapılan ülkeler ve ihraç malları 
çeşitlendirilerek ihracat artırılmaya çalışılmalıdır. 

Kısa vadede vergi indirimleri yapılmalı veya teşvikler konularak istihdam artırılmalıdır. 

Kamu yatırımları artırılarak ve kamu çalışanları vasıtasıyla piyasaya sıcak para sürülmelidir. 

Kriz öncesi dönemde primlerini düzenli ödeyen işverenlere prim indirimi ve ertelemesi gibi yeni 
imkânlar getirilmelidir. 

Kriz sürecinde, devlet, hiçbir kesimi dışarıda bırakmayan bütüncül politikalar izlemelidir. Reel 
sektörü desteklerken istihdamı genişletecek projelere öncelik verilmelidir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçları bekletmeden giderilmeli, emekli olanların 
yerine derhâl yeni personel istihdam edilmelidir. 
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Sanayide üretimi ve özellikle ara malı üretimini teşvik edecek bir politika geliştirilerek nihai 
ürün içinde yerli katma değer oranını artıracak teşvik politikaları geliştirilmeli, dışa bağımlılık ve 
ithalata dayalı büyümenin yarattığı sorunlara karşı yeni bir politika benimsenmelidir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken yaklaşık 37 milyar Türk lirası para fonun oluşturulma 
amaçları doğrultusunda kullanılmalı, fon kaynaklarının istismarına imkân verilmemelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akçay. 

ERKAN AKÇAY (Devamla) - İşsizlik Sigortası kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma 
koşullan geliştirilmelidir. 

Bu çerçevede, işçinin fona ulaşımı kolaylaştırılmalı, fondan yararlandırılma süresi ve miktarı 
artırılmalıdır. 

Kamu bankaları reel sektörün likidite ihtiyacını karşılayacak şekilde yönlendirilmelidir. 
Muhterem milletvekilleri, bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Akçay, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Maddede karar yeter sayısı istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına çok az bir vakit kalmıştır. O bakımdan diğer 

maddelere geçmiyorum. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Şubat 2009 
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.56 

• 

- 7 0 1 -



TBMM B: 58 17 . 2 . 2009 

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, işkence ve hak ihlali iddialarına ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/4815) Ek cevap (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından Anayasa'nın 98 
ve İç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederiın.25.08.2008 

Diyarbakır Milletvekili 

İşkenceye sıfır tolerans vaadi ve iddiasma sahip siyasi iktidarın işkence ve hak ihlallerinin 
önlenmesi hususunda görev ve sorumluluklarını yerine getiremediği söz konusu hak ihlalleri 
ve işkence olaylarının rapor, belge ve bilançosu ışığında anlaşılmaktadır. 

İlgili sivil toplum kuruluşlarının (ÎHD, Mazlum-Der. Özgür-Der vb.) belge, bilgi ve 
tanıklarıyla raporlaştırdığı işkence ve hak ihlallerinin önlenmesi, sorumlularının 
cezalandırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda hem bakanlığınızın 
hem de mensubu olduğunuz hükümetin isteksizliği toplumda korku, kaygı ve umutsuzluğa yol 
açmaktadır, öyle ki, birçok olayların failleri bugüne kadar yakalanmamış, insanları sokak 
ortasında çocuk ve kadın demeden darp eden, öldüren zihniyet sorgulanmamış, yaşam 
hakkım sonlandıranlar adli veya idari soruşturmaya tabi tutulmayarak başta hükümet ve 
bakanlığınız olmak üzere yargı sistemimiz son derece kötü bir sınav vermiştir. 

İlgili kurumların raporlarjna göre, 2008 yılının ilk bölümünde çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde olmak üzere 16 bin 719 ihlal tespit edilmiş 1285 kişi hakkında 
düşüncelerini ifade ettiği için dava açılmış, 26 kadın intihar etmiş, 434 kişi işkence ve kötü 
muamele görmüş, yaklaşık 30 alanda orman yangım meydana gelmiştir. Çatışmalarda 
yaşanan ölümler ise, apayrı bir trajedi olarak not edilmeli, akılda tutulmalıdır. 

Söz konusu ihlallerden bazılarını hatırlatmak gerekirse; 
Hakkâri, Van, ağrı, İğdır'da dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle kolluk güçleri tarafından 2008 
yılının ilk altı boyunca 32 kişinin vurularak öldürüldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı 
belirtilmektedir. 22 yayınevinden çıkan 38 yazarın 47 kitabı hakkında soruşturma ve dava 
açılmış, Kürt findik isçilerine yönelik ayrımcı ve ırkçı uygulamalar, Haftaya Bakış ve Gelecek 
gazetelerine verilen cezalar, Hayat TV'nin kapatılması, özellikle muhalif basın (diha, azadiya 
weİat, alternatif vb.) çalışanlarına yönelik keyfi gözakı ve engellemeler rutin hale gelmiş 
uygulamalardır. 

Ayrıca, cezaevlerinin keyfi bir biçimde yönetildiği ve yönetmeliğin ayni keyfilikle işletildiği 
ekstra cezalandırmalar, şüpheli ölümler, ölüme sebebiyet verici ihmallerin cezaevlerinin yine 
rutin uygulamaları haline geldiği bir dönem yaşamaktayız. Cezaevlerinde en küçük tepki veya 
talebe yönelik disiplin cezası mekanizması isletilmiş, Bu çerçevede 300'un üzerinde tutuklu 
ve hükümlüye çeşitli disiplin cezaları verilmiştir, 

(*) (7/4815) Esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 24.12.2008 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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Son 5 yılın hak ihlali rakamlarına göre her geçen gün hak ihlallerinin arttığı 
anlaşılmaktadır. (2004 yılında 174,2005 yılında 191, 2006 yılında 242,2007 yılında 183 
olan işkence ve kötü muamele iddiası 2008 yılının ilk altı ayında 434'e çıkmıştır.) 
"İşkence münferit hale gelmiştir. İşkenceye sıfır tolerans" açıklamalarına karşı işkencenin 
sistematik olarak devam ettiği görülmektedir. İşkence vakalarındaki artış endişe verici boyuta 
ulaşmıştır. İşkencenin şekil, yöntem ve nitelik olarak farklılaşarak sistematik ve istikrarlı bir 
şekilde varlığını sürdürmekte, bunun nedeni ise devletin işkenceci kamu görevlilerini koruyan 
tavrı olmaktadır. 

Buna göre; 

1-Verilmiş sözlerin ve vaatlerin gereği olarak sorumlu olan kişi ve kurumlar, kaç işkencenin 
ve iddiasının üzerine gidip, yargılama süreci başlattı? 

2-Kaç idari soruşturma açıldı? Doktor raporları, resim ve görüntülere rağmen kaç işkence 
faili cezalandırıldı? 

3-îşkence yasağının kurumsallaştırılması için hangi uygulamaları hayata geçirdiniz? 

4-Hak ihlallerinin önlenmesine yönelik hem merkezi hem de yerel düzeyde özellikle kamu 
yöneticilerine yönelik bilinçlendirme, eğitim ya da talimat seklinde bir çalışmanız olmuş 
mudur? 

5-Hükümetinizin ya da bakanlığınızın hak ihlallerini ve işkenceyi önlemeye dönük daha. hızlı 
ve caydırıcı tedbirler alacak yeni bir çalışmanız var mıdır? Olacak mıdır? 

6- Hak ihlallerinin ve işkencenin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde artmasının 
sebebi nedir? 

7-îşkenceye sıfır tolerans vaadinizi uygulamada nasıl gerçekleştireceğinize dair toplumun 
kaygı ve korkularını giderecek bir girişiminiz olacak mıdır? Bu konuda özellikle sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 

ADALET BAKANLIĞI 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/564/867 U./02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/10/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-8378 sayılı yazı, 

b) 11/11/2008 tarihli ve 2435/3390 sayılı yazı, 
c) 22/12/2008 tarihli ve 2935/4091 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4815 Esas No.lu 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. 

7/4815 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ÎAHİN 
Bakan I 

EKLER: 
1- Soru önergesi ek cevabı 
2- Tablo 

- 7 0 4 -



TBMM B: 58 17 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/563/866 ii/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Aysel TUĞLUK 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4815 Esas No.lu 
yazılı soru önergesine, 22/12/2008 tarihli ve 2933/4089 sayılı yazımızla ilgili birimlerden talep 
edilen bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap 
aşağıda sunulmuştur. 

1- A) Anayasanın; 
1- "Cumhuriyetin nitelikleri" kenar başlıklı 2. maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir."; 

2- "Devletin temel amaç ve görevleri" kenar başlıklı 5. maddesinde, "Devletin temel amaç 
ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti 
ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."; 

3- "Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı" kenar başlıklı 17. maddesinin 
birinci fıkrasında, "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir."; üçüncü fıkrasında "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz."; 

4- "Suç ve cezalara ilişkin esaslar" kenar başlıklı 38. maddesinin altıncı fıkrasında, 
"Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez."; 

B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
1- "İşkence" kenar başlıklı 94. maddesinde, 
"(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 

çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları 
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, 
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi 

cezalandırılır. 
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle 

indirim yapılmaz."; 
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2- "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence" kenar başlıklı 95. maddesinde, 
"(1) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yan oranında artırılır. 
(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın 

hayat fonksiyonlanndaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasına hükmolunur."; 
3- "Eziyet" kenar başlıklı 96. maddesinde, 
"(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında 

iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamma giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 
b) Ustsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, 
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."; 
C) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
1- "Yönetmelik" kenar başlıklı 99. maddesinde, 
"(1) Gözaltına alman kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî koşulları, bu 

kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı 
işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu 
tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin 
verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak 
kurallar, yönetmelikte gösterilir."; 

2- "İfade ve sorgunun tarzı" kenar başlıklı 147. maddesinde, 
"(1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki 

hususlara uyulur: 
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları 

doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. 
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır. 
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, 

müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda 
olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir 
müdafi görevlendirilir. 
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d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine 
yakalandığı derhâl bildirilir. 

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 
f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve 

kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek 
olanağı tanınır. 

g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır. 
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır. 
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır: 
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih. 
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile 

ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği. 
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip 

getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri. 
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından 

okunduğu ve imzalarının alındığı. 
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri."; 
3- "İfade alma ve sorguda yasak usuller" kenar başlıklı 148. maddesinde, 
"(1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte 

kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları 
kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak 

değerlendirilemez. 
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda 

şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 
(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya 

çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir."; 
4- "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 davasını 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 altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür."; 

5- "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" kenar başlıklı 161. maddesinde, 
"(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri 

aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün 
kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince 
nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, 
bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasmı ister. 

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye 
ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü 
olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. 
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(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür. 

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen 
adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile 
Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya 
ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya 
soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk 
amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır. 

(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak 
koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre 
soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il 
Cumhuriyet başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin 
görevli mahkemesi yetkilidir."; 

6- "Delillerin ortaya konulması ve reddi" kenar başlıklı 206. maddesinde, 
"(1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Ancak, 

sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, 
delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir. 

(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur: 
a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse. 
b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa. 
c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa. 
(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın 

dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir."; 
7- "Delilleri takdir yetkisi" kenar başlıklı 217. maddesinde, 
"(1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere 

dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir. 
(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir."; 
8- "Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar" kenar başlıklı 230. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde, 
"b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin 

belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen 
delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi."; 

Ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun, 
"Kapsam" kenar başlıklı 2. maddesinin son fıkrasında, 

"765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak 
soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.", 

Hükümlerine yer verildiği, öte yandan Ülkemizin, Birleşmiş Milletlerin, İşkence ve Diğer 
Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesini 3441 sayılı 
Kanun ile onayladığı ve anılan Kanunun 10/08/1988 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği malûmlarıdır. 

II- Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliğinin; 
1- "Sağlık kontrolü" kenar başlıklı 9. maddesinde, 
"Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması 

hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenir. 
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Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin 
uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık 
durumu hekim raporu ile tespit edilir. 

Gözaltına alınanlardan herhangi bir nedenle sağlık durumu bozulanlar ile sağlık 
durumundan şüphe edilenler, derhâl hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri 
yaptırılır. Bu durumdaki kişilerden kronik bir rahatsızlığı olanların, istekleri hâlinde varsa kendi 
hekimi nezaretinde resmî hekim tarafından muayene ve tedavi edilmeleri sağlanır. 

Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile bu 
kişiyi tıbbî muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak personel 
yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması hâlinde bu durum belgelendirilir. 

Tıbbî muayene, kontrol ve tedavi, adlî tıp kurumu veya resmî sağlık kuruluşlarınca yapılır. 
Hekim raporu üç nüsha hâlinde düzenlenir. Kolluk görevlileri tarafından, hekim raporunu 

verecek birime, yakalananın nezarethaneye giriş raporu mu, yoksa çıkış raporu için mi getirildiği 
yazılı olarak bildirilir. 

Yakalama veya nezarethaneye giriş raporunun bir nüshası raporu tanzim eden sağlık 
kuruluşunda saklanır, ikinci nüshası gözaltına alınana, üçüncü nüsha ise soruşturma dosyasına 
eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine verilir. 

Gözaltı süresinin uzatılması veya yer değişikliği ya da nezarethaneden çıkış sırasında 
düzenlenen hekim raporlarından; bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır, iki nüshası ise raporu 
düzenleyen sağlık kuruluşunca kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığına en seri şekilde gönderilir. Bunlardan bir nüshası Cumhuriyet savcısı tarafından 
gözaltına alınanın kendisine veya vekiline verilir, bir nüshası ise soruşturma dosyasına eklenir. Bu 
raporların düzenlenmesinde ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinde 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 157 nci maddesinde belirtilen gizlilik kurallarına uyulur ve bu amaçla 
gerekli tedbirler ilgili sağlık kuruluşunca alınır. 

Hekim muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesinde 
belirtilen işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve 96 ncı 
maddesinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, 
keyfiyeti derhâl Cumhuriyet savcısına bildirir. Bu durumda Ceza Muhakemesinde Beden 
Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 ve 8 inci 
maddesine göre işlem yapılır. 

Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi 
çerçevesinde yapılması esastır. Ancak, hekim kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin 
kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu istek belgelendirilerek yerine getirilir. 
Bu durumda gözaltına alınan kişinin talebi hâlinde müdafıî de muayene sırasında gecikmeye neden 
olmamak kaydıyla hazır bulunabilir. 

Kadının muayenesi, talebi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından 
yapılır. Muayene edilecek kadının talebine rağmen kadm hekimin bulunmaması halinde, muayene 
sırasında hekim ile birlikte sağlık mesleği mensubu bir kadın personelin bulundurulmasına özen 
gösterilir."; 

2- "Nezarethane ve ifade alma odalarının denetimi" kenar başlıklı 26. maddesinde, 
"Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygunluğunu sağlamak amacı ile 

kolluk kuvvetlerinin yetkili birimleri tarafından denetleme yapılır. 
Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin 

gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma 
odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma ile ilgili 
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tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Deftere 
kaydederler. 

Yetkili ve görevli mercilerin mevzuatta öngörülen denetim yetkileri saklıdır.", 
Hükümleri yer almaktadır. 
III- A) Bilindiği üzere, Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 3. maddesi işkenceyi 

yasaklamış; savaş ya da diğer olağanüstü hâllerde bile bu hakla ilgili hiçbir tadilâta izin 
vermemiştir. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, birçok kararında 3. maddenin demokratik bir 
toplumun en temel değerlerinden birisi olduğunu vurgulamıştır. 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 3. maddesi uyannca devlet, hükümde yer verilen 
türden kötü muameleden kaçınma yükümlülüğü altındadır; ancak, hüküm yalnızca negatif bir 
kaçınma yükümlülüğü değil, aynı zamanda pozitif bir yükümlülük de içermektedir. Bu bakımdan 
devlet, otoritesi altında bulunan kişilerin yanı sıra üçüncü kişilerin de işkence ve kötü muameleye 
başvunnalarını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. maddesinde "Sözleşmeye taraf olan her devlet 
kendi yetki alanında bulunan herkese sözleşmede tanımlanan hak ve özgürlükleri sağlamakla 
yükümlüdür." düzenlemesine yer verilmek suretiyle, karşılıklılık esasına dayanmayan nesnel ve 
pozitif bir yükümlülük Sözleşmeye taraf devletlere yüklenmiştir. Haklann korunmasında birincil 
ve temel sorumluluk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan devletlere aittir. 

Sözleşen devletlerin tümünde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, uluslararası hukuk 
çerçevesinde yasal yükümlülükler doğurur. Ulusal mevzuatla bir bütünleşme ve bu şekilde iç 
hukukun parçası haline gelme söz konusudur. Kısacası, sözleşen devletler yönünden Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi iç hukuk sisteminin bir parçası olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da ulusal 
mahkemeler ile tüm yetkili kamu makamları Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi hükümlerini 
uygulamak zorundadır. Mahkemeler de dahil olmak üzere tüm ulusal makamlar, iç hukukun 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle çelişmesi halinde Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesine öncelik tanımakla yükümlüdürler. 

B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma evresinde yapılacak işlemler, bu 
işlemlerin yapılma süreci ve kamu davalarının açılma hal ve şartlan ayrıntılı ve açık şekilde 
düzenlenmiştir. Soruşturma evresinin en etkili şekilde ve kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla 
Cumhuriyet savcılarına gerekli yetkiler verilmiştir. Cumhuriyet savcılarının istediği bilgi ve 
belgelerin zamanında gönderilmesinin sağlanması amacıyla yaptırımlar öngörülmüştür. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161. maddesinin beşinci fıkrasında adliye ile 
ilgili görev ve işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile kolluk amir ve 
memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vali ve 
kaymakamlar hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, en üst dereceli kolluk 
amirleri hakkında ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca hâkimlerin görevlerinden 
dolayı tâbi olduklan yargılama usulünün uygulanacağı belirtilmiştir. 

İşkence veya diğer kötü muamele iddialarının söz konusu olduğu vakalarda, Cumhuriyet 
savcılarının; uzman kişilerden tıbbî muayene yapılmasını istemesi, olay yerinde keşif yapması ve 
ilgili bütün kişilerden delil toplamasına ilişkin olarak, Ceza Muhakemesi Kanununda bilirkişiliğe 
ve keşfe ilişkin hükümler bulunmaktadır. 01/06/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve 
Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelikte de konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer 
verilmiştir. 136 numaralı "Otopsi işlemlerinin yerine getirilmesi" konulu Bakanlığımız 
Genelgesinde de kişilerin tıbbî muayenesi ve olay yerinde usulüne uygun keşif yapılmak suretiyle 
tüm delillerin eksiksiz toplanması hususlarına vurgu yapılmıştır. 
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C) Gözaltına alınan kişilerin tıbbî muayenelerinin tam, bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
yapılmasını sağlamaya dönük olarak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren "Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin "Sağlık kontrolü" kenar başlıklı 9. maddesi ile, 
yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim 
kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumunun belirleneceği; gözaltına alman 
kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması 
veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumunun hekim raporu ile tespit 
edileceği; hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi 
çerçevesinde yapılması, ancak hekimin kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin kolluk 
görevlisinin gözetiminde yapılmasını belgelemek suretiyle isteyebilmesi; bu durumda gözaltına 
alınan kişinin talebi hâlinde müdafiin de muayene sırasında gecikmeye neden olmamak kaydıyla 
hazır bulunabileceği hususları açıkça düzenlenmiştir. 

D) Bakanlığımızca, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan genelgelerin 
yerine, yapılan değerlendirme sonucu güncellenen ve ihtiyaç duyulan konularda yenileri hazırlanan 
47 genelgenin 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. 

Bunlar arasında, Ülkemizin uluslararası alanda zor durumda kalmaması, Cumhuriyetin 
nitelikleri arasında sayılan "insan haklarına saygılı" olmanın gereğinin yerine getirilebilmesi 
bakımından aşağıda belirtilen önemli genelgeler çıkarılmıştır. 

a) Kamu davasmm temelini teşkil eden soruşturmaların usulüne uygun bir şekilde, etkin, 
verimli ve eksiksiz yapılmasının sağlanabilmesi, Ülkemizin uluslararası alanda haksız eleştirilere 
maruz kalmasının önlenebilmesi için, başta ağır cezalık suçlar olmak üzere, özel kanunlarda 
soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasını öngören suçlar ile zorunluluk 
bulunmadığı takdirde, önemli olaylara ilişkin diğer hazırlık soruşturmalarının da kolluk 
kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması konularını 
düzenleyen (2) numaralı "Soruşturmaların yürütülmesi, soruşturma evrakının düzenlenmesinde ve 
tamamlanmasında dikkat edilecek hususlar" konulu Genelgede, soruşturmaların zamanaşımına 
uğramadan sonuçlandırılması konusunda özel gayret sarfedilmesi, süratli ve çabuk bir şekilde 
bitirilmesi; iddianamelerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesinde 
öngörüldüğü şekilde hazırlanarak iddianamenin, maddede belirtilen hususları içermemesi sebebiyle 
iadesine sebebiyet verilmemesi; 

b) (3) numaralı "Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma mevzuatının uygulanması ve 
insan haklan ihlâllerinin önlenmesi" konulu Genelgede, kişi özgürlüğünün sağlanıp, korunması ve 
keyfi olarak yakalanmanın önlenmesi kapsamında Cumhuriyet başsavcıları veya 
görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları tarafından adlî görevlerinin gereği olarak 
nezarethanelerin, varsa ifade alma odalarının, gözaltına alınan kişilerin durumlarının, gözaltına 
alınma sebep ve sürelerinin, gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi, 
yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin süratle 
alınması ve kusuru görülen yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması; 

c) (4) numaralı "Soruşturmalarda insan haklan ihlâllerine yol açılmaması" konulu 
Genelgede, suç işlenildiğinin herhangi bir şekilde öğrenilmesi üzerine zaman geçirilmeksizin 
soruşturma başlatılması, delillerin tespit edilerek muhafaza altma alınması, gerektiğinde olay 
yerinin güvenliğinin sağlanması suretiyle, delillerin kaybolmasını ve bozulmasını önleyici tedbirler 
alınarak olay yerine derhal gidilmesi, olay yerinin incelenmesi ile keşif yapılmak suretiyle ileri 
sürülen iddialarla karşılaştırılmasının yapılması, olay yerinin fotoğraflannın veya görüntülerinin 
soruştunnayı aydınlatacak şekilde tespit ettirilmesi, ayrıca yapılan işlemlerin aynntılı olarak 
tutanağa geçirilmesi, şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması gibi 
soruşturma işlemlerinin usul ve kanun hükümlerine göre geciktirilmeksizin yerine getirilmesi, 
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olayla ilgili olan şüpheli, tanık, müşteki ve mağdur ifadelerinin eksiksiz bir şekilde ve usulüne 
uygun olarak kaydedilmesi; Ülkemizin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler, Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesi kararlan ve bu konulardaki ilgili hukukî düzenlemelerin dikkatle uygulanması; 
yürütülen soruşturmaların sağlıklı ve sür'atli bir şekilde sonuçlandırılması ile insan hakları 
ihlâllerinin önlenmesi bakımından üstün gayretin esirgenmemesi, soruşturmanın sonucunun 
ilgililere usul ve kanun hükümleri doğrultusunda bildirilmesi; Ülkemizin, insan hakları ihlâlleri 
dolayısıyla maddî ve manevî zararlara uğramasının önüne geçilmesi ve uluslararası alanda 
saygınlığının zedelenmesinin önlenmesi; 

ç) (8) numaralı "İşkence ye kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalar" 
konulu Genelgede, Anayasa, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun 
hükümleri ve Avrupa insan Haklan Mahkemesinin kararları da dikkate alınarak, işkence ve kötü 
muamele iddialanna ilişkin soruşturmalann, kolluk kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet 
başsavcısı ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmesi; suç failleri 
hakkında kanunî gereğinin takdir ve ifasıyla, adaletin bir an önce gerçekleştirilmesinin temin 
edilerek, insan haklannın korunmasının sağlanması yanında işkence ve kötü muamele iddialarının 
etkili ve yeterli bir şekilde soruşturulması; 

d) (22) numaralı "Faili meçhul olay ve cinayetler" konulu Genelgede, soruşturana! arın tam 
ve etkin bir şekilde yapılması suretiyle zamanaşımı süresi sonuna kadar çaba ve gayret sarfedilerek 
fail ya da faillerin bulunmasma yönelik çalışmaların titizlikle yapılması; soruşturmaların kısa 
sürede sonuçlandınlmalannı engelleyici tutum ve davranışlarda bulunanlarla, bunun sonucunda 
soruşturmaların zamanaşımına uğramasına sebebiyet verenler hakkında usul ve kanun hükümleri 
dairesinde gerekli yasal işlemin zaman geçirilmeksizin ve ivedilikle yapılması; 

Konulannda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi istenilmiştir. 
IV- Son yıllarda adalet sistemimizde yapılan reform niteliğinde köklü değişiklikler 

bağlamında başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere 
bir çok kanunla insan hak ve hürriyetlerine uygun, çağdaş ve modern düzenlemeler getirilmiştir. 
Kanunî düzenlemelerin yanı sıra ceza infaz kurumlannın fiziksel şartlannın iyileştirilmesi için de 
bir çok yeni proje hayata geçirilmiştir. Yapısal ve yasal düzenlemelerin tamamlayıcısı olarak 
tüzük, yönetmelik ve genelgeler çıkanlmıştır. Bu çerçevede, mevzuat alanındaki boşluğun 
giderilerek kurumlann bütün faaliyetlerinin standart hâle getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede; F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarımız da dahil olmak 
üzere bütün kurumlarımızın faaliyet ve işlemleri aşağıdaki şekilde denetlenmektedir. 

a) İdarî Denetim: Adalet Bakanlığı müfettişleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
kontrolörleri ve diğer görevlileri tarafından yerine getirilen denetimdir. Ayrıca, il ve ilçe insan 
haklarını inceleme komisyonları da ceza infaz kurumlanmızı denetleyebilmektedir. 

b) Adlî Denetim: İnfaz hâkimliği ve itiraz hâlinde ağır ceza mahkemesince yapılan 
denetim. 

c) Sivil Toplum Denetimi: Sivil toplum örgütleri üyelerinden oluşan izleme kurullarınca 
yapılan denetimdir. 

d) Parlemonto Denetimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme 
Komisyonu tarafından yapılan denetimdir. 

e) Uluslararası Denetim: Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi gereğince Avrupa 
İşkencenin Önlenmesi Komitesi ceza infaz kurumlarımızı denetleyebilmektedir. 

Bunların dışında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeniden 
yapılanma çalışmalan kapsamında ceza infaz kurumlannda eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve 
psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Standartlar Sistemine 
geçilmiştir. 
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Standartlar Sistemi; ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının her 
kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik 
esasına göre not verilerek takibini ifade etmektedir. Bu şekilde, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza 
infaz kurumlarında gerçekleştirilen sohbet dâhil her türlü etkinliğin takibi, denetimi, geliştirilmesi 
ve varsa aksaklıklarının giderilmesi için gerekli izleme sistemi oluşturulmuştur. 

Sağlanan bu olumlu gelişmeye rağmen kurumlarımızda mevzuatın yeni olmasından 
kaynaklanan farklı uygulamalar olabilmektedir. Bununla birlikte, işkence ve kötü muamale 
iddiaları ciddi şekilde takip edilmektedir. Somut olarak hangi kurumda, kime karşı, ne zaman, 
hangi kanun dışı işlemin yapıldığı bildirildiği takdirde gerekli incelemenin neticesinde yasal 
yönden gereğine tevessül edilmektedir. 

V- 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20. maddesi uyarınca Bakanlığımız 
Eğitim Dairesi Başkanlığının hâkim, savcı ve adalet personelinin eğitim faaliyetlerini koordine 
etme görevi bulunmaktadır. Bu kapsamda, soru önergesinde ifade edilen, işkence iddialarının etkin 
takibine yönelik olarak yargı çalışanları için yoğun eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesi sonrasında 
yapılan eğitimlere ilâveten, İstanbul Protokolü Eğitimi Projesi de uygulanmaya başlanmıştır. 

2,7 milyon Avro tutarındaki söz konusu Projeyle, 1500 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 
4000 hekimin İstanbul Protokolü konusunda eğitilmesi ve Protokolle ilgili olarak uygulama 
rehberleri ve eğitim metaryalleri hazırlanması öngörülmüştür. Bakanlığımız, bu Proje çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Uluslararası İşkence 
Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) ile işbirliği yapmaktadır. 

2009 yılı Kasım ayında tamamlanması öngörülen Proje çerçevesinde, işkenceyle 
mücadele konusunda, hâkim ve savcılar ve adlî tıp uzmanı olmayan hekimlerin bilgilendirilmesi ve 
bu sahada rol alan ilgili kamu görevlilerinin daha etkin mücadele etmeleri hedeflenmektedir. 
Projenin tamamlanmasını müteakip işkenceyle mücadele konusunda ihtiyaç duyulacak diğer eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. 

VI- Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 133 ağır ceza merkezi Cumhuriyet 
başsavcılığı nezdinde mülhakat adliyelerini de kapsar şekilde oluşturduğu istatistik bilgi ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Abdullah Öcalan 'in cezaevindeki durumuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5906) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
Anayasa'nın 98 ve İç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 21.11.2008 

: \ 

^ ^ ^ Aysel TİJĞLUK 
Diyarbakır Milletvekili 

ABDULLAH ÖCALAN'IN DURUMUNA İLİŞKİN 

1999 16 Şubat'mdan bu yana İmralı tek kişilik Kapalı Cezaevinde ağır tecrit 
koşullarında tutulmakta olan Abdullah ÖCALAN'a yönelik uygulamalar, ulusal ve 
uluslar arası hukuk normlarının ihlali olmamn da ötesinde tamamen siyasi, fiili, 
keyfi ve cezalandırmaya dönük uygulamalar olarak her açıdan ciddi bir boyuta 
vardırılmıştır. 

A.Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ne getirilişinin ardından 27 Şubat 1999 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı'nın tebliği gereğince, İmralı Adası ve 
çevresinde 2.Derece kara, deniz ve hava askeri yasak bölge olarak ilan edilmiştir. 
Ardından Anayasa ve yasaya aykırı olarak İmralı Cezaevi'ne ilişkin tüm işlemlerde 
yetkiler Adalet Bakanlığı'ndan alınarak Kriz Yönetim Merkezi adına Mudanya 
İskelesi Kriz İrtibat Bürosuna bırakılmıştır. Bu Büro, yetkilerini Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi Yönetmeliği'ne (9 Ocak 1997 tarih ve 22872 sayı ile Resmi 
Gazete'de yayınlanan) dayandırmış ve bu yönetmeliğe dayamlarak İmralı 
Cezaevi'nin yönetimi Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ne verilmiştir. 

Dolayısıyla ulusal mevzuat gereği Adalet Bakanlığı'na bağlı olması gereken İmralı 
Tek Kişilik Kapalı Cezaevi, Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği ile Milli Güvenlik 
Kurulu'nun yönetim ve tesiri altına sokulmuştur. İmralı Cezaevi üzerinde Adalet 
Bakanlığı'nın hiçbir etkisi, denetimi ve yetkisi basit kimi hukuki prosedürler dışında 
yoktur, oluşmamıştır. 

Nitekim İmralı cezaevi 10 yıldır tüm uygulamalarıyla Mahpuslara İlişkin Evrensel 
Standartlar, TC. Anayasası, Yasalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, 
Avrupa İşkenceyi önleme Komitesi (CPT) tavsiyeleri ile belirlenen hak ve hukuka 
göre değil; çerçevesi Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi tarafından belirlenen ve siyasi 
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konjonktüre göre değişkenlik gösteren keyfi, baskıcı ve cezalandırıcı uygulamalarla 
1 yönetilmektedir. 

En başta Temel hukuk prensiplerini oluşturan eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, 
avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı dahil kötü muamele yasağına 
rağmen tutuklu ve hükümlü hakları standartlarına aykırı koşullar altında tutulmakta 
olan A. Öcalan'a yönelik en son "öldürme" tehdidi de içeren fiziksel taciz ve 
hakaretlerle de bulunulduğu hem kendisi hem avukatları tarafından iddia edilmiştir. 
Nitekim başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin bir çok yerinde bu vahim 
hukuksuzluğa yönelik son 20 gündür kitlesel tepki ve eylemsellikler geliştirilmiş ve 
olaylar halen yer yer sürmektedir. 

Kürt sorununun çözümünde "önemli ve etkili bir aktör" olduğu neredeyse siyasetle 
ilgili her kesim tarafından dile getirilen Abdullah öcalan'a yönelik olumsuz her 
tutum ve davranışın toplumsal ve siyasal alana yansıdığı, çatışma ve gerginliklere 
neden olduğu bilinmektedir. Her ne kadar Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin 
tarafından "Türkiye'nin en rahat hükümlüsü" olarak gösterilse de, gerçeğin böyle 
olmadığı her kişi ve kurum tarafından bilinmektedir. Durumun bu şekilde 
yansıtılmış olması basit politik bir manipülasyondan başka bir şey değildir. İmralı 
Cezaevinde A. Öcalan'ın maruz bırakıldığı ve sürekli siyaset ve toplumun gündem 
konusu olan olumsuz ve ağır koşullar ve uygulamalar başlıklarıyla şu biçimdedir: 

HAKLARA İLİŞKİN: 

A. öcalan İmralı Cezaevinde 9 yıldır tam bir sosyal ve duygusal tecrit altında tek 
başına tutulmaktadır; sosyal ilişki kurma olanakları asgari düzeyde dahi yoktur. 

Tüm odalar kamera sistemiyle gözetim altında tutulmaktadır. Bunun yamnda salon 
kapısının mazgalından da 24 saat infaz koruma memurlarınca rahatsız edici biçimde 
izlenmektedir. 

Türkiye'deki tüm cezaevleri ve mahkûmlara tanınan 10 dakikalık telefonla 
konuşma hakkı bu güne kadar kendisine tanınmamıştır. 

Ulusal yayın yapan radyo ve televizyondan istifade etmesine de izin 
verilmemektedir. Nitekim kendisine avukatları tarafından götürülen ve sadece resmi 
devlet yayını yapan TRT FM bandına endeksli pilli bir radyo verilebilmiş ancak, bu 
radyonun da frekans ayarlanna müdahale edilerek kısa ve uzun dalga frekansları 
devre dışı bırakılmış, sadece orta dalgadaki TRT 1 yayınına ulaşması mümkün 
kılınmıştır. Ki, radyoyu da yoğun disiplin cezaları ve keyfi-teknik engellemeler 
sebebiyle düzenli dinleyememektedir. 

Günlük, haftalık ve aylık gazete ile dergilerden yararlanma hakkı sınırlıdır. Bu tür 
yayınlar, (gerçekleştiği taktirde) avukat ve aile ziyaretleri sırasında, avukatları ve 
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yakınları tarafından verilebilmekte, o da sınırlandırılmış sayıda (7 adet) ve bazı 
' gazeteler olabilmektedir. Büyük medya organları (Hürriyet, Milliyet, Sabah vs) 
dışında kalan gazeteler ( Özgür Gündem, Alternatif, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel 
vs) keyfi olarak verilmemektedir. Bu gazetelerin A. Öcalan'a teslimi ise 15 gün 
ertelemeli olmaktadır. Ki, çoğu zaman verilen gazetelerde kendisiyle ve Kürt 
siyasetiyle ilgili yazı ve resimler makasla kesilmek suretiyle sansürlenerek 
verilmektedir. 

Tüm cezaevlerinden farklı olarak Öcalan'm kitaplarını yanında bulundurma hakkı 
yoktur. Yanında tek kitap bulundurmasına izin verilmektedir. 

Cezaevleri dışından mektup alamamaktadır. Cezaevlerinden gönderilenlerin de çok 
sınırlı birkaç tanesi verilmektedir. Dışarıdan gönderilen mektuplar ya hiç 
verilmemekte, ya tamamen karalanarak verilmekte, ya da sadece tehdit ve hakaret 
içerikli mektuplar verilmektedir. Ayrıca, avukatları da dâhil, dışarıya mektup yazma 
hakkı da elinden alınmıştır. 

Havalandırma süresi de genel uygulamadan farklı olarak günde bir saatle 
sınırlandırılmıştır. 

Tüm cezaevlerinde uygulanan ailesi dışında 3 kişiyle görüşme hakkı uygulaması 
İmralı'da gerekçe gösterilmeksizin uygulanmamaktadır. 

Aile ve avukat görüşmeleri sık sık "hava muhalefeti" ve "koster arızası" 
gerekçesiyle engellenmektedir. Zaten haftada bir gün ve bir saatle sınırlı olan avukat 
görüşmeleri ile 15 günde bir yarım saatle sınırlandırılan aile görüşmeleri bu vesileyle 
aylarca yapılamayabilmektedir. Yurtdışından gelen avukatları da ya 
görüştürülmemekte ya da ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

A. öcalan'm açık aile görüş hakkı da yoktur. Kapalı ortamda ve telefonla 
kardeşleriyle görüşmektedir. Kürtçe konuşmaları da yasaklanmışür. öcalan'm aile 
bireyleri de, yetkililerin kendilerine "Kürtçe konuşmak yasak, konuşursanız 
görüşmeyi keseriz" diye baskı uyguladıklarım, bu nedenle anadilleriyle 
konuşamadıklarım, Türkçe konuşmak durumunda - kaldıklarından tam olarak 
anlaşamadıklarım belirtmektedirler. 

Ayrıca, İmralı Cezaevi'nde yine diğer cezaevlerinden farklı olarak kantin ve revir 
olanaklarından yoksun bırakılmaktadır.' 

AVUKAT YASAKLAMALARI VE AVUKAT GÖRÜŞMELERİNDEKİ 
KISITLAMALAR (SAVUNMA HAKKI İHLALLERİ) 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe sokulan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.59/4'e dayanarak mtivekkil-avukat 
görüşmelerine bir devlet görevlisi dinleyici olarak katılmakta, tüm görüşmeleri ses 
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cihazıyla kayda geçirmekte ve sonrasında bu ses kayıtları gerek A. Öcalan'a 
' uygulanan disiplin cezalarında gerek avukatlara dönük soruşturmalarda delil olarak 
kullanılmaktadır. Yine aynı kanun hükmü gerekçesiyle avukatların görüşme 
esnasında tutmuş olduğu tüm notlara el konulmaktadır. 

Avukat-müvekkil görüşmelerinin kayda alınması uygulaması yasadışı bir uygulama 
olarak sadece İmralı Cezaevi'nde uygulanmaktadır. Uygulamaya dayanak gösterilen 
5275 sayılı kanun 59/4 hükmü şöyledir: 

(Değişik 4. fıkra: 5351 - 25.5.2005 / m.5) "(4) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, 
dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz. 
Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220'nci, İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci 
Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu 
suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör 
örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık 
ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve 
infaz hakiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin 
avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hakimince 
incelenebilir, infaz hakimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine 
karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilirler." 

Görüldüğü üzere hüküm, görüşmelerde üçüncü kişinin bulunmasını düzenlerken, 
hiçbir şekilde görüşmenin kayıt altına alınması hususunu düzenlememektedir. Buna 
rağmen yapılan işlem, savunma hakkı ihlali olmasının yanı sıra açıkça yasadışı ve 
keyfi bir uygulamadır. 

Yine Birleşmiş Milletler Avukatların Rolü Konusunda Temel Prensipler; herkesin 
temel haklarının korunmasında etkili bir hukuki temsilin önemine dair bir beyan ile 
başlamakta, toplumdaki tüm grupların hukuki yardıma etkili erişiminin sağlanması 
zorunluluk kabul edilmektedir. Suçlanan kişinin avukata ve kendi seçtiği hukuki yardıma 
hakkı bulunduğu gibi; avukatların baskı ve zulme uğrama korkusu olmayan şartlarda 
müvekkillerinin temsilini üstlenmeye haklan vardır. Devletler bu haklan tanımak 
zorundadırlar ve avukatlann müvekkilleriyle iletişimlerini gizli tutma mükellefiyetleri de en 
etkin biçimde sağlanmalıdır. Genel Kurul, Aralık 1990 tarih ve 45/121 sayılı Kararında, 
Avukatların Rolü Konusundaki Temel Prensipler Bildirgesini kabul ederek, 
devletleri "bunlara saygı göstermeye ve milli mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde dikkate 
almaya" davet etmiştir. 

Avukat-müvekkil görüşmelerinde üçüncü kişinin bulundurulması ise AİHS ve 
Avrupa Mahpus Haklan Sözleşmelerinde güvence altına alınan savunma hakkının, 
avukat-müvekkil görüşmelerinin gizliliği ilkelerinin ihlali niteliğindedir. Avukat 
görüşmelerinin görevlilerce dinlenmesi, belgelere el konulması 3 yıldır aralıksız 
olarak sürmektedir. Dolayısıyla uygulama istisnai bir tedbir olmaktan öte hakkın 
özünü ortadan kaldıran bir niteliğe bürünmüştür. 
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1 DİSİPLİN CEZALARI 

İmralı Cezaevi'nde A. Öcalan'a 2008 yılı içinde dört kez hücre uygulamalı disiplin 
cezaları verilmiştir. Nisan ve Mayıs ayı avukat görüşmelerinde yaptığı 
değerlendirmelere dayanarak Öcalan'm "suç örgütünün eğitimi ve propaganda 
yapmak" fiilini işlediğinden hareketle iki kez 20 günlük ve bir kez de 10 günlük 
hücre cezaları verilmiş ve uygulanmıştır. Buna göre 9 Nisan 2008 ve 14 Mayıs 2008 
tarihli avukat görüşmelerinde "örgüt mensuplarının eğitim ve propaganda faaliyeti" 
yaptırdığı gerekçesiyle 20'şer gün hücre hapsi cezası verilmiştir. Ek olarak 18 Nisan 
2008 tarihinde odasımn zaten 24 saat açık olan mazgalını sürekli açıp-kapamak 
suretiyle kendisini rahatsız eden kurum görevlisine, "Böyle yapmakla hem benim 
hem kendi ruh sağlığınızı bozuyorsunuz" dediği için, "kurum görevlisine hakaret ve 
tehdit" ettiği gerekçesiyle 10 gün hücre cezası verilmiştir. 

Buna göre Öcalan son 2,5 ayın 50 gününü üst üste hücre cezası uygulaması altında 
geçirmiştir. Verilmiş hücre cezaları araya birer günlük boşluk konularak ardı ardına 
toplam elli gün olarak uygulanmıştır. Bunun sonucunda iki ay süresince ailesiyle hiç 
görüştürülmemiş, radyo dinleyememiş, kitap ve gazete okuyamamışür. Çünkü zaten 
ağır tecrit altında tutulan Öcalan'm, hücre cezası uygulandığında, kitap, gazete ve 
radyosuna el konuluyor, aile görüşmeleri yaptırılmıyor. Son olarak uygulama, bir 
süre yanındaki kalem ve kâğıtlara el konulmasına dek vardırılmıştır. 

Öcalan'a 2005 yılından bu yana uygulanan toplam hücre cezası sayısı 9'dur. Bu 
şekilde Avrupa Cezaevi Kuralları'nda istisnai bir yaptırım olarak düzenlenen 
hücre hapsi istisna olmaktan çıkarılarak, esas infaz rejimine dönüştürülmüştür. 

Hücre cezalarına yol açan disiplin prosedürünün ve hukuki itiraz sürecinin hiçbir 
aşamasına öcalan'm avukatlarının kanlmasma izin verilmemiştir. 

Abdullah öcalan hakkında İmralı Cezaevi'nde bulunduğu dokuz yıldır cezaevinden 
örgütü yönettiği iddiasıyla açılmış tek bir dava olmadığı halde, içinde tek bir 
hukukçunun bulunmadığı Cezaevi Disiplin Kurulu'nun böyle bir değerlendirme ve 
karara ulaşması açık keyfiyet ve hukuk dişilik, aynı zamanda adil yargılanma 
hakkının ihlali niteliğindedir. 

Yine disiplin cezası uygulamalarında "kanunla öngörülmüş olma" ve "oranülılık" 
ölçütleri de mevcut değildir. 

İmralı Adası'nın iklim koşullan ve nem oranının çok yüksek olması, Öcalan'm 
tutulduğu koşulların ağır izolasyon gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde, uzun 
vadede bu kadar ağır şartlar altında yaşamanın, insan üzerinde birçok fiziksel ve 
ruhsal tahribatlar yaratması kaçınılmazdır. 

İmralı Tek Kişilik Kapalı Cezaevi übbi biriminin acil müdahale yeterliliğine sahip 
olup-olmadığı bilinememektedir. Bununla birlikte uluslar arası sözleşmeler ve 
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cezaevi kura l la r ında da ( BM Mahpus la r ın Islahı İçin Asgari S tandar t Kural lar 
"m.22/2, A v r u p a Cezaevi Kuralları m.2 vb) değinildiği üze re Türkiye'de diğer tüm 
tutuklu ve hükümlüler için uygulanan, cezaevi dışında donanımlı bir hastanede 
tedavi görme olanağı öcalan'a tanınmamaktadır. 

Haz i ran 2008'de d ö n ü k kö tü m u a m e l e niteliğindeki uygu lama la ra bir yenisi 
ek lenmiş , kendi a rzusu d ı ş ında cezaevi görevlilerince saçları kazı t ı larak kesilmiştir . 

Avuka t la r ı taraf ından bizzat gözlemlenen haliyle, müvekki l ler i Öcalan ' ın zorla saç 
kes imi sonrası birkaç hafta görüşmelere sürekli bere t akarak gelmesi, b u rencide 
edici u y g u l a m a d a n ne denl i etkilendiğini göstermektedir . Bu u y g u l a m a A İ H S 3. 
m a d d e s i n d e düzen lenen o n u r kırıcı ceza veya işlem yasağına açıkça aykırı l ık teşkil 
e tmektedi r . 

Yine 2008 yılı itibarıyla cezaevindeki k imi uygulamala r ın kasıtlı olarak rahats ız edici 
boyu t l a rda uygulanarak , g ü n l ü k hayat ın ın o lumsuz etki lenmesine bilerek n e d e n 
o l u n d u ğ u n u avukat lar ına ve ailesine bizzat bel ir tmektedir . H ü c r e n i n cezaevi 
personel i taraf ından kon t ro lü için kul lanı lan kapıdaki mazga l penceres inin sık sık ve 
u y u m a s ı n ı veya okumas ın ı engelleyecek b iç imde açılıp kapat ı lması , b u n u 
bel i r tmesine r a ğ m e n b u u y g u l a m a n ı n d e v a m etmesi gibi şikâyetleri 
g ider i lmemektedi r . Bu uygu lama la ra an ında itirazı hal inde ise, disipl in cezalarıyla 
karş ı laşmaktadı r . 

Buna göre; 

1-Son üç haftadır d o ğ u v e g ü n e y d o ğ u bölgesinin birçok i l inde ne redeyse top lumsa l 
infiale yol açan, bir çok kiş inin tu tuk lanmas ına , yara lanmas ına ve bir va tandaş ımız ın 
ö l ü m ü n e yol açan " A b d u l l a h Öcalan 'a fiziksel ş iddet uygu land ığ ı ve hakaret lere 
m a r u z kald ığ ı" iddiaları araşt ı r ı lmış mıdır? 

2-Bu k a d a r c iddi ve v a h i m bir iddia hang i d ü z e y d e incelenmiş, inceleme s ı ras ında 
Abdu l l ah ö c a l a n d a d in l enmiş midir? 24 saat kamerayla dene t lenen odas ındak i 
kayı t lara bakılmış mıdır? 

3-Eğer bir inceleme başlat ı lmış ve sonuçlandır ı lmış ise, k a m u o y u y l a en a z ı n d a n 
avukat lar ıy la ya da kendis iyle n e d e n sonuçlar ı paylaş ı lmamaktadı r? 

Ayrıca; 

4-İmralı Cezaevi koşul lar ı u luslar arası sözleşmeler ve A v r u p a İşkenceyi Ö n l e m e 
Komites i 'n in tavsiyeleriyle bel ir lenen evrensel s tandart lara u y g u n m u d u r ? 

5- H e r tu tuk lu ve h ü k ü m l ü n ü n sah ip o l d u ğ u v e yasalarda açıkça belirt i len hakla r 
İmral ı Cezaevi açıs ından d a geçerli midir? 
6- Geçerliyse y a ş a n a n kıs ı t lamalar (TV ver i lmemesi , gaze te-mektuplar ın 
engel lenmesi , hüc re cezası uygulamalar ı ) hang i yasal p ro sedü re dayanmaktad ı r? 

7- A v r u p a İşkenceyi ö n l e m e Komites i 'n in (CPT) rapor la r ında da açıkça tespit edi len 
İmralı Cezaev i ' ndek i tecrit (izolasyon) v e diğer kısıtlayıcı uygu lamala r A v r u p a İnsan 
Haklar ı Sözleşmesi , evrensel insan hakları normlar ı ve Anayasa ' da yer a lan "eşitlik 
ilkesine" u y g u n m u d u r ? 

8-Fiziki ş idde t ve haka re t iddiasını a raş t ı rmak üze re TBMM İnsan Haklar ını İnceleme 
K o m i s y o n u ' n d a n bir heye t in İmral ı 'ya gönder i lmesi için hükümet in i z in bir hazırlığı, 
talimatı ya d a girişimi v a r mıdır , olacak mıdır? 

9- İmralı Cezaev i ' n in koşul la r ın ın düzel t i lmesi y ö n ü n d e hükümet in i z in herhangi bir 
çalışması b u l u n m a k t a mıd ı r? Varsa nasıl bi r iyileştirme düşünü lmek ted i r ? 

10- Abdu l l ah Öca lan ' a yönel ik "ev haps i" k o n u s u n d a hükümet in i z in herhangi bir 
çalışması var mıdı r? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/547/849 *\/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/5906-10173/21427 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 23/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-105-33/5079 sayılı yazı, 

c) 08/01/2009 tarihli ve 28/36 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk tarafından Sayın 
Basbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5906 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 kısmî cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

AHİN 

. T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/489/730 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Aysel TUGLUK 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Basbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordönatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/5906 Esas No.lu yazılı soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımıza 
bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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3.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, îmralı Cezaevine başka hükümlülerin nakline ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6032) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.11.2008 

Behiç ÇELİK 
fersin Milletvekili 

Basın yayın organlarında yer alan bilgilere göre, İmralı Cezaevi'nde görev yapan 
personel için kalacak yer yaparken, küçük çaplı bir ceza infaz kurumu da yapmayı uygun 
gördüğünüzü belirttiğiniz; "Bunu yaparken ilerde başka hükümlüler için de kullanılabilir 
düşüncesiyle 5 veya 6 kişi için tek kişilik odalar olmak üzere ceza infaz kurumu yapmayı 
planladık. Bu, ilerde başka hükümlülerin de buraya nakli uygun görülebilir veya 
düşünülürse onlar için de burasının kullanılması düşüncesinden kaynaklanmıştır. Eğer 
bu kişiler, yani daha sonra 5-6 kişinin gönderilmesi halinde bunlar, terörist başının 
odasında kalacak değiller. Bunların odaları ayrı ayrı olacak. Dolayısıyla birlikte 
kalmaları diye bir şey söz konusu değildir." 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 59. 
maddesinin 4. fıkrası gayet açık olmasına rağmen; yine aynı haberlerde CeZa ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 25. maddesinde iyi hali olan hükümlülerin F tipi 
cezaevlerinde belli günlerde iyi halli olması koşuluyla Cumhuriyet Savcısı'nın da kontrolünde 
diğer hükümlerle kısa süre görüşebileceğini ifade ettiğiniz, "Ancak şu andaki haliyle 
terörist başının böyle bir haktan da yararlanmasını pek mümkün görmüyoruz. Çünkü 
avukatlarıyla yaptığı her görüşmede dışarıya mesajlar vermektedir. Nitekim birçok da 
hücre cezası almıştır. Dolayısıyla 25. maddede öngörülen düzenlemeyi uygulamamız şu 
anda mümkün görünmemektedir." 

Buna göre; -

1. Bakanlığınız İmralı Cezaevi'ndeki maliyet hesabını iktidar da bulunduğunuz 6 
yıl boyunca neden yapmamıştır? Cezaevinde 5-6 kişiyi daha barındırarak 
bütçeye ne kadar katkı sağlamayı hedefliyorsunuz? 

2. Basına verdiğiniz demeçte "Dolayısıyla 25. maddede öngörülen 
düzenlemeyi uygulamamız şu anda mümkün görünmemektedir" şeklinde 
bir ifadeniz bulunmaktadır; bu ifadenizden 25. madde ileride uygulamayı 
düşündüğünüz sonucuna varabilir miyiz? 

3. Teröristbaşına hücre cezası verildiğini ifade etmektesiniz, ilgili görevliler 
hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. İmralı Cezaevi'nde kalacak mahkûmlar hangi kriterlere göre belirlenecektir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/560/863 ^02/2009 
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.0. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 31/12/2008 tarihli ve 3199/4448 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç Çelik tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6032 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 KAHİN 
Bakatf 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/558/861 JI//02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6032 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1- "Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları" başlıklı 9. maddesinde, 
"(1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, 

firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapılan 
sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında 
ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç 
kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme 
yöntemleri uygulanır. 

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç 
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza 
Kanununda yer alan; 

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78), 
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81,82), 
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188), 
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303,304,307,308), 
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 

313,314,315), 
Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir. 
(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim 

altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini 
bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler. 

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz 
olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlannm yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır. 

(5) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu 
salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte 
birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu 
kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz 
kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir."; 
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2- "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı" başlıklı 25. maddesinde, 
"(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar aşağıda 

gösterilmiştir: 
a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. 
b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. 
c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve 

iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile 
aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir. 

d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat 
veya meslek etkinliğini yürütebilir. 

e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez 
olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir. 

f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar 
içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler. 

g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin 
verilmez. 

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve 
iyileştirme faaliyetine katılamaz. 

ı) Hükümlünün cezasının infazma, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında 
uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, 
mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve 
yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır."; 

3- "Hücreye koyma" başlıklı 44. maddesinde, 
"(1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir 

günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir 
hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek. 
b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek. 
c) Firara teşebbüs etmek. 
d) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak. 
f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka 

işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara 
katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak. 

g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun olarak 
yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç Veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, 
bulundurmak, kullanmak. 

h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere şiddet 
kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak. 
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ı) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya vermeye 
kalkışmak. 

j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak. 
k) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak veya 

bunlara kasten zarar vermek. 
1) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek. 
m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna 

teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek. 
(3) Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) İsyan çıkartmak. 
b) Kuruma ağır zarar vermek. 
c) Kasten yangın çıkarmak. 
d) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile 

görevlileri her türlü kasten yaralamak. 
f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara kalkışmak 

veya cinsel tacizde bulunmak. 
g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, 

yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve 
madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, 
kullanmak. 

h) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak. 
ı) Firar etmek veya tünel kazmak. 
j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka 

işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup 
oluşturmak. 

k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri 
eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 

1) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. 
m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek. 
(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir. 
(5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine 

engel olunmaz."; 
4- "Şikâyet ve itiraz" başlıklı 52. maddesinde, 
"(1) Disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikâyet ve itiraz durumunda 16.5.2001 tarihli 

ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygulanır. 
(2) Diğer mevzuattan kaynaklanan dilekçe ve şikâyet hakkı saklıdır."; 
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B) 4675 sayılı infaz Hâkimliği Kanununun; 
1- "infaz hâkimliğine şikâyet ve usulü" başlıklı 5. maddesinde, 
"Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler 

veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı 
olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde 
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir. 

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet 
başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz 
hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. 
Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir. 

Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası, 
babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî temsilcisi veya ceza infaz 
kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir. 

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini 
durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem veya 
faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya 
faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir."; 

2- "infaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar" başlıklı 6. maddesinde, 
"Şikâyet başvurusu, 5 inci maddede yazılı sürenin geçmesinden sonra veya infaz 

hâkimliğinin görev ve yetki alanı dışında kalan bir işlem veya faaliyete karşı ya da başvuru hakkı 
olmayan kimselerce yapılmışsa infaz hâkimi, başvuru dilekçesini esasa girmeden reddeder; şikâyet 
başvurusu başka bir yargı merciinin görevi içerisinde ise o mercie gönderir. 

Şikâyet başvurusu üzerine infaz hâkimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta 
içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikâyet konusu işlem veya 
faaliyet hakkında re'sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza 
infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır. 

infaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, 
yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir. 

İnfaz hâkimi, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre inceleme ve işlemlerim yürütür ve kararını 
verir. 

İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, 
tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz 
yoluna gidilebilir. 

İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin 
birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz hâkimi aynı zamanda 
bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz."; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Anılan hükümler uyarınca, ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve 

tutuklulara verilen hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir 
günden yirmi güne kadar kurum disiplin kurulu karan ile verilmekte olup, hükümlünün verilen 
karara karşı infaz hâkimliğine şikayet, infaz hâkimliğinin kararına karşı da ağır ceza mahkemesine 
itiraz hakkı bulunmaktadır. 

Kurum disiplin kurulu üyelerinin, denetime açık olan disiplin kararları nedeniyle, 
haklarında resen adlî veya idarî yönden işlem yapılmasını gerektiren bir hususun söz konusu 
olmadığı; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında, hangi hükümlü ve tutukluların 
banndırılacağmın 5275 sayılı Kanunun 9. maddesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 
infaz esaslarının ise 25. maddesinde açıkça belirtildiği; soru önergesine konu ceza infaz 
kurumunda kalacak hükümlü ve tutukluların belirlenmesinde ve cezalarının infazında anılan Kanun 
gereğince değerlendirme yapılacağı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Mehmet Ali ^AHIN 
Bakan 
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4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 'in, zaman aşımına uğrayan bir yargılamaya ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN^tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 27.11.2008 

Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 

9 Mart 2001 tarihinde Ankara'daki YİMPAŞ Mağazası'na ailesi ile birlikte giden 5 
yaşındaki Servan Karahan, mağazanın çocuk reyonunda bulunan hiçbir yere sabitlenmediği ve 
taşıyıcı iki ayağından birinin kırık olduğu polis görgü tespit tutanağında saptanan standın 
üzerine düşmesi sonucu hayatım kaybetmiştir. Konuyla ilgili mağazanın kat çalışanları 
hakkında açılan davanın yedi buçuk yıl aksaklıklarla devam etmesinin ardından 
zamanaşımına uğradığı belirtilmiştir. Dava sürecindeki bilirkişi raporlarında da çelişkiler 
olduğu saptanmıştır. Birbiriyle çelişkili olan raporlardan ilkinde Servan'ın ailesinin elini 
bıraktığı için kusurlu olduğu belirtilmiş olup, dosyanın ehil olmayan kişiler tarafından 
hazırlandığı tespit edildikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ikinci 
raporda mağaza kusurlu bulunmuş ve oyuncak reyonunda bir ayağı boşta reyonun 
bulunmasına izin verilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak yedi buçuk yıllık sürenin sonunda dava 
zamanaşımına uğramıştır. 

Aynı zamanda tazminat davası açan aile, 6 yıllık bir yargılamanın ardından davanın 
yanlış mahkemede yapıldığı gerekçesiyle görevsizlik karan yerilerek, dava 4. Tüketici 
Mahkemesi'ne sevk edilmiştir. Mahkemenin hakiminin de belirttiği gibi bu davanın neden 
tüketici mahkemesine gittiği anlaşılamamıştır. Avukatlara on binlerce lira harç yatırdığını 
belirten, maddi ve manevi olarak ağır travmalar yaşayan Servan'ın ailesi dava sürecindeki bu 
haksızlıklar karşısında şaşkın ve çaresiz kalmıştır. 

Sonuç olarak 8 yıl süren dava sonuçsuz kalmış, maddi ve manevi olarak cezalandırılan 
taraf Servan'ın ailesi olmuştur. Bu nedenle kamu vicdanım derinden yaralayan bu dava ile 
ilgili olarak aşağıdaki sorularımın aile adına bir nebze teselli olması açısından 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Sonuca bağlanması kolay olan bir dava yedi buçuk yılda nihai karar verilmeyerek 
zaman aşımına uğratılmışsa bu durumun sorumluları kimlerdir? Dava dosyasının 
Yargıtay'dan mahkemeye 4 kez iade edilmiş olmasını nasıl izah ediyorsunuz? 

2. Maddi ve manevi olarak çöküntü yaşayan bu ailenin mağduriyetini gidermek için bir 
adım atmayı düşünüyor musunuz? Davanın böyle sonuçsuz kalmasını nasıl 
açıklıyorsunuz? 

3. Ailenin tüm şikayetlerine rağmen YÎMPAŞ A.Ş. yönetimi ve mağazacılıktan sorumlu 
genel müdürleri yargılamaya neden dahil edilmemişlerdir? 

Görevi kötüye kullanma söz konusu mudur? Bu durumda bir soruşturma başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/533/820 ./.A/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) 30/12/2008 tarihli ve 3130/4354 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6035 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 kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
EK: Bakan 
Soru önergesi cevabı - . 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/531/818 ///02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Saym Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6035 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, yapılan yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş^HİN 
Bakan 
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5.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, İskenderun Belediyesinin afışlerindeki bir ifadeye 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6038) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet AH Şahin tarafından 
Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.12.2008 

Fatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

Yerel seçimler kapsamında, partimizin düzenlediği bölge gezisi çeşitli provakatif 
saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu saldırılarda parti görevlilerimiz yaralanmış, seçim 
otobüsümüz tahrip edilmiştir. Bunlarla ilgili hiçbir önlem alınmamakta, saldın hazırlıkları 
alenen yapıldığı halde engellenmemektedir. 02.12.2008 tarihinde basına ve kamuoyuna 
yansıdığı üzere Hatay'ın İskenderun İlçesi Belediye Başkanı Demokrat Partili Mete Aslan'ın, 
kentin değişik noktalarındaki panolara ve billboardlara, Türkiye haritası ve fotoğrafının da 
yer aldığı, 'Bu vatan bizim. Ya sev, ya terk et' yazılı afişleri astırmıştır. Afişlerin 6 Aralık'ta 
İskenderun'da yapacağımız miting öncesinde ortamın gerilmesine neden olacağı ve bazı 
gruplarca provoke edileceği açıktır. Bu amaçla afişleri astırdığı ortada olan Belediye 
Başkam, açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte ve alenen can güvenliğimizi tehdit 
etmektedir. Buna göre; 

1-TCK'nın 216. maddesi'ne göre suç işlediği ortada olmasına rağmen Belediye Başkam Mete 
Aslan hakkında neden soruşturma başlatılmıyor? 

2- Belediye Başkanı bu afişleri astırarak seçim yasasına aykırı davranmıyor mu? 

3-Alenen can güvenliğimizi tehdit eden bu uygulama karşısında nasıl bir yaptırım uygulamayı 
düşünüyorsunuz? 

4-'Bu vatan bizim. Ya sev, ya terk et' cümlesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek 
sayılmıyor mu? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/557/860 *f/02/2009 
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. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

0)07/01/2009 tarihli ve 3202/4451 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Van Milletvekili Fatma Kurtulan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı, olarak cevaplandırılması istenilen 7/6038 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/555/858 tf/02/2009 
Konu: Yazılı soru Önergesi 

Sayın Fatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6038 Esas No.lu 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 06/01/2009 tarihli ve C.05.0.İMİ.0.88-090. 
05-71 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; kararları 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; 

II- İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosunun 12/01/2009 
tarihli B.M. 2009/89 sayılı yazısıyla ve Hatay Valiliği Mahalli idareler Müdürlüğünün 
20/01/2009 tarihli ve B054VLK4310700/517.99/479-17 sayılı yazısıyla; soru önergesinde 
ifade edilen eylemle ilgili olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen 
soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucunda eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
216. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçu ile 
bir başka suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle, 09/01/2009 tarihli ve 
Soruşturma 2009/273, Karar 2009/57 sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
verildiği; 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet A1MAHİN 
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6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6039) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.12.2008 O 1 > T) n 

FataaKbRTULAN 
Van Milletvekili 

Bildiğiniz üzere, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesince karara bağlanan 7 davada, Türkiye 
haksız bulunmuş ve tazminat ve mahkeme masrafları olarak toplam 45 bin 894 euro 
ödenmesine karar verilmiştir. 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Türkiye aleyhinde açılan yedi davayı sonuçlandınrken, 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere çeşitli 
maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

AİHM tarafından karara bağlanan davalann arasında, Şımak'ta bir askerin hayatım 
kaybetmesine ilişkin olarak yargılanan ancak beraat eden, sekiz HADEP üyesinin başvurusu 
üzerine açılan dava da bulunuyor. Bu davada mahkeme, Türkiye'nin toplam 12 bin 900 
euroyu ödemesini hükmetti. Buna göre; 

1-AHİM'de Türkiye aleyhine toplam kaç dava açılmışür? 

2-Türkiye, aleyhinde açılan kaç davada haksız bulunmuştur? 

3-Türkiye, haksız bulunduğu davalarda ne kadar tazminat ödemiştir? 

4-Halen ülkemiz aleyhine açılmış ve sürmekte olan kaç dava vardır? 

5-Avrupa Birliği sürecini, aleyhimize sonuçlanan davalar nasıl etkilemektedir? Bu konuda 
uyan aldınız mı? 

6- AİHM, verdiği kararlarda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, başta adil 
yargılanma hakkı olmak üzere çeşitli maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu tür 
kararlann Avrupa Birliği sürecini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor muzunuz? 
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; T.C. 

ADALET BAKANLIĞI 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/551/854 H/02/2009 
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. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 31/12/2008 tarihli ve 3171/4415 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Van Milletvekili Fatma Kurtulan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6039 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 kısmî 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 BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/561/864 41/02/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Sayın Fatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6039 Esas No.lu 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Bilindiği üzere; küreselleşmenin bir gerçek olarak karşımıza çıktığı günümüzde, 
uluslararası ilişkiler daha ziyade karşılıklı bağımlılık temelinde yürümektedir. Küreselleşen 
Dünyada ülkeler, NATO örneğinde olduğu gibi, bazen güvenlik, bazen ekonomik, bazen ise 
Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi hem siyasî hem de ekonomik anlamda birlik tesis etme 
yoluna gitmektedirler. Avrupa Birliği, ortak para biriminden ortak değerlere kadar çeşitli çıkarlar 
ekseninde birçok Avrupa ülkesini bir araya getiren milletlerüstü bir projenin adı olup, gerçek 
anlamda bir değerler birliğidir. Sınırların kalktığı, ortak ekonomik parametrelerin hayata geçirildiği 
birlik sınırlan içerisinde, ülkelerin birbirinden bağımsız hareket etmesi, birliğin karar alma 
mekanizmalarının denetiminden bağımsız kalmaları mümkün değildir. Örneğin, çevre alanında, bir 
kuş türünün doğal yaşamının korunmasında dahi üye ülkelerden ortak standartları hayata 
geçirmesini bekleyen Birliğin, demokrasi ve insan hakları gibi Birliğin temelini teşkil eden 
konularda herhangi bir ülkeye, özellikle de bir aday ülkeye müdahale etmesi Birliğin dayandığı 
hukukun bir gereğidir. 

Türkiye, Avrupa Birliğine, o zamanki adı ile Avrupa Ekonomik Topluluğuna, üye olma 
iradesini 1959 yılında izhar etmiştir. Dört yıl sonra 1963 yılında Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile "Ortaklık Sözleşmesi" akdetmiştir. Türkiye, 1987 yılında Avrupa Birliğine katılma 
iradesini yenilemiştir. Bu başvuru üzerine 1999 yılında Helsinki'de toplanan Avrupa Birliği 
Konseyi, Türkiye'ye adaylık statüsü tanımıştır. Bu çerçevede; 1993 yılında Kopenhag Zirvesinde 
kabul edilen siyasî kriterler uyarınca, aday ülkelerin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını ve azınlıkların korunmasını güvence altına alan kurumların istikrarını sağlaması gerektiği 
vurgulanmıştır. Avrupa Birliği ile fiilî katılım müzakerelerimiz 2005 yılında başlamıştır. Karşılıklı 
mevzuat tarama süreci tamamlanmış olup, halen Avrupa Birliği müktesebat fasıllarının gerektirdiği 
uyum süreci devam etmektedir. 

Avrupa Birliği Anlaşmasının 6. maddesinde, Birliğin özgürlük, demokrasi, insan hak ve 
özgürlüklerine saygı ve hukuk devleti ilkelerine dayandığı belirtilmiştir. Ayrıca Birliğin, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesince garanti altına alınan temel haklara saygı göstereceği vurgulanmıştır. 
Dolayısıyla Birlik, siyasî ve ekonomik bir birlik olmanın ötesinde bir "Değerler Birliği"dir. Ancak 
bu ilkeleri tam anlamıyla hayata geçirmiş ülkelerin tam üye olabileceği kesin kural teşkil 
etmektedir. Adaylık müzakereleri yürüten bir ülkenin demokrasiye halel getirecek kanun 
maddelerinde ve bu maddelerden neşet eden davalarda ısrar etmesi karşısında, Birliğin konuya 
müdahil olması üyelik müzakerelerinin tabiatı gereğidir. 

- 7 3 5 -



TBMM B: 58 17 . 2 . 2009 

Yine Avrupa Birliği Anlatmasının 7. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan temel 
demokratik haklar ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlali durumunda üye ülkelerin üçte birinin 
veya Komisyonun tavsiyesi üzerine Konseyin nitelikli çoğunlukla, söz konusu ülkenin üyeliğinin 
kısmen veya tamamen askıya alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu madde, Birliğin 
genişlemesini düzenleyen politikasına benzer bir şekilde müzakere süreci için de geçerli 
kılınmıştır. Ancak, bir aday ülke için askıya alınan müzakerelerin tekrar başlaması için oybirliği 
şartı söz konusudur. Bu sistem, Avrupa Komisyonu başta olmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve 
üye ülkeleri de müzakere sürecindeki aday ülkelerdeki demokratik ve siyasî yapı ile gelişmeleri 
izlemekle yükümlü kılmaktadır. Bir başka anlatımla, bu şartlar üyelik müzakerelerine devam 
edilmesi için karşılanması zorunlu olmakla kalmayıp, üye kalabilmenin de şartlandır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, insan haklan alanmda üye ülkelerin de tarafı olduğu 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Anlaşmasının 6. maddesi çerçevesinde Avrupa 
Birliğinin temel referans belgesidir. Bu nedenle, Sözleşmede yer alan haklann ihlâl edilip 
edilmediğine ilişkin üye ülkeler aleyhine açılan davaları görerek verdiği içtihatlarla temel hakların 
içeriğini dolduran Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Ülkemizin, insan haklan bağlamında Birlik 
Müktesebatına uyumunda göz önüne alacağı mekanizmadır. Ülkemiz son yıllarda özellikle adil 
yargılanma hakkı, daha özel anlamda ise makul sürede yargılanma hakkının ihlâlinden dolayı 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en çok cezalandınlan ülkelerden birisidir. Bu durum 
ise Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde Birlik Müktesebatına uyumunun değerlendirildiği ve 
Avrupa Birliğinin yetkili organlarınca hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporlarına 
olumsuz bir şekilde yansımaktadır. 

Örneğin, 2008 İlerleme Raporlarında "Raporun hazırlandığı dönem itibariyle AİHM, 
Türkiye'nin Avrupa insan Hakları Sözleşmesini (AİHS) ihlâl ettiğini tespit eden toplam 266 karar 
vermiştir. Raporun hazırlandığı dönem itibariyle, AİHM'ne Türkiye aleyhine 3.705 yeni başvuru 
yapılmış ve böylece geçen yıla benzer şekilde yeni başvurularda artış devam etmiştir. Bu yeni 
başvuruların çoğunluğu adil yargılanma hakkı ve mülkiyet haklarına ilişkindir... Temel haklara 
ilişkin olarak, bazı yasal ilerlemeler kaydedilmiştir, ancak AİHS ve AİHM içtihadınca güvence 
altına alman temel haklara tam saygınm sağlanması için tutarlı ilave çabalar gerekmektedir." 
ifadelerine yer verilmiştir. 

Görüleceği üzere adil yargılanma hakkı, Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 6. 
maddesinde yer almaktadır. Bu hakka ilişkin ihlâllerin yoğunluğu söz konusu olduğunda, doğrudan 
uyarı yerine üyelik müzakerelerinin tabiatı gereği temel belgeler olan Katılım Ortaklığı Belgesi, 
İlerleme Raporlan ve diğer belgelerde eleştirilere yer verilerek, Ülkemizin bu alanlarda ilerleme 
kaydetmesi beklenmektedir. 

Bilindiği üzere, 35 fasıl altında devam etmekte olan Avrupa Birliği üyelik 
müzakerelerinin 23. Faslını "Yargı ve Temel Haklar" konusu teşkil etmektedir. Ülkemizin Avrupa 
insan Haklan Mahkemesi tarafından Sözleşmenin 6. maddesi temelinde adil yargılanma hakkının 
ihlâli nedeniyle cezalandırılması ve bu ihlâllerin devam etmesi, gerek yargı gerekse temel haklar 
alanında üyelik müzakerelerinin tamamlanması açısından çeşitli sıkıntılara sebebiyet verebilecektir. 

II- Soru önergesinde yer alan diğer hususlarla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı ile yazışmalar devam ermekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap 
verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan < 
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7.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlananlara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6040) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 

26/09/2004 tarihinde çıkartılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda yer alan 
etkin pişmanlık yasası hükmüne göre dağdan terör örgütü üyeleri indirilmek 
istenmiştir. Yüreğimizi yakan son terör olayları ile birlikte bu kanunun ne kadar 
etkin ve banşçıl olduğu kamuoyunca tartışılmaktadır. 

Buna göre: 

1-Ceza Kanunumuzda yer alan bu etkin pişmanlık yasasından kaç kişi 
faydalanmıştır? 
2-Bu güne kadar etkin pişmanlık yasasından yararlanan kişilerden kaç tanesini 
dağdan inen PKK terör örgütü üyesi kaç tanesini cezaevinde yatmakta olan 
kişiler oluşturmaktadır? 
3-Bu yasadan yararlanarak af olan teröristlerden tekrar terör örgütüne katılan 
bulunmakta mıdır? 
4-Terör olaylarının Önlenmesinde etkin pişmanlık yasası ne kadar etkili 
olmuştur? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/554/857 (i/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

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) 07/01 /2009 tarihli ve 3200/4449 sayılı yazı. V 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Atıla Kaya tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6040 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 kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞJ 
_T. Bakan 
EK: 
Soru önergesi cevabı ( 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/552/855 «J../02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6040 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SkHIN 
Bakan' 
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8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, hava kirliliğindeki artışa ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6198) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. yy 

Saygılarımla. / / > 

Sayın Başbakan 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunu Tasarısı'nın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde Kurulu'nda görüşülmesi sırasında iktidarları döneminde hava kirliliği 
sorunun kalmadığını, havanın artık temiz olduğunu söylemişti. Oysaki yurdumuzun çeşitli 
illerinden gelen haberler, hava kirliliği ölçüm sonuçları ve uzmanların uyarıları gerçeğin tam 
aksi olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Manisa'da havadaki partikül oranı sınırı 300 mg/metreküp olması gerekirken 682 
mg/metreküp olarak ölçülmüş, günde ortalama 50 çocuk hava kirliliğinden kaynaklanan 
solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvurmaktadır. Türkiye'nin en soğuk ve birinci 
derecede hava kirliliği olan kentlerinden biri olan Erzurum'da, Kısa Vadeli Sınır (KSV) 
değerleri Türk Hava Kalitesi Koruma Yönetmeliği'nde belirtilen değerleri aşmaya 
başlamaktadır. Başkent Ankara'da ise durum daha vahimdir. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 
hava kalitesini izleme istasyonları web sitesine göre, 18 Aralık 2008 tarih ve saat 11.40 
itibariyle Ankara Sıhhiye duman kirliliğinde dünya rekorunu kırdı. Bunlar ülkemizde giderek 
artan ve halk sağlığını tehdit etmeye başlayan haberlerden sadece birkaçıdır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1) Hava kirliliği ölçüm sonuçlarına göre Aralık ayı itibariyle Türkiye'de hava kirliği 
açısından alarm veren ve halk sağlığını tehdit eden ilk beş ilimiz hangileridir? Bu 
illerde havadaki partikül oranı kaçtır? 

2) Kasım ve Aralık aylarında hava kirliliğinden kaynaklanan solunum rahatsızlığı 
nedeniyle iller bazında hastanelere başvuran kişi sayısı kaçtır? 

3) Doğalgaza yapılan aşırı zamlar neticesinde vatandaşın tekrar kömüre yönelmesi 
hava kirliliğinin artmasında önemli bir etmendir. Bu bağlamda, doğalgaz 
kullanımını yaygınlaştırmak için doğalgazda bir indirime gidilecek midir? 

4) Son zamanlarda hızla artan hava kirliliğinin bir diğer nedeni de AKP tarafından 
yerel seçim yatırımı olarak halka dağıtılan kömürdeki kükürtdioksit oranının 
yüksek olmasına yani kalitesiz olmasına bağlanmaktadır. Kömürde kükürtdioksit 
oranının hangi aralıklarda olması gerekmektedir? Bedava dağıtılan kömürde 
kükürtdioksit oranı kaçtır? 

5) Uzmanlar hava kirliliğinin astım ve bronşiti tetiklemesi nedeniyle yaşlıların ve 
çocukların dışarı çıkmamasını tavsiye ediyorlar. Dışarı çıkmadan yaşamanın çok 
zor olduğu göz önünde bulundurulursa, maske kullanarak dışarı çıkmak bir çözüm 
olarak görünmektedir. Bu kriz ortamında maske alamayacak kişiler için bedava 
maske dağıtımı gibi bir projeniz var mı? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

•Sayı rB.lS.O.BHİ.O.OO.OO/ölO.Ol-^»^ 'J.MZ12009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : Başbakanlığın 31.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-5357 sayılı yazısı. 

ligi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKİCİ* nin, 7/6198 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 
EK 
Cevabi yazı 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN AKİF EKİCİ' NİN 
7/6198 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Hava kirliliği ölçüm sonuçlarına göre Aralık ayı itibariyle Türkiye'de hava 
kirliği açısından alarm veren ve halk sağlığını tehdit eden ilk beş ilimiz hangileridir? Bu 
illerde havadakipartikül oranı kaçtır? 

SORU 5. Uzmanlar hava kirliliğinin astım ve bronşiti tetiklemesi nedeniyle yaşlıların 
ve çocukların dışarı çıkmamasını tavsiye ediyorlar. Dışarı çıkmadan yaşamanın çok zor 
olduğu göz önünde bulundurulursa, maske kullanarak dışarı çıkmak bir çözüm olarak 
görünmektedir. Bu kriz ortamında maske alamayacak kişiler için bedava maske dağıtımı gibi 
bir projeniz var mı? 

CEVAP 1, 5. Hava Kalitesinin Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde Partikül 
Madde (PM) için 24 saatlik sınır değer 300 M9/m3, Kükürtdioksit (S02) için saatlik sınır değeri 
900 jjg/m3 olup; 24 saatlik şuur değeri ise 400 pg/m3 dır.- Tüm illerin Aralık 2008 ayı 
değerlerine bakıldığında Yönetmelikte belirtilen sımr değerlerinin aşılmadığı görülmektedir. 
Ancak zaman zaman yaşanan inversiyon nedeniyle hava kirliliği hissedilmiş olabilir. 
Aşağıdaki tabloda Partikül Madde (PM) bazında en yüksek ilk beş il belirtilmiş olup en 
yüksek il, 313,5 ug/m3 ile İğdır ilidir. 

Tablo: Aralık 2008 ayma göre SO2 ve PM ölçümlerine göre en kirli beş il; 
İLLER 
KARS 
BİTLİS 
İSPARTA 
AYDIN 
BOLU 

S02(ug/m3) 
323.5 
170.6 
147,9 
106.4 
100.7 

İLLER 
İĞDIR 
K.MARAŞ(Elbistan) 
DENİZLİ 
KONYA(Meram) 
K.MARAŞ 

PM10(u$j/m3) 
313.5 
252,7 
217.2 
208,1 
201,1 
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P M I O A R A L I K AYI O R T A L A M A S I N A G Ö R E K İ R L İ B E Ş İL. 

SORU 2. Kasım ve Aralık aylarında hava kirliliğinden kaynaklanan solunum 
rahatsızlığı nedeniyle iller bazında hastanelere başvuran kişi sayısı kaçtır? 

CEVAP 2. Sağlık Bakanlığı, sorulan hususla alakalı olarak kayıtlarında herhangi bir 
veri bulunmadığını belirtmiştir. 

SORU 3. Doğal gaza yapılan aşırı zamlar neticesinde vatandaşın tekrar kömüre 
yönelmesi hava kirliliğinin artmasında önemli bir etmendir. Bu bağlamda, doğal gaz 
kullanımını yaygınlaştırmak için doğal gazda bir indirime gidilecek midir? • 

CEVAP 3. 14.02.2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile 
Enerji KİT'lerinde 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Maliyet Bazlı Fiyatlandırma 
Mekanizmasına geçilmiş olup; BOTAŞ, satış fiyatlarım bu tarihten itibaren anılan Karar 
uyarınca belirlemekte ve uygulamaktadır. 

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup; yapılan uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde temin edilmektedir. Doğal gaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan 
güncel alım fiyatları, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüllerle 
belirlenmekte olup; bu bağlamda güncel alım fiyatları geçmiş 6-9 aylık ham petrol ve petrol 
ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, ham petrol ve petrol 
ürünlerindeki fiyat artışı veya azalışı, doğal gaz alım fiyatlarımıza gecikmeli olarak etki 
etmektedir. Bununla birlikte, bir Kamu Kuruluşu niteliğinde olan BOTAŞ, doğal gazı 
tüketicilere makul fiyat seviyelerinde sunmaya çalışmaktadır. 

Sonuç olarak; fiyat artışları, maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde 
ekonominin gereği olarak yapılmış olup, petrol ve petrol ürünleri fiyatlarındaki düşüşlere 
bağlı olarak alım fiyatlarında oluşacak düşüşler de aynı mekanizma çerçevesinde satış 
fiyatlarında indirim yapılmak suretiyle yansıtılacaktır. 

SORU 4. Son zamanlarda hızla artan hava kirliliğinin bir diğer nedeni de AKP 
tarafından yerel seçim yatırımı olarak halka dağıtılan kömürdeki kükürtdioksit oranının 
yüksek olmasına yani kalitesiz olmasına bağlanmaktadır. Kömürde kükürtdioksit oranının 
hangi aralıklarda olması gerekmektedir? Bedava dağıtılan kömürde kükürtdioksit oranı 
kaçtır? 

CEVAP 4. 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2007/13048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; 
"Dağıtılacak kömürün niteliği Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır." Hükmü yer 
almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte, kirlilik gruplarına göre il ve ilçelerin kullanacakları 
kömür özellikleri ve nerelerde kullanılacakları belirtilmiştir. Ülke genelinde hava kalitesi 
ölçüm sonuçlan değerlendirildiğinde; Yönetmelikte belirlenen sınır değerleri aşılmamıştır. 
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9.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan 'in, Erzurum Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Erzurum özel "H" tipi kapalı cezaevinde uzun bir süredir idare ile tutuklu ve 
hükümlüler arasında sıkıntı yaşandığı yönünde çok sayıda şikâyet almaktayız. Tutuklu ve 
hükümlülerin özellikle gıda, telefonla konuşma ve havalandırmaya çıkma haklarının ya 
kısıtlandığı ya da tamamen idare tarafından gasp edildiği tutuklu ve hükümlü aileleri 
tarafından sıkça dile getirilmektedir. Buna göre, hükümlülere yemek verilmiyor, verilen 
yemeklere ise su katılıyor ve bunun sonucunda da hükümlülerde belirgin zayıflama görüldüğü 
ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra tutuklu ve hükümlülerin havalandırmaya çıkarılmadığı ve 
aileleri ile Kürtçe konuşulmasına müsaade edilmediği belirtilmektedir. Tutuklu ve hükümlü 
yakınları da bu sıkıntılardan dolayı mağdur olduklarını belirtmektedirler. Tutuklu ve 
hükümlülerin telefonla görüşme yapmalarına da son bir yıldır idare tarafından müsaade 
edilmediği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bu bağlamda; 

1-) Erzurum Cezaevinde yaşanan idarenin haksız uygulamalarından bakanlığınızın 
bilgisi var mıdır? Bu konuda cezaevlerinde ne kadar süreyle ve hangi yöntemlerle 
denetim yapmaktasınız? 

2-) idarenin tutuklu ve hükümlülerin beslenme ve havalandırma gibi temel yaşam 
kaynaklarını elinden alması yasal mıdır? 

3-) Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonda ya da 
ziyaretlerde Kürtçe konuşması yasak mıdır? Bununla ilgili bir yasal bir düzenleme 
var mıdır? 

4-) Başta Erzurum Cezaevi olmak üzere Türkiye'deki tüm cezaevlerinde idarenin 
keyfi uygulamalarım önlemek amacıyla bir çalışmanız ve yaptırımınız var mı? 

5-) Erzurum Cezaevinde yaşanan bu sorunların giderilmesi için bakanlığınız ne tür 
önlemleri almayı düşünmektedir? 

6-) Erzurum Cezaevinde yaşanan haksız uygulamaların sorumluları hakkında herhangi 
bir idari işlem ve yaptınm uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.O.KGM.O.O0.00.03/535/822 / / . /02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-10623 sayılı yazı, 

b) 08/01/2009 tarihli ve 36/47 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6208 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 kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ali ŞAHIN 
Soru önergesi cevabı Bakan 

î T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/536/823 .../02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Pervin BULDAN 
İğdır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6208 Esas No.lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, yapılan yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞjAHIN 
Bakan 

- 743 



TBMM B:58 1 7 . 2 . 2009 

10.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, Muş E Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygula
malara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6209) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından 
Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nûn 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.12.2008 

Van Milletvekili 

4 Şubat 2003 tarihinde BM tarafından üye ülkelerin imzasına açılan, "İşkenceye ve Diğer 
Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kinci Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmeye İhtiyari 
Protokol", kısa adıyla BM İşkenceye Karşı Sözleşme'nin Ek İhtiyari Protokolü, 2005 yılının 
Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında, zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah 
Gül tarafından imzalanmıştır. Türkiye, 1984 yılında imzaya açılan söz konusu sözleşmeye 
1988'de taraf olmuştur. Bağımsız ulusal ve uluslararası uzmanların ve ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, taraf olan devletlerin toprakları içindeki gözaltı/tutukevi gibi alıkoyma 
mekanlarını, düzenli olarak ziyaret etmelerine olanak tanıyan, alıkoymanın koşullarını ve 
ahkonanlann gördüğü muameleyi değerlendirmenin yanı sıra, taraf ülkelere koşulların 
iyileştirilmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunan ek protokolü, Eylül 2005'te imzalamış olmamıza 
rağmen hâlâ onaylanmamıştır. 

10 Aralık 2008 tarihinde, İHD Van Şubesi'ne, Muş E Tipi Cezaevi yönetiminin 
uygulamaları ile ilgili tutuklu yakınlarının yaptığı başvurular aşağıdadır. 

1. Başvurucu : Celalettin BARTU 

Mağdur : Hazal BARTU- Muş E tipi cezaevi 

Başvuru detayı : " 09.12.2008 tarihinde kız kardeşim Hazal'ı ziyaret etmek için Muş E 
tipi cezaevine gittim. Açık görüş olması gerekirken saat 15.30 da içeri aldılar, kapalı görüş 
yaptırdılar. Ancak 30 dakika kaplı görüşebildim. Kardeşim görüş esnasmda oldukça tedirgin 
bir şekilde benimle konuştu. Bana cezaevine 4 aydır yeni bir müdür atandığını, gün geçtikçe 
daha da baskı kurulduğunu anlattı. Son bir hafta içinde çok sayıda rütbeli ve askerin koğuşlara 
girdiğini, ellerinde ağaç, kalas, silah olduğunu söyledi. Bayanların askerlerin gözleri önünde 
banyo denilen yerde soyulduğunu, elbiselerin askerlerin önüne atıldığını ve askerlerin 
kendilerini taciz ettiklerini söyledi. Daha sonra orada aralarında Kürtçe konuştukları için ceza 
vermişler. Dört saat boyunca koğuş içinde hakaret ve küfürlere maruz kalmışlar. Ellerinde 
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bulunan tüm kitapları almışlar. Ayrıca hepsini ölümle tehdit etmişler. Kardeşimin yaşamından 
endişe duyuyorum. 

2.Başvurucu : Aynur Hayat ATABAY- Halilağa Mahallesi Kale Yolu No : 63 VAN 

Mağdur :Leyla ATABAY-Muş E tip Cezaevi 

Başvuru detayı : "Kızım Leyla Muş E tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 
Yeni cezaevi müdürü yasalara aykırı olarak baskı kurmaktadır. Ben kızımın yaşamından 
endişe duyuyorum." 

3.Başvurucu : Mehmet Zeki EMEK 

Mağdur : Kadir EMEK- Muş E tipi cezaevi 

Başvuru detayı : " Kardeşim Kadir Muş e tipi cezaevinde hükümlü olarak 
tutulmaktadır. Cezaevi yönetimi tarafından kardeşime ve diğer tutsaklara yönelik insan 
onuruna aykırı davranışlarda bulunulmuştur. Koğuşlara yapılan baskında; çok sayıda asker ve 
gardiyanın içeri girdiği, koğuşta bulunan kitaplara el konulduğu tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca 
tutuklu ve hükümlü yakınlarına da kötü muamele yapıldığını biliyorum. Ayrıca kadınlar ince 
arama denilen arama usulü ile aranmaktadırlar. Ayrıca arama esnasında kadınlara hakaret 
edilmektedir. Cezaevi müdürü tutuklu ve hükümlülere siz koyun ben ise tilkiyim demiştir. En 
son yaptığım ziyarette kardeşimin çok halsiz ve bitkin olduğunu gördüm, ayrıca ürkek ve 
tedirgin olduğunu gözlemledim. Kardeşimin yaşamından endişe duyuyorum." 

4. Başvurucu : Nuran GENCER 

Mağdur : Rasim GENCER- Muş E tipi cezaevi 

Başvuru detayı : " Ağabeyim Rasim Muş E tipi cezaevinde hükümlü olarak 
tutulmaktadır. 9 Aralık 2008 tarihinde kendisim ziyarete gittim. Kendisini solgun ve bitkin 
gördüm. Sorduğumda yeni cezaevi yönetiminin kendilerine baskı kurduğunu, iki hafta önce 
jandarma tarafından koğuşlarda arama yapıldığını, kendilerinin dışarı çıkarılmak istendiğini 
ancak buna izin vermediklerini söyledi. . Ayrıca arama sonrası koğuşların tamamen 
dağıtıldığım söyledi. Yeni yönetim oluşumundan bu yana kendilerinin sürekli baskı altına 
alındıklarını, açık görüş yasağı, telefon ve mektup yasağı getirildiğini söyledi. Cezaevine 
girişte benim üst aramamda onur kırıcı muameleler yapıldı. İnce aramadan geçirildim. Bütün 
bu durumdan endişe duyuyorum." 
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Sorular 

1 - Bu uygulamalar hangi mevzuata göre yapılmaktadır? 

2-Türkiye'de siyasi tutukluların bulunduğu birçok cezaevinde, benzer iddialar dile 
getirilmektedir. Söz konusu iddialara gerekçe olan uygulamalar Bakanlığınızın bilgisi 
dâhilinde midir? 

3-Cezaevi yönetiminin takdirine bağlı olup bilginiz dahilinde olmadan söz konusu 
uygulamaların gerçekleşmesi mümkün müdür? 

4-Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'ye Ek İhtiyari Protokol'ü onaylamayı 
düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar onaylanmamasının sebebi nedir? İç hukuk düzenimizde 
söz konusu protokolle çelişen düzenlemeler hangileridir? 

S-Tutuklu iddialarının ailelerini endişelendirdikleri açıktır. Bu endişeleri giderecek her hangi 
bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

6-Bakanlığınızın bu güne kadar bu iddialara ilişkin olarak yaptığı bir inceleme veya hakkında 
soruşturma başlattığı herhangi bir cezaevi yöneticisi ve görevlisi var mıdır? 

7-Ziyaretçilere, üst aramalarında onur kırıcı davranışlarda bulunulduğu doğru mudur? 

8-Sık sık gündeme gelen; tutukluların yanı sıra ziyaretçilerin de maruz kaldığı söz konusu 
uygulamaların önüne geçmek için aldığınız ya da alacağınız önlemler var mıdır? 

i T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/538/825 /Y../02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10623 sayılı yazı, 

b) 08/01/2009 tarihli ve 34/45 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Van Milletvekili Fatma Kurtulan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6209 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 kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Mehmet Ah ŞAHIN 
- Bakan 
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: . T c 
A D A L E T BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.O0.00.03/539/826 i l /02 /2009 
Konu : Yazıh soru önergesi 

Sayın Fatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6209 Esas No. lu soru 
önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar devam etmekte olup, 
Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş ^ H I N 
Bakan 

İL- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, ihbar ve şikayette bulunulan personele ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/6311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.24.12.2008 

Hul 
Adana Milletvekili 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 
3'üncü maddesi "bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer 
memur ve kamu görevlileri hakkında" görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle o 
kuruluşun en üst idari amirinin soruşturma yetkisi vereceğini hükme bağlamaktadır. 

Bu itibarla; 

1. 2002—2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar 
bünyesinde çalışan kamu görevlileri hakkında kaç ihbar ve şikâyette bulunulmuştur? 

2. Bu ihbar ve şikâyetler hakkında söz konusu görevlerdeki kaç kişi için 
Bakanlığınızca ön inceleme ve soruşturma izni verilmiştir? Söz konusu ihbar ve şikâyetlerin 
konuları nelerdir? 

3. Yapılan ön inceleme sonucunda haklarında soruşturma izni verilmeyen 
Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışan kamu görevlisi sayısı kaçtır? 

4. Soruşturma izni verilmeyen ihbar ve şikâyetlerin, söz konusu kamu görevlileri 
hakkında yapılan tüm ihbar ve şikâyetlere oranı nedir? 

5. Anılan yıllar itibariyle söz konusu kamu görevlileri hakkında yapılan ön 
incelemeler ve soruşturmalar nasıl sonuçlanmıştır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sayı :B.10.0.TKB.0.00.01.00-662-01/ ~/3o6 1 3 buubt 2009 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
26/01/2009 tarihli ve A.O1.0.GNS.0.10.02-10719 sayılı yazısı, 

ADANA Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından verilen "îhbar ve şikayette 
bulunan personele ilişkin" 7/6311 sıra sayılı soru önergesinin cevabı yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof. 

Ek : 
Soru önergesi cevabı 

ADANA Milletvekili Hulusi GÜVEL tarafından verilen "İhbar ve şikayette 
bulunan personele ilişkin " 7/6103 sıra sayılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR : 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun'un 3. maddesi "Bakanlıkların merkez ve bağlı kuruluşlarında görev yapan diğer 
memur ve kamu görevlileri hakkında" görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle o 
kuruluşun en üst idari amirinin soruşturma yetkisi vereceğini hükme bağlamaktadır. 

Bu itibarla; 
1-2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar 

bünyesinde çalışan kamu görevlileri hakkında kaç ihbar ve şikayette bulunulmuştur? 
2-Bu ihbar ve şikayetler hakkında söz konusu görevlerdeki kaç kişi için 

Bakanlığınızca ön inceleme ve soruşturma izni verilmiştir? Söz konusu ihbar ve şikayetlerin 
konulan nelerdir. 

3-Yapılan ön inceleme sonucunda haklarında soruşturma izni verilmeyen 
Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışan kamu görevlisi sayısı kaçtır? 

4-Soruşturma izni verilmeyen ihbar ve şikayetlerin, söz konusu kamu görevlileri 
hakkında yapılan tüm ihbar ve şikayetlere oranı nedir? 

5-Anılan yıllar itibariyle söz konusu kamu görevlileri hakkında yapılan ön incelemeler 
ve soruşturmalar nasıl sonuçlanmıştır. 

CEVAPLAR ; 

Bakanlığıma bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan kamu görevlileri hakkında 
intikal eden ihbar ve şikayetlerle ilgili olarak sayısal verilerin elde edilmesi uzun bir çalışma 
ve analiz sonucunu gerektirdiğinden (Bakanlığımca ve Valiliklerce soruşturma yapılmaktadır) 
yasal cevap verme süresi içerisinde cevap verilmesi mümkün değildir. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, basanlar dilerim. 

- 7 4 8 -



TBMM B: 58 17 . 2 . 2009 

12.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, Yeniçiftlik'te yapılan NATO Limanına ilişkin 

sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül 'ün cevabı (7/6324) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı Sayın M. Vecdi GÖNÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 25.12.2008 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Soru 

Tekirdağ - Yeniçiftlik'te Nato Limanı yapımına ne zaman başlanmıştır? İhalesi fesih 
edildiyse ne zaman fesih edilmiştir? İhale fesih edildiyse ne zaman tekrar ihale edilecek ve 
liman ne zaman tamamlanacaktır? Konu ile ilgili Türk Makamları hangi girişimlerde 
bulunmuşlardır? 

. TC. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

>. Lm) KAN.KAR. : 2009/7004/ED-ND. L l 1±J / J Şubat 2009 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 26 Ocak 2009 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6324-10771/22675 sayılı 
ve "Soru önergesi" konulu yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Kemalettin NALCI tarafından verilen 7/6324 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK-A'da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ . ( ^Myeod f GÖNÜL 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin M i l l î Savunma Bakanı 

Cevabı) 
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TASNİF DIŞI 

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN NALCI TARAFINDAN VERİLEN 
7/6324 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Söz konusu projeye 29 Kasım 2002 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. 

2. Projeye ilişkin sözleşme, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Bakanlığım 
tarafından 01 Haziran 2005 tarihinde iptal edilmiştir. 

3. Sözleşmenin feshini müteakip Bakanlığım tarafından ikinci ihale çalışmalarına başlanılmış, 
ancak NATO tarafından Marmara Ereğlisi Kabul Limanı Projesi'ne NATO'nun askeri ihtiyacının 
bulunmadığı ve bu nedenle iptal edilmesinin uygun olacağı kararı alınarak projeye ilişkin ihalenin 
yapılmaması Türkiye'ye iletilmiştir. 

4. Projenin orijinal haliyle veya daraltılmış bir kapsamla tamamlanması yönünde NATO 
makamlarına tekliflerde bulunulmuş, ancak projeye NATO'nun askeri ihtiyacının bulunmadığı 
gerekçesiyle uygun görülmemiştir. Tesisin mevcut haliyle NATO envanterinden çıkarılması ve millî 
amaçlı tamamlanarak kullanımına ilişkin çalışmalar Bakanlığım tarafından sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

M.Vecdi GÖNÜL 
"Millî Savunma Bakanı 

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'de iki program yapan bir kişiye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/6326) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

c 
Ali İhsan KÖKTÜRK 

CHP Zonguldak Milletvekili 

Televizyonda"Nasılsınız" ve "Bam Teli, Bir Yol Hikâyesi" Programı yapan 
Tayfun Talipoğlu AKP'yle aynı paralelde düşünen bir insan olduğunu belirterek, 
"Sizinle de aynı paralelde düşündüğüme inanıyorum. Çünkü AK Parti 
Türkiye'de dışlanan, ötekileştirilmek istenen, mağdur edilmek istenen 
kesimlerin partisidir. Ben Anadolu'yu karış karış dolaşan, halkın içinde 
olan bir insanım. Halkımızın dertleriyle dertlenen, onların sorunlarını, 
ortak paydalarını yansıtmaya çalışan bir insanım." Şeklindeki açıklamaları 
ulusal basınımıza yansımıştır. (Vatan 17.12.2008) 

Anayasa'nın 133 'üncü maddesine göre TRT özerktir ve yayınlarının tarafsızlığı 
esastır. Danıştay 10. Dairesi'nin Anten A.Ş. ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının 
yürütmesinin durdurulmasına ilişkin verdiği 29.01.2008 tarihli yürütmeyi 
durdurma kararında; "TRT yayınlarının tarafsızlığından anlaşılması 
gereken, kurumun yayınlarında, idari vesayeti altında olduğu yürütme 
organı da dahil, hiç kimseden emir almaması, toplumsal, siyasi, etik, 
inançsal, vb. hiçbir kurum veya kuruluşun yanında yer almaması ve sadece 
Türk hukuk düzeninin temel ilkelerine ve mesleğin evrensel kurallarına 
uygun bir yayıncılık faaliyetinde bulunmasıdır. TRT'nin, özerkliği ve 
tarafsızlığı, kurum tarafından yönetilip, yönlendirilemeyecek yapılanmalar 
içerisinde yer almamasını da gerektirmektedir" denilmektedir. 
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Buna göre: 
1. Bu söylemi kullanan bir kişiye TRT'de program yaptırılması TRT 'nin 

Anayasada belirtilen tarafsız yayın yapma ilkesini zedelediğini düşünüyor 
musunuz? 

2. Geçmişte başka söylemler kullandığı dikkate alınırsa, Tayfun 
Talipoğlu'nun "TRT'de iki program yapmasında" "bu söylemlerin" 
etkisi ve katkısı olmuş mudur? 

3. Sözü edilen kişi "CHP ile aynı paralelde düşünen kişiyim" demiş 
olsaydı aynı programları yapabilir miydi? 

4. Tayfun Talipoğlu TRT'de yaptığı programlar için program başına ne 
kadar ücret almaktadır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 00361 
Konu : 11/02/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : a) 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6326-10786/22728 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.0.TRT..0.61.00.00/090/519 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6326 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) 
yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/O**oj f l ^ lQj.Ç.&2009 
Konu:: 7/63 26 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00246 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6326 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Kurumumuz programlan için sunucu belirlenirken, kişinin program içeriği 
hakkındaki bilgisi, yeteneği, izleyici üzerindeki etkisi, sempatisi, programın türüne göre 
kamuoyunda tanınıp bilinen bir kişi olup olmaması ya da bilimsel, toplumsal, siyasal, kültürel 
konulardaki programlarda alanında yetkin olması, ifade yeteneği, programın türüne göre 
ekrandaki fiziki yansıması gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler arasında kişinin 
siyasi düşüncesi bulunmamaktadır. 

Tayfun Talipoğlu, alıntı yapıldığı gazete röportajındaki fikirlerini TRT'de dile 
getirmemiştir. Bu nedenle, TRT'nin bütün programlarında olduğu gibi Tayfun Talipoğlu'nun 
sunduğu programda da TRT'nin "tarafsızlık ilkesi"nin zedelenmesi söz konusu değildir.. 

2, 3- Tayfun Talipoğlu'nun TRT'de iki program yapmasında gazetelerde yer alan 
herhangi bir söyleminin etkisi olmamıştır. Zira yukarıda da belirtildiği gibi, sözü edilen 
kişinin ya da başka programların sunucularının siyasi düşüncesi program sunmasında bir ölçüt 
değildir. 

4- Kurumumuzda yapılan ya da dışarıdan hizmet alman bütün programların bütçesi, 
ilgili komisyonlarda programın içeriği, niteliği, türü, kişinin ya da firmanın daha önce yaptığı 
işler, prodüksiyon için gereken harcama kalemleri vb. yönlerden, piyasa koşulları da göz 
önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Tayfun Talipoğlu'nun programlan için de aynı 
süreç izlenmiştir. Programlar için ödenen ücretler, sözleşme gereği kişilerin izni olmadan 
açıklanamamaktadır 

Arz ederim. 
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14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, usulsüz alınan özürlü aylıklarının geri ödemesine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6372) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 

özürlü maaşı alan kişilerin sigorta kaydı bulunması sonucunda kurum yasal olarak 
geri ödeme talep etmektedir. Bu bağlamda: 

1. İlgili durumu tespit edilen ve geri ödeme yapması istenen kişilere dönük olarak bir af 
çıkarılması düşünülüyor mu? Af söz konusu olmadığı takdirde borcun yeniden 
yapılandırılması söz konusu mudur? 

2. İlgili konuda bir çalışma yapılmamışsa herhangi bir çalışma yapılması planlanıyor 
mu? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 ^ $"\_ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 26/01/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/63 72-10802/22744 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Dt.Şevket KÖSE'ye ait 7/6372 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: yazı 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ DT.ŞEVKET KÖSE'NİN 7/6372 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 8/5/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun'un 92 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2022 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde-1; 
"Bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen 
ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer 
hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmaz." Hükmüne amir bulunmaktadır. 

2022 sayılı Kanun kapsamındaki kişilerden aylık bağlanma şartlarına haiz olmadıkları 
veya bu şartları sonradan kaybettikleri tespit edilenlere yersiz ödenen ve geri alınması gereken 
aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler yukarıda belirtilen hüküm gereğince terkin 
edilmiştir. 

\ l $ıte»V 1003 
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15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik kalelerinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/6373) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı imparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de 
uygarlıkların gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bunlar 
arasında uzunluğu 4800 metreyi bulan kaleler de bulunmaktadır. Kale surları 
bakımsızlık yüzünden harap olmuş durumdadır. 

1. İznik kalelerinin restorasyonuyla ilgili olarak şimdiye kadar ne tür çalışmalar 
yapılmıştır? 

2. İznik kalelerinin restorasyonu için, 2009 yılı yatırım programında ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? 

3. İznik kalelerinin restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla acilen neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/61o/i^2.2-S" \%.laZ/2Q09 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/01/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/ 22749 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6373 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

E K : Ertuğrul GÜNAY 
C e v a P Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/6373 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı imparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de 
uygarlıkların gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bunlar 
arasında uzunluğu 4.800 metreyi bulan kaleler de bulunmaktadır. Kale surları 
bakımsızlık yüzünden harap olmuş durumdadır. 

SORU 1 : İznik Kalelerinin restorasyonuyla ilgili olarak şimdiye kadar ne tür 
çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 1 : 2003-2005 yıllarında İstanbul Kapı çevre düzenlemesi ve sur 
onarımları, 2007-2008 yıllarında Lefke Kapı'da kazı çalışması ve Lefke Kapı -
Ayasofya Müzesi arasında Kılıçarslan Caddesi düzenlemesi yapılmıştır. 

SORU 2 : İznik Kalelerinin restorasyonu için, 2009 yılı yatırım programında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

SORU 3 : İznik Kalelerinin restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla 
acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 2-3 : İznik Kalelerinin restorasyonu için İznik ilçesi, Köylere Hizmet 
Götürme, Çevreyi Koruma, Tarım ve Turizmi Geliştirme Birliğinin 04/08/2008 tarihli 
ve 130 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünden 1.500.000 YTL ödenek talep edilmiştir. 

Bursa Valiliğine 05/11/2008 tarihli ve 199914 sayılı yazımızla, bahsi geçen 
talebin, 13/04/2005 tarihli 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik"in "Ödemeler"e ilişkin 
13'üncü maddesi hükmüne göre oluşturulan bütçeden karşılanması istenilmiştir. 

Ayrıca, İznik Kalelerinin restorasyon projelerinin hazırlanması Bakanlığımız 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2009 Mali Yılı Yatırım Teklif 
Programında da değerlendirilecektir. 
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16.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, kömür yardımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/6375) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
arz ederim. 30.12.2008 

Gire 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

furat Özkan 
Giresun Milletvekili 

Devlet imkânlarıyla yapılan kömür yardımı hakkında "Biz kömür yardımı 
yapmazsak vatandaş ağaç keser ya da kaçak elektrik kullahıf." şeklindeki 
açıklamanızla ilgili olarak; 

1) Bu kanaatinizi hangi bilgiye dayandırarak söylüyorsunuz? 
2) Vatandaşın bu şekilde bir eğilim içinde olduğuna dair 

araştırmanız var mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

JJÛ./Q2J2009 
SAYI :B.02.0.002- 2-<2_ 
KONU : Soru önergesi 7/6375 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 26.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/6375-10838/22844 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/6375 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

v-J Hayali Y^2 Hayatı "SIZICI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: Soru önergesi cevabı 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ SN.MURAT ÖZKAN'IN 
7/6375 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

Hükümet olarak sosyal güvencesi olmayan, yakacak ihtiyacı bulunan 
vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek yardımları yapmaktayız. Bugünkü 
imkanlarla bunu kömür dağıtımı yapmak suretiyle gideriyor, vatandaşımızın 
ısınma ihtiyacım karşılıyoruz. Kışın soğukta donma tehlikesi yaşayan 
vatandaşların ilk düşüneceği nasıl ısınabileceklerine ilişkin tedbirlerdir. 
Konuşmamda vatandaşımıza kömür yardımında bulunmazsak kışı nasıl 
geçireceğine ilişkin alternatifleri anlattım. Bunun için araştırma yaptırmadım. 
Sosyal devlet vatandaşını ısıtmak zorundadır. Biz bunu yapıyoruz. Bunu 
planlıyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. 

17.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, sevk zinciri uygulamasının kaldırılmasına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6425) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tararından yazalı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.07.01.2009 

2007 seçimlerinden hemen önce çıkarılan Sağlık Uygulama Tebliği'yle yürürlükten 
kaldırılan sevk zincirinin, GSS'nın yürürlüğe girmesiyle yeniden başlatılmasına karar 
verilmiştir. GSS Yönetmeliği ile 1 yıl içinde kurulacağı öngörülen sevk zinciri, bu kez de 
alınan kararla yeniden kaldırılmıştır. Uygulamanın zulme dönüşeceğini ifade eden 
Bakanlığınız müsteşar yardımcılarından birinin "Sevk zinciri uygulamasıyla 
memnuniyetsizlik artacak, bireysel tepkiler, toplumsal tepkiye, 'dönüşecektir.' Hatta bu 
toplumsal tepkilerin siyasal tepkiye dönüşme ihtimali de vardır." sözleri de kamuoyuna 
yansımıştır. 

1- Müsteşarınız tarafından da eleştirilen sevk zincirinin, yerel seçimler öncesinde 
uygulamadan kaldırılması, siyasal bir tepkiye dönüşeceği çekincesiyle mi olmuştur? 

2- Uygulamanın seçimlerden önce kaldı nlması tesadüf müdür? 
3- Sevk zinciri uygulamasındaki kararsızlığınızın nedeni nedir? Uygulamanın yararlı 

olacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız neden kaldırma karan aldınız? 
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- . T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

n„n^ f t,.« f t f tn,ın»r) 1 2 Şubat 2009 
Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 3 5 i 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 27/01/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10938 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'a ait 7/6425 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Yazı 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ DR. ALI ARSLAN'IN 7/6425 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 09/12/2004 tarih, 
25665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunun birinci maddesinde belirtildiği üzere bu Kanunun amacı; 
Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine 
ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin 
sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek 
veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını 
düzenlemektir. 

Anılan Kanun kapsamında bugüne kadar 33 ilde aile hekimliği uygulamasına 
geçilmiştir. Kanunun "Hizmet esasları" başlıklı (5) numaralı maddesinde; "Aile hekimliği 
uygulamasına geçilen yerlerde acil haller ve mücbir sebepler dışında, kişi hangi sosyal 
güvenlik kuruluşuna tâbi olursa olsun, aile hekiminin şevki olmaksızın sağlık kurum ve 
kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı alınır" hükmü yer almakta olup söz konusu 
hükümden de anlaşılacağı üzere ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması esas alınmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca, aile hekimliği uygulamasını desteklemek, kişilerin 
birinci basamak sağlık tesisinde yapılabilecek muayene ve tedavilerinin aile hekimliklerinde 
yapılmasını sağlamak ve bu sayede ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerince daha kaliteli 
ve yeterli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak, kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerince 
takibinin sağlanarak, çağdaş bir düzeyde sağlık hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla aile 
hekimliğine geçilen illerde ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunluluğunun 
getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma yapılarak belirlenen dört ilde (Bayburt, 
Gümüşhane, Denizli ve İsparta) pilot uygulama olarak sevk zinciri uygulamasına 01/11/2008 
tarihinde başlanmıştır. 

2008 Sağlık Uygulama Tebliğinin yayımlandığı tarihte 23 ilde aile hekimliği pilot 
uygulaması başlamış olmakla birlikte, Kurumca uygulamanın sürdürülebilirliğinin tespiti ve 
Sağlık Bakanlığı ile birlikte uygulama hakkında değerlendirmenin yapılması, değerlendirme 
sonucunda uygulamanın devam ettirilmesi ve uygulamaya geçilecek illerin sayısının 
artırılması kararının verilebilmesi amacıyla sadece dört ilde aile hekimliği uygulamasına 
geçilmiştir. 

Ancak, sevk zinciri uygulamasının başladığı 01/11/2008 tarihinden, uygulamanın sona 
erdirildiği 31/12/2008 tarihine kadar uygulanan sevk zinciri Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş, tespit edilen eksikliklerin tamamlanarak hasta 
mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için 01/07/2009 tarihine ertelenmiştir. 
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18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, termik santrallerin çevreye etkilerine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6427) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Ali ihsan KOKTURK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

07.01.2009 tarihli Milliyet internet sayfasında "Zonguldak'ta termik santral isyanı" 
başlığı ile yer alan bir haberde; iki termik santralin kurulu olduğu Çatalağzı 
Beldesi'nde yapımı devam eden üçüncü termik santral için Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın verdiği ÇED raporu aleyhine, Öğretmen Tolunay Demirci isimli duyarlı 
bir yurttaşımız tarafından dava açtığı yer almıştır. 

Mevcut santrallerin yarattığı kirlilik nedeniyle beldenin yaşanmaz hale geldiği 
gerekçesiyle yargıya intikal eden ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 7 Mayıs 
2007'de onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu; Boğaziçi Üniversitesi 
ve İstanbul Üniversitesi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda 
Mahkemece iptal edilmiştir. 

Aynı haberde, "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin bilimsel araştırmasında, 
Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES), Çatalağzı'dan Kilimli Beldesi ve Merkez ilçe 
yönüne yaydığı zehiri gözler önüne serildiği, santralde kömürün yanmasından sonra 
açığa çıkan 1 gram küldeki arsenik miktarı 1.32 mikrogram bulunduğu açıkça 
görülmüştür. 

"Sularımız kirlenecek ve halkımız hastalıklara savunmasız hale gelecek" 
uyarısında bulunan Sayın Demirci, İzmir'in suyunda arsenik miktarı 1 litrede 10 
mikrogram çıkınca kıyametin koptuğunu hatırlatarak "Hatırlayacaksınız İzmir'de su 
depoları kapatıldı. Günlerce tartışıldı. Burada ise bizim tepemize arsenik 
yağıyor" açıklamasında bulunmuştur. 

Santral kamulaştırmasında, "yurt savunması için acil durumlarda" 
uygulanması gereken "acele kamulaştırma" (Kamulaştırma Yasası, 27.md.) 
maddesi mi uygulanmıştır? 
Türkiye'nin dört bir yanından, yanlış arazi kullanımı, kamu yararı ile örtüşmeyen 
yatırımlar, kuraklık, ağır metalli sular, içme suyundan kaynaklı çevre ve halk 
sağlığı sorunları haberleri gelirken; gaz ve tozları doğrudan suya ve havaya 
karışarak her türlü canlı ve bitkiye zarar veren Termik Santrallerde ısrar 
edilmesi, bölgede başka enerji yatırımlarının bulunmadığının düşünülmesinden 
mi kaynaklanmaktır? 

760-
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3- Filvos Cavı üzerinde planlanan ve 2002 yılında temeli atılan Köprübaşı 
barajı ve HES (Hidroelektrik Santrali) bitirilmeyi beklerken; insan saSlı&ı 
ve çevreye verdiği zarar bilim çevreleri ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından kanıtlanan Termik santrallerde ısrar edilmesinin özel bir nedeni 
var mıdır? 

4- Çatalafezı'nda 3. termik santraline izin aşamasında. termik santralden 
etkilenen bölgelerinde, santrallerin yaydığı zehirli gazlar nedeniyle sağlık sorunu 
yaşayan ve Ölen yurttaşlarımız ile özürlü doğan çocuk sayıları ve nedenleri 
konusunda herhangi bir araştırılma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bu araştırma ne 
zaman ve kimin tarafından yapılmıştır? 

5- AKP hükümeti, kamusal ve anayasal görevi gereği insan ile çevre sağlığına 
yönelik tedbirler almayı düşünüyor mu? Bu konuda bugüne kadar, ne tür acil 
önlem alınmıştır? Sonuçlan ne olmuştur? 

6- 04.07.2008 tarihli soru önergemde yer alan, "Çatalağzı Termik Santrali'nin 
ortaya çıkardığı çevre felaketi hangi tarihten bu yana yaşanmaktadır?" 
sorum, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun 30.07.2008 tarih ve 
748 sayılı yazılan ile yanıtlanmıştır. Yanıtta, Çatalağzı Termik Santrali'nin 
ortaya çıkardığı çevre felaketi inkâr edilemediği gibi, çevre felaketinin hangi 
tarihten buyana yaşandığına yönelik soruma ise yanıt verilmemiştir. Aksine, 
yanıtta: "uçucu kül ve cüruflar deniz suyu içerisinde ağırlıkça yaklaşık 
%0.1'lik bir karsım halinde doğrudan denize deşarj edildi&i" açıklanmış ve 
çevre felaketi Sayın Bakan tarafından da doğrulanmıştır. Bu durum; çevreyle 
ilgili uluslararası düzeyde yaklaşık 41 sözleşme ve 30'un üzerinde protokole 
taraf olmuş; çok sayıda deklarasyon ve karar metnini de kabul etmiş bir ülkenin 
çevreden sorumlu kişisinin taraf olunan sözleşmeleri ve kararları bilmezlikten 
yada görmezlikten gelmesi hangi politikanın ve anlayışının ürünüdür? 

7- AKP döneminde yenilenen TCK ve Çevre yasalarına karşın; çevrenin ve sağlıklı 
bir çevrede yaşama hakkının hala tartışılıyor olması; AKP hükümetinin çevreye 
bakışının bir sonucu mudur? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHt.0.00.00/610.01-3? /S..MR7/O.009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM' nin 27.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10938 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Sayın A. ihsan KÖKTÜRK' ün, 
7/6427 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr/VeyselEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK' ÜN 
7/6427 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1: Santral kamulaştırmasında, "yurt savunması için acil durumlarda" uygulanması 
gereken "acele kamulaştırma " (Kamulaştırma Yasası, 27. md.) maddesi mi uygulanmıştır? 

SORU 2. Türkiye'nin dört bir yanından yanlış arazi kullanımı, kamu yararı ile 
örtüşmeyen yatırımlar, kuraklık ağır metalli sular, içme suyundan kaynaklı çevre ve halk 
sağlığı sorunları haberleri gelirken; gaz ve tozları doğrudan suya ve havaya karışarak her 
türlü canlı ve bitkiye zarar veren Termik Santrallerde ısrar edilmesi, bölgede başka enerji 
yatırımlarının bulunmadığının düşünülmesinden mi kaynaklanmaktadır? 

SORU 3. Filyos çayı üzerinde planlanan ve 2002 yılında temeli atılan Köprübaşı 
barajı ve HES(Hidroelektrik Santrali) bitirilmeyi beklerken; insan sağlığı ve çevreye verdiği 
zarar bilim çevreleri ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kanıtlanan Termik 
santrallerde ısrar edilmesinin özel bir nedeni var mıdır? 

CEVAP 1, 2, 3. Bakanlığımız; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları yürütmekle yükümlüdür. 

Ülkemizin enerji ihtiyacım belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine 
yardımcı olmak, planlamalarım yapmak, enerjinin ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik 
gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü 
ve korunması maksadıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli 
programlan yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının yetki ve sorumluluğundadır. 

SORU 4. Çatalağzında 3. termik santraline izin aşamasında; termik santralden 
etkilenen bölgelerinde, santrallerin yaydığı zehirli gazlar nedeniyle sağlık sorunu yaşayan ve 
ölen yurttaşlarımız ile özürlü doğan çocuk sayıları ve nedenleri konusunda herhangi bir 
araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bu araştırma ne zaman ve kimin tarafından 
yapılmıştır. 

CEVAP 4.07.05.2007 tarihinde Bakanlığımızca ÇED Olumlu Karan verilen ZETES II 
Projesine açılan davaya yönelik bilirkişi raporunda; ZETES II' nin günümüzde kullanılan 
modern teknikler ile inşa edildiği; işletmeye alındığında ise günümüzde bu tür termik 
santrallerde yaygın olarak kullanılan yanma ve hava kirliliği kontrol teknolojilerinin 
kullanılacağı, ÇED Raporunun karasal ve atmosfer etkilerinin değerlendirilmesi kapsamında 
yeterli ve uygun bulunduğu belirtilmiştir. Ancak ZETES II' nin deniz ortamına etkilerinin 
yeterli şekilde ele alınmadığı soğutma sisteminin bir termik santralin önemli birimlerinden 
biri olduğu bunun ÇED Raporunda gerektiği şekilde ele alınmamış olmasının, ÇED Raporu 
açısından ciddi bir eksiklik olduğu ifade edilmiş ve ZETES II projesi için yeriilH^ÇEDj 
Olumlu Kararına ilişkin olarak, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından iptalinej'yöniaİa^kafe^ 
verilmiştir. 
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ZETES II projesi için belirlenen alanda faaliyette bulunulamayacağına ilişkin bir 
gerekçe Zonguldak İdare Mahkemesi kararında yer almadığından dolayı iptal gerekçesini 

' ortadan kaldıracak nitelikte yeni bir ÇED başvurusu ile süreç yeniden başlatılmıştır. 
Bu nedenle, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çatalağzı Beldesi sınırları içerisinde Eren 

Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan ZETES II Projesi hakkında ÇED 
Başvuru Dosyası 25.11.2008 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Projeyle ilgili ÇED Süreci 
devam etmekte olup, İnceleme Değerlendirme komisyonu içerisinde Zonguldak Valiliği İl 
Sağlık Müdürlüğü de yer almaktadır. 

SORU S. AKP hükümeti, kamusal ve anayasal görevi gereği insan ve çevre sağlığına 
yönelik tedbirler almayı düşünüyor mu? Bu konuda bugüne kadar, ne tür acil önlem 
alınmıştır? Sonuçları ne olmuştur? 

SORU 7. AKP döneminde yenilenen TCK ve Çevre yasalarına karşın; çevrenin ve 
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının hala tartışılıyor olması; AKP hükümetinin çevreye 
bakışının bir sonucu mudur? 

CEVAP 5, 7. 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı bir dizi alt 
düzenleme çıkarılmıştır. Ancak, söz konusu Kanun ve düzenlemeler, günümüz şartlarına tam 
olarak cevap verememiştir. Revize edilmesi 15 yıl boyunca sürüncemede kalan Çevre 
Kanunu, Hükümetimiz döneminde ele alınarak günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye 
getirilmiştir. 

Ayrıca, Hükümetimiz döneminde yine bir ilk olarak, çevrenin ve tabii kaynaklarımızın 
korunması ve bu yolla geliştirilmesine yönelik olarak "Çevreye Karşı İşlenen Suçlar" Türk 
Ceza Kanunu kapsamına alınmıştır. Bütün bu çabaların neticesinde, Bakanlığımız yürüttüğü 
hizmetlerle ilgili olarak 2003 yılma kadar toplam 32 düzenleme yürürlükte iken, bu sayı 2008 
yılına kadarki süreç içerisinde 110'a çıkarılmıştır. Diğer bir ifadeyle mevzuat yapımında, 
önceki duruma göre %250'lik bir artış gerçekleştirilerek, çevre ve tabii kaynaklarımızın, 
akılcı ve sistematik bir yolla korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. 

Bakanlığımız, koruma-kullanma ilkesi çerçevesinde çevresel kaynakların geliştirilmesi 
ve çevre ile ilgili mevzuatın AB standartlarına uyumlaştırılması yönündeki çabalarını 
sürdürecek ve 2012 yılma kadar tam uyum sağlanacaktır. 

SORU 6. 04.07.2008 tarihli soru önergemde yer alan, "Çatalağzı Termik Santrali 'nin 
ortaya çıkardığı çevre felaketi hangi tarihten bu yana yaşanmaktadır? " sorum, Çevre ve 
Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU' nun 30.07.2008 tarih ve 748 sayılı yazıları ile 
yanıtlanmıştır. Yanıtta, Çatalağzı Termik Santrali'nin ortaya çıkardığı çevre felaketinin hangi 
tarihten bu yana yaşandığına yönelik soruma ise yanıt verilmemiştir. Aksine, yanıtta; "uçucu 
kül ve cüruflar deniz suyu içerisinde ağırlıkça yaklaşık %0.1'lik bir karışım halinde 
doğrudan denize desari edildiği" açıklanmış ve çevre felaketi Savın Bakan tarafından da 
doğrulanmıştır. Bu durum; çevreyle ilgili uluslar arası düzeyde yaklaşık 41 sözleşme ve 30 'un 
üzerinde protokole taraf olmuş; çok sayıda'deklarasyon ve karar metnini de kabul etmiş bir 
ülkenin çevreden sorumlu kişisinin taraf olunan sözleşmeleri ve kararları bilmezlikten yada 
görmezlikten gelmesi hangi politikanın ve anlayışın ürünüdür? 

CEVAP 6. Bahse konu cevapta, Çatalağzı Termik Santralinin 1948 yılında ilk 
kurulumundan bu güne kadar geçtiği aşamalar tarafınıza bildirilmiştir. Tesisin kurulum 
aşamasında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 1989 yılında yapılan bir çalışına 
ile Çatalağzı B Termik Santralinden denize deşarj edilmesi planlanan kül ve cürufun deriz 
ortamındaki etkilerinin irdelenmesi sonucunda Çatalağzı A Termik Santralinde olduğu gibi 
Çatalağzı B Termik Santralinde atık bertaraf yöntemi denize deşarj şekilde tasarlanmıştır. 

İlerleyen zamanlarda termik santralden çıkan uçucu kül ve cürufun bertarafı için 
seçilen denize deşarj yönteminin yetersiz olduğu öngörüldüğünden Bakanlığımızca Çatalağzı 

' B Termik Santrali Yönetiminden kül barajı yaptırması ve küllerin denize deşarjının önlenmesi 
istenmiştir. 

Bunun üzerine aynı beldenin Doğancılar mevkiinde kül cüruf depolama tesisi yapım 
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca denize olan baskının azaltılması amacıyla işletme 
tarafından 2003 yılında santral içerisinde kül geri kazanım tesisleri kurulmuş ve lOOOton/gün 
civarında kül geri kazanılarak çimento sektöründe hammadde olarak kullanılması 
sağlanmıştır. 

Malum olduğu üzere; çevre yatırımları, detaylı bilimsel araştırma gerektirmesi 
nedeniyle maliyetli ve zaman gerektiren yatırımlardır. Bu suretle depolama tesisinin yapım 
çalışmalarının süratle devam etmekte olup, tesisin %99 lık kısmı tamamlanmış ve özel imalat 
gerektiren elektrik işlerin yapımının devam ettiği tespit edilmiştir. İl Müdürlüğümüz 
tarafından çalışmaların tamamlanması için tesise Mayıs 2009 tarihine kadar süre verilmiştir. 
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19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/6429) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Kastamonu ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 
yılında ne tür yatırımlarınız olmuştu? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardı? 

3. Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 
4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.005/ 3 6 j2. 
Konu : Soru Önergesi ^^-''02/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi : a) 27.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10938 sayılı yazınız. 
b) 09.02.2009 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/65 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız gereği Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL' in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

f Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GSM.0.00.00.63/ 6.5T ° 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn: Murat BAŞESGİOĞLU) 

ilgi : 03.02.2O09 tarih ve B.02.0.005/309 sayılı yazı. 

tlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'e ait 6429 no'lu 
yazılı'soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLERİ : 
1- Soru önergesi Cevabı (, 
2- Proje ve Ödenek Tablosu 

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'ın Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU'na tevcih ettiği 6429 nolu yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORU 

1. Kastamonu İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur.? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır.? 
3 . Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 
4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri 

nelerdir.? 

CEVAP 1-2-3-4 : 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 2008 Yılı 
Yatırım Programında Kastamonu İli'ne ait devam eden projeler ile ödeneğinin 
%30'u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün % *'70'i Mahalli İdarelerin 
katkılarıyla yapılan projeler ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 
bakım-onarım projesi kapsamında gönderilen ödeneklere ait bilgiler ekli tabloda 
gösterilmiştir. 
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20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/6439) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

f L/> 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Kırşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştu? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardı? 
3. Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 

4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610—ZS>SoL P..../C&/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/01/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/10938 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6439 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. • \ 

ırtuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/6439 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1 : Kırşehir ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 

SORU 4: Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa 
sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-4: Kırşehir Hacıbey ve Ağalar Konağı Onarımı ve Teşhir 
Tanzimi işi için 2008 Yılı Yatırım Programından 205.000 YTL ödenek Kırşehir İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliğine aktarılmış olup söz konusu iş tamamlanmıştır. 

Türkiye'nin Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Çağırkan nahiyesinde "Kaman 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi" binasının yapımı, 2005 yılından beri süre gelen 
müzakereler sonucu, Japonya Hükümeti tarafından; "Kültürel Mirası Koruma 
Programı" ile verilen hibe yardımı kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. 

Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Yapımı Projesi için (436.000.000 
Japon Yeni tahsis edilmesine yönelik) Nota Değişimi Türkiye Cumhuriyeti ve 
Japonya Hükümetleri arasında 28/06/2007 tarihinde gerçekleşmiş, bu notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 24/12/2007 tarihli ve 26736 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Danışmanlık hizmetlerini Bakanlığımız adına Ishimoto Architectural& 
Engineering Firmasının gerçekleştirdiği "Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi 
Yapımı Projesi"nin uygulama ihalesi Tokyo'da 14/02/2008 tarihinde yapılmış, ihaleyi 
Kajima Corporation Firması almış ve Bakanlık, bu firma ile 21/02/2008 tarihinde 
sözleşme imzalamıştır. 

Yapım takvimi kapsamında, Mart 2008'de inşaatı başlanması ve Mart 2009'da 
inşaatın tamamlanarak Bakanlığımıza teslim edilmesi hedeflenmektedir. İç 
dekorasyon, teşhir tanzim işleri gibi kapsam dışı bırakılan bazı imalatların 
Bakanlıkça tamamlanması ve 2009 yılı sonunda veya Türkiye'de Japon Yılı olarak 
kutlanacak olan 2010 yılı başında .zjjstfgte açılması planlanmaktadır, 
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Kaman Kalehöyük'te 1986 yılında Bakanlığımız izni ile başlatılan arkeolojik 
, kazılar, günümüzde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına Dr. Schiro Omura 
başkanlığında sürdürülmekte, çalışmaların Japon Prensi Mikasanomiya tarafından 
desteklendiği bilinmektedir. 

Tarihi geçmişe ışık tutan 5.000 yıllık çalışmalar kapsamında Eski Tunç Çağına 
kadar inen katmanlar tespit edilmiştir. Bu katmanlardan; mimari kalıntılar, Fring-
Hitit dönemine ait seramik objeler, Hitit Dönemine ait damga mühürler, Asur 
Ticaret Kolonileri Dönemine ait çivi yazılı tabletler başta olmak üzere çok sayıda ve 
çeşitte buluntular elde edilmiştir. 

Çağdaş müzecilik anlayışını yansıtacak olan 1.300 m2 büyüklüğündeki müze 
binası, arkeolojik alana 3 km'lik mesafede olup düzenlenmiş olan Japon Bahçesine ve 
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Merkezi olarak yapımı henüz tamamlanan 
laboratuar, konferans gibi faaliyetlere imkan veren tesislere de yakın 
konumlanmaktadır. 

Ayrıca, Kalehöyük arkeolojik kazılarının buluntularını sergilerken, kazı 
alanına atıfta bulunacak bir şekilde yorumlanan müze binasının, höyük 
görünümünü çağnştıracak bir mimari dili olacaktır. Giriş ekseni ile devamında yer 
alan iç avlu sayesinde dışarısı ile ilişkilendirilen müze binasının avlusunda arkeolojik 
alana ait açmalar canlandırılacaktır. 

Yörenin kültür ve turizm potansiyeline önemli katkıda bulunması beklenen 
müze inşaatı, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği ile tamamlanacak ve her 
iki ülke arasında var olan dostluk ve işbirliği anlayışına örnek teşkil edecektir. 

Kırşehir ilinde 2006 yılında ikmal ihalesi yapılan Kaman Kültür Merkezi 
inşaatı mevcut olup inşaat için yeterli ödenek bulunduğundan 2008 yılında ödenek 
ayrılmamıştır. 

Kontrol hizmetleri Valilikçe yürütülen Kaman Kültür Merkezi inşaatında 
tespit edilen eksiklikler Valiliğe iletilmiş olup eksiklikler tamamlandığında hizmete 
açılacaktır. 

30/06/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen 
Kırşehir Terme Karakurt Termal Turizm Merkezinin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı 25/08/2008 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. Kırşehir Valiliği İl Özel 
İdaresi Müdürlüğünce yürütülmekte olan Karakurt Termal Turizm Merkezi Altyapı 
Uygulamaları işi için ödenek gönderilmiştir. Ayrıca mahalli idarelerin hazırlamış 
oldukları altyapı uygulama projelerine bütçe imkanları dahilinde yardım yapılmış 
olup 2008 yılında Kırşehir İline yapılan yardımlar aşağıda gösterilmiştir. 
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ÖDENEĞİN 
GÖNDERİLDİĞİ KURULUŞ 
IL ÖZEL IDARESI MD. 

SAVCIUBÜYÜKOBA 
BEL.BŞK. 
MUCUR BEL.BŞK 
AKPINAR BELBŞK. 
DULKADİRLİ BEL.BŞK. 
KAMAN BELBŞK. 

İSAHOCALI BEL. BŞK. 
İL ÖZEL İDARESİ MD. 

KÖSELİ BEL.BŞK 
TOPLAM 

YARDIMIN KONUSU 
KARAKURT TERMAL TURMER. ALTYAPI 
UYGU. 
ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI 
PARK YAPIMI 
WC YAPIMI 
KAVŞAK DÜZENLEMESİ VE KİLİTLİ PARKE 
YAPIMI 
PARK YAPIMI 
KÜLTÜR MERK HİZ.BİN. KALORİFER 
TESİSATI YAP. 
YOL YAPIMI 

YARDIMIN 
MİKTARI (YTL) 

100.000 

10.000 

15.000 
15.000 
10.000 
15.000 

10.000 
122.000 

20.000 
317.000 

Terme-Karakurt Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları yapımı için 
2009 Yılı Yatırım Programından 250.000 TL ödenek ayrılmıştır. 

Kırşehir Terme-Karakurt Termal Turizm Merkezi ile Yozgat Yerköy 
Güven/Kırşehir Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Merkezinde bulunan 
kamu mülkiyetindeki arazilerin turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce 2008 yılı 
içerisinde Kırşehir ilinde bulanan müze ve ören yerlerine temizlik ve güvenlik 
hizmeti alınabilmesi için 134.400 YTL ödenek aktarılmıştır. 
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21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karabük'teki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/6440) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Karabük ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştu? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardı? 
3. Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 
4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610—^S>3/X. &./P.V2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/01/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 10938 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6440 Esas No ' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır . 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/6440 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1 : Karabük ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 

SORU 4: Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa 
sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-4: Karabük Kültür Merkezinin proje ve yapım ihalesi için 
Karabük Valiliğine 2006 yılında yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesince Valilikçe proje 
ihalesi yapılmış olup 150.000 YTL ödenek aktarılmıştır. Hazırlattırılan projelerin 
onaylanmasını müteakip 2009 yılında yapım ihalesine çıkılacaktır. 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Karabük ili, 
Safranbolu ilçesi, Kızıltan Ulukavak Evinin kamulaştırılması ve takibinde 
restorasyonu için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından ödenek talep 
edilmiş olup Ajansın 24/12/2008 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile onaylanarak 
ödeneğin Karabük İl Özel İdaresine aktarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu 
ödeneğin gönderildiği bilgisi alınmıştır. 

Ayrıca, "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik" kapsamında 28/04/2008 tarihinde toplanan ve 20/05/2008 tarihli ve 89682 
sayılı Bakan Oluru ile yürürlük kazanan 1 no'lu Komisyon Kararı ile 2008 Mali Yılı 
Bütçesinden Karabük ilinde 8 adet taşınmaza toplam 71.515 YTL proje yardımı, 3 adet 
taşmmaza toplam 80.000 YTL proje uygulama yardımı yapılması kararlaştırılmış, 
ancak 1 adet taşmmazın rölöve ve restorasyon projelerinin Bakanlığımıza 
gönderilmemesi nedeniyle 7 adet taşmmaza toplam 62.777 YTL proje yardımı, 3 adet 
taşınmaza toplam 80.000 YTL proje uygulama yardımı yapılmıştır. 
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Mahalli idarelerin hazırlamış oldukları altyapı uygulama projelerine bütçe 
imkanları dahil inde yard ım yapılmakta olup 2008 yılında Karabük iline yapılan 
yardımlar aşağıda gösterilmiştir. 

ÖDENEĞİN 
GÖNDERİLDİĞİ 
KURULUŞ 
YORTANPAZARI BEL.BŞK. 
ESKİPAZAR BEL.BŞK. 
TOPLAM 

YARDIMIN KONUSU 

PARKETAŞ DÖŞEMESİ 
YOL DÜZENLEMESİ 

YARDIMIN 
MİKTARI (YTL) 

15.000 
10.000 
25.000 

22.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT 6'ya ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/6474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla an? ederim. 08.01 2008 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

3984 Sayılı RTÜK Kanunu'nun 4. maddesinin (b), (g) ve (h) bentlerinde aşağıdaki 
hükümler yer almaktadır: 

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, 
mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret 
duyguları oluşturan yajanlara imkân verilmemesi. 

g) Türk millî eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve millî kültürün 
geliştirilmesi. 

h) T ü r k Ç e m n ; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; 
millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili 
halinde gelişmesinin sağlanması. 

J3u hükümler doğrultusunda: 

1- 1 Ocak 2009 tarihinde Kürtçe yayına başlayan TRT 6'ran yayınları ve kamunun bir 
etnik kökene dayanarak bir kanalı tamamen ayırması, Anayasa'nın "eşitlik" ilkesi ve 
RTl.'K Kanunu'nun "etnik ayrımcılığa sevk eden. halkı sınıf. ırk. di! ve bölae farkı 
gözedeeek yayınlara imkan verilmemesi" hükmüyle bağdaşmakta mıdır? 

2- Bahsi geçen TV kanalının yayınları,.RTÜK Kanunu'nun "Türk millî eğitiminin genel 
amaçlarının, temel ilkelerinin ve millî kültürün geliştirilmesi" hükmüyle bağdaşmakta 
mıdır? 

3" J}^T. 6 d a >'aP , l an Kürtçe yayın içeriğinin denetimi nasıl sağlanmaktadır? 
4- IRT" 6 için görev yapan personel sayısı ve ayrılan bütçe ne kadardır? TRT 6'run 

tahmini gelir ve gider bütçesi ayrı olarak hesaplanmış mıdır? 
5- TRT 6'run seyir analizleri yapılmış mıdır? Seyredilme oranının düşük olması halinde, 

yayınlara son verilmesi düşünülmekte midir? 
6- 1 RT'nin yayınlarının RTÜK denetimine tabii tutulması düşünülmekte midir? 
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7- TRT 6'nt.n Kürtçe olarak yayın yapması ve devletin sadece bir etnik kökenin 
taleplerini dile getirmesi, kamu yöneticileri vasıtasıyla toplumun ttyrıştmlmasma 
sebep olmamakta mıdır'? 

8- TRT. Türkiye'de bulunan farklı etnik kimliğe sahip vatandaşlara istemeleri halinde. 
kendi dit ve lehçelerinde, yaym. yapmak özere kana! Şahsîsi yapılacak midir? Bu 
kanallar için RTüK'ten frekans tahsisi istenmiş midir*? Bunu;! için herhangi bir bütçe 
ayrılmış m.ıdjr? 

9- TRT 6'nm 24 saat Künçe yayın yapmaya başlaması. 25 Ocak 2004 tarihinde çıkarılan 
'Türk Vatandaşları om Günlük Yaşaxnlannda Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınlan Hakkında Yönetmelik"! 
geçersiz hale getirmemiş midir? 

10-Hühsî geçen yönetmediğin 5. .maddesine göre, ''Türk vatandaşların günlük 
yaşamlarında kullandıkları "di! ve lehçelerde sadece yetişkinler için haber, müzik ve 
geleneksel kültürün tanıtımına yönelik yayınlar yapılabilir. Bu dil ve lehçelerin 
öğretilmesine yönelik yayın yapılamaz. Radyo kuruluşları günde 60 dakikayı 
aşmamak üzere haftada toplam beş saat., televizyon kuruluşları ise günde 45 dakikayı 
aşmamak üzere haftada toplam dört saat yayın yapabilirler. Televizyon yayını yapan 
kuruluşlar bu yayınlarını içerik ve süre açısından bire bir olmak kaydıyla. Türkçe alt 
yazıyla vermekle veya hemen akabinde Türkçe tercümesini yayınlamakla, radyo 
yayını yapan kuruluşlar ise programın yayınlanmasını takiben Türkçe tercümesini 
yayınlamakla yükümlüdürler" ifadesi yer alırken, TRT 6'nın 24 saat yayın yapması 
nasıl açıklanmaktadır? 

1 î- Yasada ve yönetmelikte başkaca bir hüküm yokken. TRT 6'nm 24 saat Kürtçe yayın 
yapması hukuken ne anlam ifade etmektedir? 

12-Bahsi geçen yönetmelikte. Üst Kurul ülke çapındaki talepler yanında., gerekli 
araştırmalar yaptırarak izJeyici-dinleyici profilini çıkarır'' ifadesi yer almaktadır. 
""Radyo ye Televizyon Üst Kurulu, yerel dilde yayın yapılmasına imkan verecek 
şekilde 'izleyici profî!i"'ni çıkarmış mıdır? 

13-TRT 6'nm yayına başlaması nedeniyle, yerel diilertle yayınların içeriği ve süresini 
içeren yeni bir yönetmelik çıkarılacak mıdır? TRT 6 yayına başlamadan neden bu 
d üzen I eme yapı İmam ı ştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 00354 
Konu : 10/02/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

tlgi :a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6474-11029/23235 sayılı yazı. 
b) 09.02.2009 tarih ve A.Ol.l.RTÜ.0.01.06-610/1948 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKlN'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6474 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilgi (b) yazısı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
RADYO VETELEVİZYON ÜST KURULU 

Genel Sekreterlik 

Sayı :A.01.1.RTÜ.0.02-610/ " * 8 4 8 İ&9 ,fttet g g ö 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 30/01/2009 tarihli ve B.02.0.004/00273 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız gereğince; Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKÎN'in Sayın Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ilişkin olarak Üst Kurulumuzca verilen 
cevap aşağıda sunulmuştur. 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonlarını Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4. 
maddesinin birinci fıkrasında "...Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür 
ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde 
müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir. (Değişik dördüncü cümle: 
15/7/2003-4928/14 md.) Ayrıca, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de 
yayın yapılabilir. (Ek hükümler: 3/8/2002-4771/8 md.) Bu yayınlar. Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı 
olamaz. Bu yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." Hükmü yer almakta olup, hüküm çerçevesinde Üst 
Kurul tarafından hazırlanan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerde yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik 25/1/2008 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu yönetmelikle kamu ve 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının farklı dil ve lehçelerde yapacakları yayınlar üst 
kurulun iznine tabi tutulmakta, süre ve nitelik olarak bazı sınırlamalara tabi tutulmaktadır. 

11/6/2008 tarih ve 5767 sayılı kanunun 6. maddesiyle değiştirilen 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunun 21. maddesinin son fıkrasında "Kurum tarafından Türkçe 
dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir." Düzenlemesine yer verilerek TRT 
yönünden Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması hususu özel kanununda 
ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenleme ile TRT tarafından Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde yapılacak 
yayınlar 3984 sayılı kanun ve buna bağlı olarak Üst Kurul tarafından çıkarılan Türk 
Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde yapılacak 
Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamı dışına çıkarılmıştır. 
Zira; kamu yayıncısı olan TRT'nin T.C. Anayasasının 133. maddesinin üçüncü fıkrasında; 
"Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." 
şeklinde tanımlanan ve 2954 sayılı kanunun 1.maddesinde de vurgulanan özerk yapısı bu 
yorumu gerektirmektedir. 
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2954 sayılı kanunun 21. maddesini son fıkrasına eklenen "Kurum tarafından Türkçe 
dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir." şeklindeki değişikliğin meclis 
gerekçesinde de; "Avrupa Birliğine üye ülkelerin yanı sıra diğer birçok ülkede resmi dil 
dışında farklı dil ve lehçelerde yayın imkânı tanınmıştır. Kamu yayıncısı olan TRT'nin de 
evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı diller ile Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde 
sınırlamaya tabi olmaksızın yayın yapması hususu çağdaş yayıncılığın gereği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu bakımdan Kurumun Anayasalda ifadesini bulan ve tasarı ile 2954 sayılı 
Kanunun 1. maddesine dercedilen özerklik ilkesi gereği genel mevzuat hükümlerinin yanı sıra 
teşkilat Kanununda da konu hakkında özel düzenleme yapılması gerektiğinden işbu değişiklik 
teklifi verilmiştir." şeklinde olup, kanunun meclis görüşmelerinde düzenleme ile TRT'nin 
RTÜK düzenlemelerinin dışına çıkarıldığına değinilmiştir. 

2954 sayılı Kanunda yapılan son düzenleme gereği TRT, Üst Kurul tarafından 
çıkarılan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde 
Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelikte yer alan sınırlamalara bağlı 
kalmaksızın kendi belirleyeceği politika çerçevesinde Türkçe dışında farlı dil ve lehçelerde 
yayın yapabilecektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

r.Zahid AKMAN / 
Üst Kurul Başkanı / 

23.- Muğla Milletvekili Metin Ergim 'un, Muğla TOKİkonutlarının kalitesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6475) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
07.01.2009 

Prof.Dr.MetmERGUN 
M u ğ l a Milletvekili 

TOKİ diğer illerimizde olduğu gibi Muğla ilimizde de konut üretmek ve dar 
gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla konut yapmaktadır. Son olarak da 
880 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Vatandaşlar Devlet güvencesi 
altında diyerek hiç tereddüt etmeden bu konutları tercih etmişlerdir. Ancak ne 
yazık ki Devlet vatandaşın sorunlarını gidereceği yerde mağduriyetine neden 
olmuştur. Teslim edilen konutların tavanlarında, duvarlarında, kapılarında, 
asansörlerinde vs. sorunlar ve arızalar çıkmaya başlamış, vatandaşımız 
TOKİ'den konut aldıklarına bin pişman olmuşlardır. 

1-TOKİ'nin bir devlet kuruluşu olması nedeniyle kârsız olarak vatandaşa en iyi 
hizmeti sunma amacı taşıması gerekirken, çok yüksek maliyetli ve düşük 
kalitede inşaatlar yapması hangi amaca yöneliktir? 

2-TOKİ, inşaat devam ederken ve inşaat bittiğinde ihale ile işi verdikleri taşoran 
firmaların sözleşme kurallarına uyup uymadığının kontrolünü yapıyor mu? 
Yapıyor ise bu kadar ucuz ve kalitesiz malzemeye nasıl izin veriliyor? 

3-Yaşanan bu sorunların çözümü için herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 
Yapılıyor ise vatandaşın mağduriyeti ne zaman sona erecektir? 
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4-İl imizde yapı lan T O K İ konutlar ı d iğer pek çok ilde yapı lan T O K Î 
konutlar ından daha p a h a l ı y a mal olmuştur . Bunun özel b i r nedeni var mıdır? 

5-Vatandaşlar ımıza da i re ler i tes l im edil i rken çıkacak sorunlar la ilgili bir garanti 
güvencesi ver i lmiş m i d i r ? Ver i lmiş ise garanti süresi n e kadard ı r? 

6-Yapılan konut la r T O K İ dene t iminde taşoran f i rmalara yaptır ı lmaktadır . Bu 
taşoran firmaların s eç imi nasıl yapı l ıyor? F i rma la rda hangi kriterler 
aranmaktadır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ll?-
Konu :Soru önergesi 

İ S ŞUBAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :27/01/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6475-11031/23237 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. Prof. Dr. Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6475 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Xendfç lÇEKy 
Devlet Bakanı/e 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02.00/610-
Konu: Soru Önergesi Hk. 

ıs-> 

13.ü2.2Uûa* GoÖS-2 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi : 02.02.2009 tarih ve B.02.0.001/93 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/6475 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru Önergesi Cevabı. 

Dsvie 
Başbakan Vjyjdımcihğj 

ŞssL ._Ü©„ 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.METİN ERGUN'UN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/6475 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : TOKÎ diğer illerimizde olduğu gibi Muğla ilimizde de konut üretmek ve dar 
gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla konut yapmaktadır. Son 
olarak da 880 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Vatandaşlar 
Devlet güvencesi altında diyerek, hiç tereddüt etmeden bu konutları tercih 
etmişlerdir. Ancak, ne yazık ki Devlet, vatandaşın sorunlarını gidereceği 
yerde mağduriyetine neden olmuştur. Teslim edilen konutlann 
tavanlarında, duvarlarında, kapılarında, asansörlerinde vs. sorunlar ve 
arızalar çıkmaya başlamış, vatandaşımız TOKİ'den konut aldıklarına bin 
pişman olmuşlardır. Bu çerçevede; 

TOKİ'nin bir devlet kuruluşu olması nedeniyle kârsız olarak vatandaşa en 
iyi hizmeti sunma amacı taşıması gerekirken, çok yüksek maliyetli ve düşük 
kalitede inşaatlar yapması hangi amaca yöneliktir? 
TOKİ, inşaat devam ederken ve inşaat bittiğinde ihale ile işi verdikleri 
taşoran firmaların sözleşme kurallarına uyup uymadığının kontrolünü 
yapıyor mu? Yapıyor ise bu kadar ucuz ve kalitesiz malzemeye nasıl izin 
veriliyor? 
Yaşanan bu sorunların çözümü için herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 
Yapılıyor ise vatandaşın mağduriyeti ne zaman sona erecektir? 
İlimizde yapılan TOKİ konutları diğer pek çok ilde yapılan TOKİ 
konutlarından daha pahalıya mal olmuştur. Bunun özel bir nedeni var 
mıdır? 
Vatandaşlarımıza daireleri teslim edilirken çıkacak sorunlarla ilgili bir 
garanti güvencesi verilmiş midir? Verilmiş ise garanti süresi ne kadardır? 
Yapılan konutlar TOKİ denetiminde taşoran firmalara yaptırılmaktadır. 
Bu taşoran firmaların seçimi nasıl yapılıyor? Firmalarda hangi kriterler 
aranmaktadır? 

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 olmalarıdır. 
Bu çerçevede, TOKÎ tarafından yürütülen "Muğla İli Merkez 880 Adet Konut, 2 
Adet Ticaret Merkezi, 2 Adet Camii, 1 Adet 24 Derslikli ilköğretim Okulu, 1 
Adet Anfi-Tiyatro ile Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı" 
işinin Geçici Kabulü yapılmış ve görülen eksik ve kusurlu işlerin giderildiği 
tespit edildikten soma Geçici Kabul İdare tarafından onaylanarak, konutlar hak 
sahiplerine Konut Teslim Tutanağı imzalatılmak suretiyle teslim edilmiştir. 
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TOKİ tarafından yürütülen bütün toplu konut uygulamalarında olduğu gibi, soru 
önergesine konu, yapımı tamamlanan "Muğla İli Merkez 880 Adet Konut, 2 
Adet Ticaret Merkezi, 2 Adet Camii, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 
Adet Anfi-Tiyatro ile Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı" 
işinde de, tüm imalatlar mahal listelerine ve uygulama projelerine uygun olarak 
yapılmıştır. 

İdare, kendi toplu konut uygulamaları kapsamındaki konutları hak sahiplerine en 
kısa sürede teslim edebilmek için, inşaat süresini mümkün olduğunca kısa 
tutmakta ve en kısa sürede en kaliteli imalatı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 
Bu doğrultuda da, kaliteli konut üretmek üzere depreme dayanıklı tünel kalıp 
sistemi kullanılmaktadır. 

Ancak, takdir edileceği üzere, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut 
ihtiyacının karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu 
kadar geniş çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin 
insiyatifinin dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım 
aksamalar yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların 
üzerine giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

Bu itibarla, "Muğla İli Merkez 880 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi, 2 Adet 
Camii, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Anfi-Tiyatro ile Adaiçi ve 
Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işi kapsamında, altyapı ve çevre 
düzenleme yapımı esnasında öngörülmeyen bazı işçilik hatalarının meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Bu hataların, gerek inşaat süresince gerekse geçici kabul 
aşamasında birçoğu giderilmiştir. 

Sözkonusu konutların hak sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildiğine dair, 
İdare adına müşavir firma gözetiminde hak sahipleriyle karşılıklı imzalanan 
teslim tutanağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, Konut Teslim Tutanağı ekinde 
verilen "Konut Teslim Föyü"nde yer alan alanlara, varsa teslim sırasında tespit 
edilen eksik ve kusurlu işlerin hak sahipleri tarafından not edilmesi 
gerekmektedir. 

Bölgede Kesin Kabul henüz yapılmamıştır. Geçici Kabul ile Kesin Kabul 
arasında geçen yaklaşık 1 yıllık sürede işin proje ve sözleşmesi çerçevesinde 
ortaya çıkmış veya çıkabilecek her türlü eksik ve kusurlu işin giderilmesi 
yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

TOKİ, satışını gerçekleştirdiği konutları güvenli, sağlam, kaliteli ve taahhüt 
edilen özelliklerde hak sahiplerine teslim etmek hedefiyle, çalışmalarını 
yürütmektedir. Konutların, geçici kabulünün yapılarak, oturmaya elverişli hale 
geldiğinin tespit edilmesini müteakip en kısa sürede hak sahiplerine teslim 
edilmesi için azami gayret gösterilmektedir. 
Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, hak 
sahiplerinin gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutların tesliminden sonra 
muhtelif nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri, İdarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede, Geçici Kabulü sonuçlandırılmış toplu konut uygulamalarında, 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından 
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kaynaklanan ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar 
sebebiyle, hak sahiplerince gerek e-mail, gerek telefon, gerekse de evrak yolu ile 
İdareye iletilen şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak; şikayetler yerinde 
tespit edilmekte ve proje ve sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin, 
müşavirlik elemanları gözetiminde ivedi olarak işin yüklenicisine yapımı 
sağlanmakta ve sorunların giderilmesi ve giderildiğine dair bir tutanak 
hazırlanarak, hak sahibine imzalattmlmaktadır. Ayrıca, sözkonusu şikayetlerin 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması amacıyla 
İdare bünyesinde konuya ilişkin bir veri tabanı oluşturulmuş ve tüm şikayetler 
kayıt altına alınarak, takibi sağlanmıştır. 

îşin Kesin Kabul aşamasında ise bölgeye gidecek Kesin Kabul Heyeti tarafından 
hak sahipleri ile tek tek irtibata geçilmekte, şikayetler değerlendirilerek, proje ve 
sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin giderilmesi ve sorunların 
çözümlenmesi sağlanmaktadır. 
TOKÎ'nin tüm uygulamalarında olduğu gibi Muğla ilinde yürütülen toplu konut 
uygulamasında da yukarıda detayı verilen çalışmalar halihazırda devam 
etmektedir. 
Bu doğrultuda, sözkonusu "Muğla ili Merkez 880 Adet Konut" Projesinde de 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından 
kaynaklanan ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar 
olabilmektedir. Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasındaki bakım süresince de 
yüklenici firma bu eksikleri gidermekle yükümlüdür. Bu iş için Geçici Kabul 
tarihi 05.10.2007 tarihi olup, Kesin Kabul henüz yapılmamıştır. Kesin Kabul 
aşamasında şikayeti giderilemeyen hak sahibi kalmamaktadır. 

TOKİ, kendi toplu konut uygulamalarında kullanılacak inşaat malzemelerinin 
özelliklerini, yüklenicilerle imzalanan Sözleşmenin eki özel İdari ve Teknik 
Şartnamenin 9'uncu maddesinin "Malzeme Onaylan" başlığı altında açıkça 
belirtmiştir. Anılan Şartnamenin ilgili maddesinde hükme bağlandığı üzere 
malzemelerin, teknik şartnamelere uygun ve TSE belgeli olma zorunluluğu 
bulunmaktadır. TOKİ uygulamalarında kullanılacak her malzemede TSE belgesi 
aranmaktadır. 

Ayrıca, yüklenici firmanın alt yüklenici yani taşeron firma kullanması 
yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin 21'inci maddesinde hükme bağlandığı üzere, alt yüklenicilerin 
yaptığı bütün işlerden İdareye karşı yüklenici sorumludur. 

TOKİ ihalelerine başvuran istekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil etme 
durumundadırlar. İhalenin, bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması 
durumunda; isteklinin, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin 
listesini İdarenin onayına sunması gerekmektedir. İdare, sözkonusu alt 
yüklenicilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda istenen şartlan sağlayıp 
sağlamadığına göre onay vermektedir. 
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Yukarıda ifade edildiği üzere, bu mekanizma içerisinde, alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmamaktadır. 
Soru önergesinde ileri sürülen, İdare tarafından Muğla ilinde üretilen konutların 
maliyetlerinin diğer illere göre yüksek olduğu konusuyla ilgili olarak; TOKÎ, 
kendi toplu konut uygulamaları içerisinde yoksul, alt ve orta gelir gruplarına 
yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri çerçevesinde satışa sunduğu konutların 
fiyatlarını, kar amacı gütmeden.ve sadece maliyet bedelini dikkate alarak 
belirlemektedir. 

Toplu Konut idaresi, uygulamaları kapsamında satışa sunduğu her bir toplu 
konut projesinde, projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate 
alarak, satış koşullarını belirlemekte ve değişken fiyat endeksi kullanarak ve 
inşaat halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. İdare, özellikle 
yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut projelerinde, gerçek 
ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşulları koyarak, hedef kitleye 
uygun satış politikası uygulanmasına azami özen göstermektedir. 

TOKÎ'nin konut satışları ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi 
olamayan ancak, belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine 
uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

İdare tarafından üretilen ve satışı gerçekleşen konutların ortalama maliyet 
bedelleri; ihale bedeli, müşavirlik bedeli, genel altyapı ve çevre düzenleme 
bedeli, arsa bedeli, fiyat farkı, Katma Değer Vergisi, konut sayısı, konutların 
büyüklüğü gibi kalemler dikkate alınarak, özenle hesaplanmaktadır. Bu şekilde 
tespit edilen ortalama maliyet bedeli esas alınarak; yön, kat, manzara, sosyal 
donatılara, parka mesafe gibi kriterler doğrultusunda konutların şerefiydi satış 
bedelleri belirlenmektedir. 

Bu itibarla, Ocak 2003 - Ocak 2009 tarihleri arasında 81 il, 487 ilçe, 1.155 
şantiyede toplam 337.556 adet konutun üretimini başlatan TOKÎ'nin her bir il, 
her bir ilçe, her bir proje kapsamında ürettiği konutların maliyetlerinin 
birbirinden farklı olması tabii ki işin doğası gereğidir. Zira, her bir ilin, her bir 
ilçenin, her bir bölgenin jeolojik ve lojistik, vb yapısı birbirinden farklı olup, bu 
farklılıklar da işin ihale bedeline, müşavirlik bedeline, genel altyapı ve çevre 
düzenleme bedeline, arsa bedeline vs. etki etmektedir. Ayrıca, konut büyüklüğü 
ve konut sayısı da fiyat farkının oluşmasında önemli kalemlerden biri 
olmaktadır. 

Bu çerçevede, Muğla ili Merkez Kötekli Projesi kapsamında üretilen 880 adet 
konut da, TOKÎ'nin diğer toplu konut uygulamalarında olduğu gibi yukarıda 
detayı verildiği şekilde fiyatlandmlarak, satışa sunulmuştur. 
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24.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'daki TOKİkonutlarında yaşanan bazı sorun
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/6485) 

08/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 

Yılmaz TANKUT 
MHP Adana Milletveldjr' 

Hatırlanacağı üzere daha önce Adana'da Yüreğir Kargakekeç, Yüreğir Atakent ve Seyhan 
Şambayadı ile Yüreğir Aksantaş yerleşim bölgelerinde Toplu Konut îdaresi'nce (TOKİ) 
yaptınlan/yaptınlmakta olan konut projelerinde tarafıma ulaşan veya bizzat tespit ettiğimiz hak 
sahiplerinin şikayet ve sorunlarını size iletmiştim. 

Bunların bir kısmının giderildiğini memnuniyetle karşılamış ve duyarlılıklarından ötürü 
TOKİ yöneticilerine teşekkür etmiştim. Ancak bazı konut projelerinde hala pek çok sorun devam 
etmektedir. Bunlardan biri de merkez ilçe Çukurova'da (Bölünmeden önceki adı Seyhan) Şambayadı 
mevkiindeki 908 konutluk projededir. Geçtiğimiz günlerde burada oturan vatandaşlarımızı ziyaret 
ederek sorunları bizzat kendilerinden dinleme imkanına sahip olduk. 

Bizlere bizzat ifade edilen sorunlar çok olmakla birlikte çözümsüz değildir. Şikayetlere göre; 
2005 yılında temeli atılan, baskılar sonucu ancak iki yılda bitirilen pek çok konutta kapı've 
pencereler, yer parkeleri kırık teslim edilmiştir. Yine pek çok konutta ve sosyal donatılarda damlar 
hala akmaktadır. Aym şikayetlere göre sosyal donatı çok yetersizdir. Sağlık ocağı, PTT gibi zorunlu 
müesseseler ise yoktur. Ayrıca TOKÎ'nin atadığı site yönetimi konut sakinlerinden yüksek aidat 
bedelleri tahsil etmektedir. 5 bin kişinin ikamet ettiği sitelerde, vatandaşların kendi yönetimlerini 
oluşturmalarına izin verilmemektedir. 

Ayrıca TOKÎ'nin atadığı site yönetimi konut sakinlerinden 26-53 lira arasında yüksek aidat 
bedelleri tahsil etmektedir. Bu kadar aidatın kent merkezinde bile alınmadığından dert 
yanmaktadırlar. 5 bin kişinin ikamet ettiği sitelerde, TOKÎ'nin sadece bir yıl için atadığı ve 
geçtiğimiz Ekim ayında biten yönetim süresi, bir yıl daha uzatılırken, vatandaşların kendi 
yönetimlerini oluşturmalarına izin verilmemektedir. TOKÎ'nin atadığı yönetimden şikayet had 
safhadadır. 1 milyar ile 3 milyar arasında maaş alan yönetimin, çöpleri bile toplamadıkları 
bildirilmektedir. 
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Diğer yandan, yine Adana'da merkez ilçe Yüreğir'de TOKİ'nin Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile birlikte yaptığı protokol kapsamında 
Aksantaş arsasında basın mensupları için yaptırılan konutlar bir türlü bitirilememiş ve teslim 
edilememiştir. Yetersiz maddi imkanlarla hayatlarını idameye çalışan çoğu yerelde hizmet veren 
basın mensupları bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmektedirler. 

Her iki konut projelerinde yaşanan sorunlar, vatandaşlarımızı ciddi şekilde mağdur 
etmektedir ve acil çözüm beklemektedirler. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Daha önce iki kez soru önergeleri ile ilettiğim halde, yani yeterli bilgiler verildiği halde, 
adı geçen yerlerdeki sorunlar neden çözüme kavuşturulmamışür. 

2- Bu çözümsüzlüğün asıl sebepleri nelerdir? Yetersiz kaynak mıdır? ilgisizlik ve/veya 
duyarsızlık mıdır? 

3- özellikle TOKÎ tarafından oluşturulan geçici yönetimin göreve başlamasından itibaren 1 
yıl geçmesine rağmen halen TOKİ sakinlerinin kendi yönetimlerini oluşturmak için yapması gereken 
genel kurul toplantıları niçin bir türlü yapılamamaktadır? 

4- Geçici yönetimleri düzenleyen "Boğaziçi" isimli şirketin bu yönetim kurulları sayesinde 
aşın bir şekilde rant elde ettiği iddiaları doğru mudur? 

5- Yukarıda sayılan sorunların çözümü konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

1.6 JUBAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGl : 27.01.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6485-11093/23402 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Yılmaz TANKUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6485 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek- Soru önergesi cevabı 

-785 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/12-5" 
Konu: Soru Önergesi 

emil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı \e 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SN. YILMAZ TANKUTUN BAŞBAKANIMIZ 
SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 7/6485 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Hatırlanacağı üzere, daha önce Adana'da Yttreğir Kargakekeç, Yüreğir 
Atakent ve Seyhan Şambayadı ile Yüreğir Aksantaş yerleşim bölgelerinde 
Toplu Konut idaresince (TOKİ) yaptırılan/yaptırılmakta olan konut 
projelerinde tarafıma ulaşan veya bizzat tespit ettiğimiz hak sahiplerinin 
şikayet ve sorunlarını size iletmiştim. 
Bunların bir kısmının giderildiğini memnuniyetle karşılamış ve 
duyarlılıklarından ötürü TOKİ yöneticilerine teşekkür etmiştim. Ancak, 
bazı konut projelerinde hala pek çok sorun devam etmektedir. Bunlardan 
biri de merkez ilçe Çukurova'da (bölünmeden önceki adı Seyhan) 
Şambayadı mevkiindeki 908 konutluk projededir. Geçtiğimiz günlerde 
burada oturan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sorunları bizzat 
kendilerinden dinleme imkanına sahip olduk. 

Bizlere bizzat ifade edilen sorunlar çok olmakla birlikte çözümsüz değildir. 
Şikayetlere göre; 2005 yılında temeli atılan, baskılar sonucu ancak iki yılda 
bitirilen pek çok konutta kapı ve pencereler, yer parkeleri kırık teslim 
edilmiştir. Yine pek çok konutta ve sosyal donatılarda damlar hala 
akmaktadır. Aynı şikayetlere göre sosyal donatı çok yetersizdir. Sağlık 
ocağı, PTT gibi zorunlu müesseseler ise yoktur. Ayrıca, TOKİ'nin atadığı 
site yönetimi konut sakinlerinden yüksek aidat bedelleri tahsil etmektedir. 5 
bin kişinin ikamet ettiği sitelerde, vatandaşların kendi yönetimlerini 
oluşturmalarına izin verilmemektedir. 

Ayrıca, TOKİ'nin atadığı site yönetimi konut sakinlerinden 26-53 lira 
arasında yüksek aidat bedelleri tahsil etmektedir. Bu kadar aidatın kent 
merkezinde bile alınmadığından dert yanmaktadırlar. 5 bin kişinin ikamet 
ettiği sitelerde, TOKİ'nin sadece bir yıl için atadığı ve geçtiğimiz Ekim 
ayında biten yönetim süresi, bir yıl daha uzatılırken, vatandaşlann kendi 
yönetimlerini oluşturmalarına izin verilmemektedir. TOKİ'nin atadığı 
yönetimden şikayet had sasfhadadır. 1 milyar ile 3 milyar arasında maaş 
alan yönetimin, çöpleri bile toplamadıkalrı bildirilmektedir. 

Diğer yandan, yine Adana'da merkez ilçe Yüreğir'de TOKİ'nin Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile 
birlikte yaptığı protokol kapsamında, Aksantaş arsasında basın mensupları 
için yaptırılan konutlar bir türlü bitirilememiş ve teslim edilememiştir. 
Yetersiz maddi imkanlarla hayatlarını idameye çalışan çoğu yerelde hizmet 
veren basın mensupları bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmektedirler. 
Her iki konut projelerinde yaşanan sorunlar, vatandaşlarımızı ciddi şekilde 
mağdur etmektedir ve acil çözüm beklemektedirler. 
Bu hususlar çerçevesinde; 
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Daha önce iki kez soru önergeleri ile ilettiğim halde, yani yeterli bilgiler 
verildiği halde, adı geçen yerlerdeki sorunlar neden çözüme 
kavuşturulmamıştır. 
Bu çözümsüzlüğün asd sebepleri nelerdir? Yetersiz kaynak mıdır? İlgisizlik 
ve/veya duyarsızlık mıdır? 
Özellikle TOKİ tarafından oluşturulan geçici yönetimin göreve 
başlamasından itibaren 1 yıl geçmesine rağmen halen TOKİ sakinlerinin 
kendi yönetimlerini oluşturmak için yapması gereken genel kurul 
toplantıları niçin bir türlü yapılamamaktadır? 
Geçici yönetimleri düzenleyen "Boğaziçi" isimli şirketin bu yönetim 
kurulları sayesinde aşırı bir şekilde rant elde ettiği iddiaları doğru mudur? 
Yukarıda sayılan sorunların çözümü konusunda neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP : TOKİ, Ocak 2003 - Ocak 2009 tarihleri arasında 81 il, 487 ilçe, 1.155 şantiyede 
toplam 337.556 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. Bu rakam 100 
bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 

Ayrıca, İdarece, 337.556 adet konutla birlikte; 
S 448 Okul (13.025 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
* 442 Spor Salonu, 
S 35 Kütüphane, 
•S "SİS Ticaret Merkezi, 
S 37 Hastane, 
• 74 Sağlık Ocağı, 
S 23 Yurt ve Pansiyon (6.002 Kişilik), 
* 14 Sevgi Evi (190 bina), 
S 10 Engelsiz Yaşam Merkezi (159 bina), 
S 263 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
Yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş çaplı konut seferberliği 
kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin dışında, daha önceden 
öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar yaşanabilmektedir. Ancak, 
TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine giderek, gereken teknik ve 
yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

Bu çerçevede, soru önergesinde yer alan TOKİ tarafından yürütülmekte olan 
"Adana İli, Seyhan İlçesi, Şambayat Köyü 908 Adet Konut, Adaiçi ve Genel 
Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işinin geçici kabulü 29.06.2007 tarihinde 
yapılmış olup, işin kesin kabul işlemlerine başlanmıştır. 
Kesin Kabul Heyeti, 08.01.2009 tarihinde şantiyeye giderek, gerekli 
incelemelerde bulunmuştur. Heyet, belirlediği eksik ve kusurlu işlerin 
giderilmesi için yükleniciye 10.03.2009 tarihine kadar süre vermiştir. Heyetin 
tespit ettiği eksiklikler, halihazırda yüklenici tarafından giderilmektedir. Ayrıca, 
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verilen sürenin sonunda sözkonusu eksik ve kusurlu işlerin giderilip, 
giderilmediği hususu Heyet tarafından yeniden yerinde tetkik edilecektir. Diğer 
taraftan, yüklenici firma, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen sürede 
şantiyede sürekli teknik personel ve işçi bulundurarak, hak sahiplerinden gelen 
şikayetleri de gidermiştir. 

Diğer taraftan, soru önergesinde bahse konu diğer bir TOKİ projesi olan "Adana 
îli, Yüreğir İlçesi 888 Adet Konut, 1 adet 24 Derslikli Lise, 1 Adet Ticaret 
Merkezi, 1 Adet Cami ile Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi 
İnşaatı" işinin de geçici kabul işlemlerine başlanmıştır. 
Geçici Kabul Heyetinin şantiyede yaptığı incelemeler neticesinde, işe ilişkin 
eksik ve kusurlu imalatlar tespit edilmiştir. Ancak, müteahhit firma, maddi 
sıkıntı içinde olmasından dolayı geçici kabul eksikliklerini 
tamamlayamayacağım idareye bildirmiş ve işin namı hesabına tamamlanması 
için TOKİ'ye müracaatta bulunmuştur. Bu gelişme üzerine, geçici kabul 
eksikliklerinin tamamlanması için İdare tarafından Geçici Kabul Eksikliklerini 
Tamamlama Komisyonu kurulmuş ve bu Komisyon hızla çalışmalara 
başlamıştır. Komisyon tarafından tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin yüklenici 
nam hesabına yaptırılması işi, halihazırda devam etmektedir. 

Diğer taraftan, yüklenici firmanın taşeronlara olan borcu sebebiyle, taşeron 
işçileri tarafından şantiyedeki imalatlara büyük ölçüde zarar verildiği -kapılar ve 
camların kırıldığı, kabloların kesildiği, bataryalar ve armatürlerin yerinden 
söküldüğü- belirlenmiştir. 

Dolayısıyla, Geçici Kabul Heyeti tarafından belirlenen eksikliklerden ayrı olarak 
işçilerin zarar verdiği imalatların düzeltilmesi de teslim süresini geciktirmiştir. 
Bu şartlara rağmen imalatların Mart ayı içinde bitirilerek, hak sahiplerine teslim 
edilmesi planlanmaktadır. 

TOKİ, satışını gerçekleştirdiği konutları güvenli, sağlam, kaliteli ve taahhüt 
edilen özelliklerde hak sahiplerine teslim etmek hedefiyle, çalışmalarını 
yürütmektedir. Konutların, geçici kabulünün yapılarak, oturmaya elverişli hale 
geldiğinin tespit edilmesini müteakip en kısa sürede hak sahiplerine teslim 
edilmesi için azami gayret gösterilmektedir. 

Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, hak 
sahiplerinin gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutların tesliminden sonra 
muhtelif nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri, İdarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede, Geçici Kabulü sonuçlandırılmış toplu konut uygulamalarında, 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından 
kaynaklanan ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar 
sebebiyle, hak sahiplerince gerek e-mail, gerek telefon, gerekse de evrak yolu ile 
İdareye iletilen şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak; şikayetler yerinde 
tespit edilmekte ve proje ve sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin, 
müşavirlik elemanları gözetiminde ivedi olarak işin yüklenicisine yapımı 
sağlanmakta ve sorunların giderilmesi ve giderildiğine dair bir tutanak 
hazırlanarak, hak sahibine imzalattınlmaktadır. Ayrıca, sözkonusu şikayetlerin 
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incelenmesi, değerlendirilmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması amacıyla 
tdare bünyesinde konuya ilişkin bir veri tabanı oluşturulmuş ve tüm şikayetler 
kayıt altına alınarak, takibi sağlanmıştır. 
tşin Kesin Kabul aşamasında ise bölgeye gidecek Kesin Kabul Heyeti tarafından 
hak sahipleri ile tek tek irtibata geçilmekte, şikayetler değerlendirilerek, proje ve 
sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin giderilmesi ve sorunların 
çözümlenmesi sağlanmaktadır. 
TOKİ'nin tüm uygulamalarında olduğu gibi Adana ilinde yürütülen toplu konut 
uygulamasında da yukarıda detayı verilen çalışmalar halihazırda devam etmekte 
olup, mevcut eksikliklerin en kısa sürede giderilmesine çalışılmaktadır. Soru 
önergesine konu projelere ilişkin konut alıcılarından İdareye gelen şikayetler 
değerlendirilmiş ve bu şikayetlerin giderilmesi için müşavir firma 
talimatlandırılmıştır. Ayrıca, bazı şikayet dilekçelerinde bahsi geçen konuların 
Kesin Kabul Heyeti tarafından yerinde inceleme yapılarak, tekrar 
değerlendirilmesi de uygun görülmüştür. 
Soru önergesinde yönetimle ilgili olarak ileri sürülen konularla ilgili olarak, 
bilindiği gibi, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 
TOKİ'nin toplu konut uygulamaları kapsamında, geçici kabulü yapılarak teslim 
edilen konutlar uzun vadeli olarak satıldığından, konutların mülkiyet (tapu) 
devri, ancak, borç bitiminde yapılabilmektedir. 
Bu dönem zarfında, konutların mülkiyeti İdare uhdesindedir. Dolayısıyla, gerek 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27'inci maddesinde yer alan "Ana 
Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların 
emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır" 
hükmü gereği, gerekse de İdare ile konut alıcıları arasında imzalanan 
Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ilgili maddesi ve yönetim planı uyarınca; 
mülkiyet sahibi sıfatıyla, İdare tarafından Geçici Yönetim ve Denetim Kurulları 
oluşturulmaktadır. 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20'inci maddesi; kat maliklerinin "kapıcı, 
kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit 
olarak, anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin koruma, 
güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak 
tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı 
oranında katılmakla yükümlü" olduğunu hüküm altına almıştır. 
Bu çerçevede, geçici yönetimin hazırladığı bütçe İdare tarafından da onaylanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, yine anılan Kanun gereği, Yönetim, en az 3 ayda 
bir denetim kurulu tarafından denetlenmekte ve denetim raporları, İdare bilgisine 
sunulmaktadır. 
Ayrıca, sözkonusu proje kapsamında yer alan konutların aidatlarının 26,00-53,00 
TL arasında olduğu, gerçeği yansıtmamaktadır. 634 Sayılı Kanunun yukarıda 
belirtilen maddeleri çerçevesinde; 83 m2 olan konutlarda 24,00 TL, 146 m2 olan 
konutlarda 31,00 TL ve 176 m2 (villa) olan konutlarda 35,00 TL olarak aidat 
belirlenmiştir. 
Soru önergesinde ileri sürülen diğer bir konu olan, Yönetimde bulunanların 1 
milyar ile 3 milyar arasında maaş alması ise sözkonusu değildir. Site müdürü, net 
800,00 TL maaş almaktadır. Site yönetiminin asli görevleri arasında olan 
çöplerin alınmaması durumu da sözkonusu değildir. Site içerisinde temizlik 
kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır. 
Kaldı ki, soru önergesinde yönetimle ilgili bahsedilen konulara ilişkin, İdareye 
yazılı veya şifahi olarak gelen herhangi ciddi bir şikayet bulunmamaktadır. 
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25.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'in, orman yangınlarında kullanılacak hava araçları 
kiralama ihalesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6495) 

13.01.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 19.01.2009 tarihinde 7 yıllığına 12 
helikopter ve 4 uçak olmak üzere hava araçları kiralanması ile ilgili olarak ihale 
açılmıştır. Bu ihale bağlamında aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı 
Sn. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 
98. ve içtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 

Kürşat ATILGAN 
MHP Adana Milletvekili 

1- Orman yangınlarını söndürmek üzere kiralanacak uçak ve helikopterler için yaş limiti 
konulmuş mudur? 

2- İhale şartnamesinde belli bir uçağın (Kanada yapımı CL-215) tarif edildiği iddia 
edilmektedir. Bu doğru mudur? 

3- 7 yıl süre ile kiralanacak olan helikopter ve uçaklar için ödenecek olan yaklaşık kira 
bedeli nedir? Şayet şartname fiyatının %10 altında bir fiyatla ihale gerçekleştirilirse 
toplam ne kadar kira gideri olacaktır? 

4- Orman yangınlarını söndürmek için kiralanan uçak ve helikopter için 2008 yılında kaç 
uçak ve kaç helikopter kiralanmıştır? Bunlara verilen saat ücretleri nedir? Toplam kira 
bedeli ne olmuştur? 

5- Geçen 10 yıl içinde yıl yıl helikopter ve uçaklara verilen saat ücreti nedir? Bugüne 
kadar toplam kira gideri ne olmuştur? 

6- Orman yangınlarına ve çevre felaketlerine müdahale için köklü bir çözüm olarak uçak 
ve helikopter filosu oluşturarak işletmesini Atatürk'ün kurduğu milli bir havacılık 
kurumu olan Türk Hava Kurümu'na vermeyi düşünüyor musunuz? 

7- SSM' de 2004 yılından beri yürütülen yangın helikopteri alım projesinin durumu 
nedir? Beş ve yedi yıllık kiralama yapılırken ayrıca helikopter almanın anlamı kalacak 
mıdır? Bu kaynak israfı değil midir? SSM'nin helikopter alım projesinin erken 
gerçekleşme ihtimaline karşı yıllık kiralamaya neden gidilmiyor? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-5r5~ /X./eZ/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE Bt)YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : TBMM' nin 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11084 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Kürşat ATILGAN' in, 7/6495 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı ı 

Prof. Dr. OĞLU 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN KÜRŞAT ATILGAN' İN 
7/6494 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Orman yangınlarını söndürmek üzere kiralanacak uçak ve helikopterler için 
yaş limiti konulmuş mudur? 

CEVAP 1. Batı ve doğu bloğu ülkelerinde orman yangınları ile havadan mücadele 
için kullanılacak kiralık uçak ve helikopter sayıları yeterli olmadığı için yaş limiti 
konulamamıştır. 

SORU 2. İhale şartnamesinde belli bir uçağın (Kanada yapımı CL-215) tarif edildiği 
iddia edilmektedir. Bu doğrumudur? 

CEVAP 2. Orman Genel Müdürlüğünce, 1995 yılında günümüze kadar yapılan 
amfıbik uçak ve. helikopter ihalelerinde; belirli bir uçak veya helikopter modeli tarif 
edilmemiştir. İddia doğru değildir. 

SORU 3. 7 yıl süre ile kiralanacak olan helikopter ve uçaklar için ödenecek olan 
yaklaşık kira bedeli nedir. Şayet şartname fiyatının % 10 altında bir fiyatla ihale gerçekleşir 
ise toplam ne kadar kira gideri olacaktır? 

CEVAP 3. Çıkabilecek orman yangınlarıyla havadan mücadele maksatlı olarak; 
2009-2013 yıllan arasındaki süreyi kapsayacak şekilde, 13 adet genel maksat helikopter 
ihalesi, 15 Ocak 2009 tarihinde yapılmıştır. Beş yıl için ödenecek kiralama bedeli KDV hariç 
125.168.963,33 ABD dolandır. 2009-2015 yıllan arasındaki süreyi kapsayacak şekilde 4 
amfıbik uçak kiralama ihalesi 19 Ocak 2009 tarihinde yapılmıştır. Yedi yıl için ödenecek 
kiralama bedeli KDV hariç 53.418.750,00 Euro olarak gerçekleşmiştir. 

SORU 4. Orman yangınlarını söndürmek için kiralanan uçak ve helikopter için 
2008 yılında kaç uçak ve helikopter kiralanmıştır. Bunlara verilen saat ücreti nedir. Toplam 
kira bedeli ne olmuştur? 

CEVAP 4- 2008 yılında çıkabilecek orman yangınları ile havadan mücadele 
maksadıyla ihtiyaç duyulan 16 helikopter için 5 defa ihaleye çıkılmasına rağmen, ancak 
13 adet helikopter kiralanabilmiş; 3 defa amfıbik uçak kiralama ihalesine çıkılmasına rağmen 
amfıbik uçak kiralanamamıştır. Türk Hava Kurumundan 3 adet keşif uçağı ile 12 adet su atar 
uçak kiralanmıştır. 

2008 yılında kiralanan helikopterlere verilen saat ücretleri; 11 helikopter için KDV 
hariç 6.879 ABD dolan, 1 helikopter için KDV hariç 7679 ABD dolan, 1 helikopter için 
KDV hariç 7.995 ABD dolandır. 

Türk Hava Kurumundan kiralanan uçaklara KDV hariç olmak üzere; keşif uçakları 
için 450,00 TL uçuş saat ücreti, 994,00 TL günlük bekleme ücreti, su atar uçaklara 982,00 TL 
uçuş saat ücreti, 994,00 TL günlük bekleme ücreti ödenmiştir. 2008 yılı toplam kiralama 
bedeli KDV hariç 29.242.699,00 ABD dolarıdır. 

SORU 5. Geçen 10 yıl içinde yılı helikopter ve uçaklara verilen saat ücreti nedir. 
Bugüne kadar toplam kira gideri ne olmuştur? 

CEVAP 5. Geçen 10 yıl içerisinde yurt dışından kiralanan Uçak ve helikopter 
kiralama saat ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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YILLAR 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

HELİKOPTER 
(KDV Hariç ABD Doları) 

Genel Maksat 
1600,00 
1899,00 
2199,00 
2270,00 
2260,00 
2295,00 
2590JH) 

2723,00-2825,00 
2790,00 

3081,00-3181,00 
6879,00-7679,00-7995,00 

Gövdeden su atar 
2090,00 
2220,00 
2320,00 
2399,00 
2450,00 

AMFİBİKUÇAK 
(KDV Hariç ABD Doları) 

11.457,00 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 
Kiralanamadı 

11.346,00 
Kiralanamadı 

Yurtiçi ve dışından kiralanan uçak ve helikopterlere, 1995-2008 yıllan arasında 
ödenen toplam kiralama ücreti, KDV hariç 128.403.623,00 ABD dolandır 

SORU 6. Orman yangınlarına ve çevre felaketlerine müdahale için köklü bir çözüm 
olarak uçak ve helikopter filosu oluşturarak işletmesini Atatürk'ün kurduğu milli bir havacılık 
kurumu olan TürkHava Kurumu'na vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 6. Orman Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafindan 
alım çalışmalan devam eden 20 adet Genel Maksat Helikopterini bünyesine katarak; 
helikopter filosunu kuracaktır. 2009-2015 yıllan arasım kapsayacak 7 yıl süreli amfibik uçak 
filosunun kiralama ihalesi yapılmış ve ihaleyi Türk Hava Kurumunun bir kuruluşu olan 
Gökçen Havacılık kazanmıştır. 

SORU 7. SSM de 2004 yılından beri yürütülen yangın helikopteri alım projesinin 
durumu nedir. Beş ve yedi yıllık kiralama yapılırken ayrıca helikopter almanın anlamı 
kalacak mıdır? Bu kaynak israfı değil midir? SSM helikopter alım projesinin erken 
gerçekleşme ihtimaline karşı yıllık kiralamaya neden gidilmiyor. 

CEVAP 7. Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 20 adet Genel Maksat 
helikopterinin alım çalışmalan henüz bitmemiş görüşmeler devam etmektedir. 2009-2013 
yıllan arasındaki 5 yıllık süreyi kapsayacak helikopter kiralama ihalesi, alınacak 20 
helikopterin teslimindeki muhtemel gecikmeler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 
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26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'den emekli olanlara ve TRT'ye alınan 
personele, 

TRT'deki bazı kadrolarda çalışan kişilere, 
TRT'ye personel alımına, 
TRT'ye mütercim spiker alımına, 
TRT Genel Müdürüne, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'in cevabı (7/6496), (7/6497), (7/6498), (7/6499), 

(7/6500) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M l L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla 

Ali İhsan Kökftirk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1. TRT yasasının değiştirilmesinden sonra kaçı kişi emekli olmuştur? 

2. Emekli olanların unvanlara ve ünitelere göre dağılımı nedir? 

3. 23 Kasım 2007 tarihinden sonra TRT 'de kadrolu ve sözleşmeli kaç kişi 
işe alınmıştır? 

4. Kadrolu olarak işe alınanların kaçı açıktan atamadır, kaçı nakildir? 

5. Diğer kamu kurumlarından nakil yolu ile TRT'ye geçenlerin daha önce 
çalıştıkları kurumlar ve görevleri nedir? 

6. Diğer kurumlardan atanan bu kişiler TRT 'de hangi ünitelerde 
çalışmaktadır ve görevleri nedir? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devle Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla <—-4* 
Ali İhsan Köktürk 

CHP Zonguldak Milletvekili 

1. TRT 'de Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Yapım Yayın Elemanı, 
Uzman kadrolarında çalışan ve fiilen MUHABİR, SPİKER, 
KAMERAMAN, PRODÜKTÖR, MONTAJCI, YÖNETMEN, RESİM 
SEÇİCİ vb görevlerde çalışan kaç kişi vardır? 

2. Bu kişiler kaç yıldır TRT 'de çalışmaktadırlar? 

3 . Bu kişiler ne kadar maaş almaktadır? , 

4. Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Yapım Yayın Elemanı, Uzman 
kadrolarında bulunan ancak fiilen MUHABİR, SPİKER, KAMERAMAN, 
PRODÜKTÖR, MONTAJCI , YÖNETMEN, RESİM SEÇİCİ olarak 
görev yaptırılan personelin fiili olarak yaptıkları işin kadrosuna atanmaları 
için bir işlem yapılacak mı? 

5. Yayıncılık tecrübesi olmayan yeni personelin alınması yerine öncelikle 
söz konusu deneyimli yayın personelinin mağduriyetini giderilmesi 
kurum için daha yararlı değil midir? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Ali ihsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1. ibrahim Şahin ' in TRT Genel Müdürü olmasından sonra (23 Kasım 2007) 
kaç kişi sözleşmeli personel olarak alınmıştır? 

2. Şu anda sözleşmeli personel olarak çalışanların kaçı TRT 'de 23 Kasım 
2007 tarihinde önce işçi Sayılmayan Geçici Personel olarak çalışmaya 
başlamıştır? 

3. T R T ' d e 24 Eylül 2008 tarihinden sonra kaç kişi sözleşmeli personel 
statüsüne geçirmiştir? 

4. T R T ' y e sözleşmeli personel alınacağına ilişkin bir duyuru yapılmış mıdır, 
yapı lmamış ise gerekçesi nedir? 

5. Sözleşmeli olarak alınanlar daha Önce hangi kurumlarda, hangi görevlerde 
çalışmıştır? 

6. Sözleşmeli personel olarak alınanlar içini (23 Kasım 2007 tarihinden önce' 
işçi Sayılmayan Geçici Personel statüsünde çalışanlar hariç) sınav 
yapılmış mıdır? 

7. Bu sınav hangi tarihte yapılmıştır v e jüride kimler görev almıştır? 

8. Bu kişiler için güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? 

9. Bu kişiler hangi ünitelerde hangi görevlerde çalıştırılacaktır? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla 

Ali Ihsfan KSktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1. 23 Kasım 2007 tarihinden sonra istisnai memuriyet statüsünde kaç kişi 
mütercim spiker olarak alınmıştır? 

2. TRT'ye mütercim spiker alınacağına ilişkin bir duyuru yapılmış mıdır? 
3. Mütercim spiker olarak alınanların Türkçe ve ilgili dile hakim olmadığı 

bu nedenle çevirilerde hatalar yapıldığı yönündeki iddialar doğru mu? 
4. Urduca masasına dil bilmediği halde bir kişinin alındığı bu nedenle 

Urduca masasından sorumlu bir; kişinin emekliliğini istediği doğru 
mudur? 

5. Yabancı dil internet yayınlarında çalıştırılmak üzere alman kişiler daha 
sonra mütercim spiker olarak kadroya geçirilmiş midir? 

6. Mütercim Spiker olarak kadroya alınanlar arasında yabancı dil internet 
yayınlarında çalışmak üzere kuruma müracaat eden ve sınavı kazanlardan 
kaç kişi vardır? Diğer kişiler hangi ölçütlere göre alınmıştır? 

7. 24 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu 
Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde M Ü T E R C İ M SPİKER 
için "İlgili yabancı dil için Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan 
en az (C) seviyesinde puan almış olmak" şartı getirilmiştir. KPDS 
sınavından ' C seviyesinde puan alan bir kişinin Mütercim Spikerlik 
yapması mümkün müdür? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla 

Ali İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahincin Türk Telekom Yönetim Kurulu 
Başkanvekili, Avea Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türk Telekom'un 
iştiraki olarak kurulan Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri, Argela Yazım 
Bilim Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İnnova Bilişim Çözümleri 
Anonim Şirketi, SEBİT Eğitim, Bilgi Teknolojisi Anonim Şirketi, Telekom 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Golf Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, Türk Telekom Yönetim Kurulu 
Başkanvekili ve Avea Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğuna ilişkin 
bilgileri TRT Genel Müdürlüğü'ne aday olurken RTÜK'e verdiği özgeçmişinde 
bildirmediğine ilişkin haberler basında yer almıştır. 

Yine; 11 Kasım 2005 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan haberde 
"Telekom'da, ulusal güvenlik gibi stratejik konularda veto hakkı bulunacak altın 
hisseyi, İbrahim Şahin ya da ismet Yılmaz'ın temsil etmesi bekleniyor, İbrahim 
Şahin'in, TRT Genel Müdürlüğü için kararnamesi Köşk'e gönderildi. Şahin'in. 
hem TRT Genel Müdürü hem Telekom yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapmasının sorun oluşturup oluşturmayacağı da inceleniyor. " denilmektedir. 

Buna bilgiler ışığında; 

1. İbrahim Şahin RTÜK'e verdiği özgeçmiş bilgilerinde yürüttüğü projelere 
kadar ayrıntılı bilgiler verirken Türk Telekom ve iştiraklerindeki yönetim 
kurulu üyeliklerine ilişkin bilgileri niçin vermemiştir? 

2. İbrahim Şahin 2005 yılında Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinin 
TRT Genel Müdürlüğü için engel teşkil ettiğini biliyor muydu? 

3. Türk Telekom ve iştiraklerinde Ulaştırma Bakanlığı'nı temsilen yâni 
Ulaştırma Bakanlığının memuru olarak bulunuyor. Ulaştırma 
Bakanlığının memuru olarak Türk Telekom ve iştiraklerinde yönetim 
kurulu üyesi olan bir kişinin anayasada ve yayasında özerk ve tarafsız 
olarak tanımlanan TRT'de Genel Müdür olması hukuka uygun mudur? 

4. İbrahim Şahin'in makam aracı olarak kullandığı 06 TJL 73 plakalı Auidi 
marka aracın Türk Telekom'a ait olduğu doğru mudur? Türk Telekom 
hangi gerekçeyle bu aracı TRT Genel Müdürü'ne tahsis etmiştir? 

5. Bu aracı kullanan şoförün PTT personeli olduğu doğru mudur, eğer 
doğruysa, PTT bu aracı kullanan şoförü hangi gerekçeyle ve hangi yasal 
çerçevede görevlendirmiştir? 

<r—~4&, 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/00370 

11/02 /2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11084 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/521 sayılı yazı. 
c) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/527 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/520 sayılı yazı. 
c) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/523 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/522 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/6496, 7/6497, 
7/6498, 7/6499 ve 7/6500 esas numaralı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili 
kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b), (c), (d), (e) ve (f) 
yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M%/ 
EK : İlgi (b), (c), (d), (e) ve (f) yazılar 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / O*^0-Ol< j <TM 
Konu: :7/6496 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00245 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6496 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1, 2- 2954 sayılı Kanunda 5767 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra 
30/01/2009 tarihi itibarıyla Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan birimlerde muhtelif 
unvanlarda görev yapan 994 kişi emekli olmuştur. 

3, 4 - TRT'de son 15 yılda Genel Müdür olarak görev yapan Tunca TOSKAY 
döneminde 2303, Kerim Aydın ERDEM döneminde 887, Yücel YENER döneminde 2362 
kişi işe alınmıştır. 

Genel Müdür İbrahim ŞAHÎN'in göreve başladığı 23/11/2007 tarihinden bugüne kadar 
ise kadrolu 55 naklen, 234 KPSS'de başarılı olanların arasından giriş sınavı yapılmak 
suretiyle açıktan ve 81 sözleşmeli personel alınmıştır. Ayrıca, mahkeme kararlarının 
uygulanması, ilgili mevzuatı gereği şehit yakım ataması gibi kurumsal takdirin dışmda 
yapılan atamalar ile büyük çoğunluğu önceki dönemlerde işe başlatılan, ancak gerek yargı 
organları nezdinde gerekse denetime yetkili kurumlar nezdinde istihdam yönünden hukuki 
ihtilaflara neden olan kişilerin söz konusu hukuki ihtilaflarını gidermek amacıyla yapılan 
atamalar da söz konusudur. 

5, 6 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 
naklen atanan personel, Kurum hizmetleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan birimlerde 
çalıştırılmaktadır. 

Arz ederim. 

1 7 . 2 . 2009 

İOıJLnım 
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Türkiye Radyo-Televizyon Korumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / ö « ^ O . c ^ j f l - ' V .{İ&.&J1M9 
Konu: :7/6497 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

t lgi : 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00245 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6497 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumumuzda Stüdyo Film Yapım Elemanı, Yapım Yayın Elemanı ve Uzman 
kadrolarında görev yapan yayıncı personel, hizmet ihtiyacı dikkate alınarak belirli zamanlarda 
yayınla ilgili çeşitli hizmetlerde çalıştmlabilmektedir. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği —. 
Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / 0 ^ o . o l ^ ^Q_& j Xf.J&z./2009 
Konu: 7/6498 sayılı Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00245 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6498 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1, 2, 3 - 2954 sayılı Kanuna 5767 sayılı Kanunla eklenen Geçici 11 inci maddede yer 
alan; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görev yapan işçi sayılmayan geçici 
personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, bu Kanununun 50 
inci maddesinin (ı) bendi hükümlerine göre istihdam edilmek ve yine anılan bentte yer alan 
sözleşmeli personel sayışma ilişkin hüküm saklı kalmak üzere Kurum tarafından uygun 
görülen pozisyonlara atanırlar." hükmü gereğince (621), Kurumsal hizmet ihtiyacı 
çerçevesinde (81) kişi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmıştır. 
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4 ila 9 - 2954 sayılı Kanunun 50 inci maddesine 5767 sayılı Kanun ile eklenen (ı) 
bendinde; "Sözleşmeli personel; Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim 
hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300'ü geçmemek üzere Kurumca yapılacak sınavla istihdam 
edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen 
personeldir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince hazırlanan "Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde istihdam Edilen Personel Yönetmeliği" Yönetim 
Kurulunda kabul edildikten sonra 217 sayılı KHK gereği Devlet Personel Başkanlığına intikal 
ettirilmiş; bu Başkanlığın görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış ve 
Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. Başbakanlığın da incelemesinden sonra 24 Eylül 2008 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu mevzuat çerçevesinde istihdam edilen personelden 
bazılarının Kanal D-Per Ajans, Komedya-Çay Prodüksiyon, NTV-MSNB-C, SKY Türk gibi 
özel basın-yayın kuruluşlarında görev yaptıkları bilinmektedir. İlgililer, bu kapsamda smava 
tabi tutulmakta, başarılı olanların güvenlik soruşturması yapılmakta ve Kurum tarafından 
ihtiyaç duyulan ve Kanunda belirtilen hizmetlerde çalıştırılmaktadır. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / © " Î O P (-f f *}2-'b> / ö / . .Şn/2009 
Konu: :7/6499 sayılı Soru önergesi. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet A Y D IN ) 

tlgi : 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00245 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6499 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1, 2 - 23 Kasım 2007 tarihinden sonra, büyük çoğunluğu daha önceki dönemlerde işe 
başlatılan ancak istihdam boyutu ile hukuki ihtilaflara sebep olan 107 kişi, 29S4 sayılı 
Kanunun 50/c maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mütercim spiker olarak 
atanmıştır. 

2954 sayılı Kanunun 50/c maddesine göre mütercim spiker kadrosuna atanacaklar 
hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memuriyet hükümlerinin uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 657 sayılı Kanunun istisnai memuriyet hükümlerinde duyuru yapılacağına 
ilişkin bir hüküm bulunmadığından herhangi bir duyuru yapılmamıştır. 

3,4- Mütercim spiker olarak göreve başlatılan personelin Türkçe ve ilgili dile hakim 
olmadığı, Urduca masasına dil bilmediği halde bir kişinin alındığı ve bu nedenle bir kişinin 
emekliliğini istediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

S, 6, 7- Kurumun hizmet ihtiyacı dikkate alınarak, 2954 sayılı Kanunun 50/c maddesi 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mütercim spiker unvanlı kadroya istisnai 
memuriyet hükümlerine göre atamalar gerçekleştirilmiş olup, söz konusu personel ilgili 
hizmet tanımında belirtilen görevleri yerine getirmektedir. 

Arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / <=> ̂  o- o k \ ̂ ZSi— S.9J.&./2009 
Konu: :7/6500 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/0245 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6500 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İbrahim ŞAHİN, TRT Genel Müdürlüğüne yasal prosüdüre uygun olarak atanmış; 
ayrıca yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Telekom iştiraklerindeki ödemelerden feragat etmiş; 
AVEA AŞ'den aldığı ücretleri de Genel Müdür olduğu dönem itibarıyla almamış ve iade 
etmiştir. 

Arz ederim. 

27.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir sivil toplum kuruluşunun basın açıklamasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/6504) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçliler* fhU/tt $n-fctfr frlfrCfiV ' tarafından Anayasa'nın^98. 
ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Sebahat Tuncel 
İstanbul Milletvekili 

Osman Gazi Kültür Dernekleri üyelerinin çok kaygı verici bir eyleme imza attıklarını 8 Ocak 
2009 basından takip ettik. Eskişehir'deki Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Genel Başkanı Niyazi Çapa, Filistin'e saldıran İsrail ile Ermenilerden özür dileme 
kampanyasına girişenleri kınadıklarını açıkladığı basın toplantısında eline "Bu kapıdan 
Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere giriş serbesttir" yazılı döviz aldı. 
Son günlerde gelişen "özür kampanyası" ve Gazze'de yaşananlar bahane edilerek, gerek 
Ermeni kimliğine saldırı biçiminde ortaya çıkan gerekse yerleşik anti-semitik bakış açısının 
güçlenmesine neden olan yaklaşımlar, taşıdıkları ırkçı ve şoven içerik nedeniyle son derece 
rahatsız edicidir. Bu tür ırkçı ve toplumda gerginliği tırmandırmaya yönelik eylemlerin adına 
Kültür Derneği denilen bir kurumda gerçekleşmesi de ayrıca manidardır. 
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Bu temelde; 

1. Eskişehir Osman Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu yönetimi ve Federasyonun 
Genel Başkanı Niyazi Çapa, hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Toplumda kin ve öfke yayan ve çoğu zaman da kriminal olaylara sebebiyet veren bu 
tür kurum ve derneklerin faaliyetleri denetleniyor mu? 

3. Daha önce de Müslüman olmayan yurttaşlarımıza dönük gerçekleşen ölüm ve 
- yaralanmalara yol açan saldırılara tanık olduk. Bu olayların kaynağında hangi odaklar 

vardır? 

4. Bu tür ırksal ve dinsel çetecilik ve tahrip edici örgüt faaliyetlerinin önüne geçmek için 
örneğin İçişleri Bakanlığıyla ortak yürüteceğiniz projeler gündeminizde var mı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.050.DDB.0000007/ 4 ^ 10/02/2009 
(610)/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanhğı'nın 27.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11084 sayılı 
yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'e ait 
7/6504 sayılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar incelenmiş olup, söz konusu hususlarla 
ilgili açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği üzere, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19 uncu maddesinde derneklerin, 
gerekli görülen hallerde İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebileceği 
belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu bildiri ile ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Bakan 
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28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/6516) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bayburt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştu? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardı? 
3. Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 
4. Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliş t i rme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610__2-S>5Ö3 )3w../€&/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/01/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 11084 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/6516 Esas No ' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır . 

Bilgilerini arz ederim. 

'*T^^S\ 
Ertuğrul GÜNAY 

Bakan 

EK: Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/6516 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1 : Bayburt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2 : Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU 3: Bu yatırımlardan bitenler hangileridir? 

SORU 4: Bitirilmesi planlanıp bitirilemeyen yatırımlar var mıdır? Varsa 
sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-4: Bakanlığımızın Bayburt ilinde doğrudan yürüttüğü herhangi 
bir yatırımı bulunmamaktadır. Ancak Bayburt Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğünce 
yürütülmekte olan Kop Dağı Kış Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları işi için 
yatırım bütçemizden 300.000 YTL ile Gökçedere Belediye Başkanlığına altyapı 
uygulamaları için 10.000 YTL ödenek aktarılmıştır. 

17/10/1993 tarihli ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen 
Bayburt Kop Dağı Kış Turizm Merkezinin planlama çalışmaları Bakanlığımızca 
tamamlanmıştır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı 1995 yılında Bakanlığımızca , 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ise 1996 
yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmıştır. 

Bakanlığımız 2009 Yılı Yatırım Programında Kop Dağı Kış Turizm Merkezi 
Altyapı Uygulamaları yapımı için 500.000 TL ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca 2007 yılında hizmete açılan 309 koltuk kapasiteli 
büyük salonu, 77 koltuk kapasiteli küçük salonu bulunan Bayburt Kültür Merkezi 
bulunmaktadır. 
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29.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ'den ihale alan firma ve taşeronlardan kaynaklanan 
bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in 
cevabı (7/6538) 

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 

Ülkemizin birçok il ve ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konut ve sosyal tesis 
inşaatlarında çalıştırılan işçilerimizin ve inşaat bölgesinde alışveriş yapılan esnaflarımızın; 
paralarının zamanında veya hiç ödenmediği için mağdur edildikleri, yaşanan ekonomik krizin de 
etkisiyle son dönemde bu mağduriyetlerin daha da arttığı kamuoyunca yakından bilinmektedir. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. TOKÎ'den inşaat ihaleleri alarak bu inşaatları taşeron müteahhitler aracılığı ile yaptıran 
firmaların taşeronlara olan ödemelerini zamanında yapmalarını sağlayacak bir düzenleme 
konusunda hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? 

2. Varsa bu çalışma ne aşamadadır ve ne zaman yürürlüğe girecektir? 

3. TOKİ'ye inşaat yaparak çalıştırdığı işçinin, yaptırdığı işin ve alışveriş yaptığı esnafın 
parasını ödemeyen taşeron firmalarla ilgili olarak bir yaptırım veya ceza uygulaması 
yapılmakta mıdır? Bu durumdaki firmalara karşı hangi tedbirler alınmış veya alınmaktadır? 

4. TOKİ'den ihale alan kaç firma hakkında yazılı veya sözlü şikâyette bulunulmuştur? Bu ve 
benzeri şikâyetlerle ilgili olarak kaç firma hakkında yasal işleme gerek duyulmuştur? Kaç 
firma ile mahkemelik olunmuştur? Bu firmalar hangileridir? 

5. TOKÎ ile anlaşmazlığa düşen ve yasal olarak haksızlığı ortaya çıkan firmalara karşı hangi 
tür yaptırımlar uygulanmaktadır? 
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Sayı :B.02.0.001/»2.£ 
Konu :Soru önergesi 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
î 6 ŞÜSAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGt :27/01/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6538-11121/23451 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sn. Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6538 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 

İernil ÇİÇEI 
Devlet Bakanı' 

Başbakan Yardınlcuu 

m T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02.00/61O- - 1 * 2 
Konu : Soru önergesi Hk. 

1 1.Ü2. İLİdÜ* Û a ? 7 j !.} 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi : 02.02.2009 tarih ve B.02.0.001/91 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/6538 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih: 12.02.2009 
Sayı: 174 

EK : Soru Önergesi Cevabı. 

Erdoğan BAYRAKTAR -y 
Başkan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.ALİM IŞIK'IN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/6538 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Ülkemizin birçok il ve ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan 
konut ve sosyal tesis inşaatlarında çalıştırılan işçilerimizin ve inşaat 
bölgesinde alışveriş yapılan esnaflarımızın; paralarının zamanında veya 
hiç ödenmediği için mağdur edildikleri, yaşanan ekonomik krizin de 
etkisiyle son dönemde bu mağduriyetlerin daha da arttığı kamuoyunca 
yakından bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

TOKİ'den inşaat ihaleleri alarak bu inşaatları taşeron müteahhitler 
aracılığı ile yaptıran firmaların taşeronlara olan ödemelerini zamanında 
yapmalarını sağlayacak bir düzenleme konusunda hükümetinizce 
yürütülen bir çalışma var mıdır? 
Varsa bu çalışma ne aşamadadır ve ne zaman yürürlüğe girecektir? 
TOKİ'ye inşaat yaparak çalıştırdığı işçinin, yaptırdığı işin ve alışveriş 
yaptığı esnafın parasını ödemeyen taşeron firmalarla ilgili olarak bir 
yaptırım veya ceza uygulaması yapılmakta mıdır? Bu durumdaki 
firmalara karşı hangi tedbirler alınmış veya alınmaktadır? 

TOKİ'den ihale alan kaç firma hakkında yazılı veya sözlü şikayette 
bulunulmuştur? Bu ve benzeri şikayetlerle ilgili olarak kaç firma hakkında 
yasal işleme gerek duyulmuştur? Kaç firma ile mahkemelik olunmuştur? 
Bu firmalar hangileridir? 
TOKİ ile anlaşmazlığa düşen ve yasal olarak haksızlığı ortaya çıkan 
firmalara karşı hangi tür yaptırımlar uygulanmaktadır? 

CEVAP : Sözleşme ile şartnameler, ilgili kanunlar ve yönetmelikler; ihaleyi yapan işveren 
sıfatı ile İdareyi, üzerine ihale yapılan işin gerektirdiği fenni ve ekonomik 
yeterliliğe sahip, işin uhdesinde kaldığı ve işi yapmayı taahhüt eden sıfatı ile de 
Yükleniciyi taraf olarak belirlemekte ve amaç doğrultusunda bu tarafların yetki, 
görev ve sorumluluk ilişkilerini düzenlemektedir. Alt yükleniciyi ise, sözleşme 
konusu işin nev'i itibarıyla bir kısmım yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı 
olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi olarak tarif etmektedir. 

Bu çerçevede; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53'üncü maddesinin (b) 
fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin "Alt Yüklenicilerin Çalıştırılması ve Sorumlulukları" başlıklı 
21'inci maddesi 4'üncü fıkrasında, "İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan 
önce alt yüklenicilerin listesinin İdarenin onayına sunulmasının istendiği 
hallerde, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri, İdare, on beş gün 
içinde onaylayıp onaylamadığını bildirir ve İdarece onaylanmayan alt 
yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Yüklenicinin onaylanan alt 
yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini 
İdareye vermesi gerekir" Hükmü, 6'ıncı fıkrasında ise, "İdarece onaylanmış alt 
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yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında 
değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve 
yukarıdaki şartlara tabidir. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden İdareye 
karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek 
onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez" Hükmü, yer almaktadır. 

Genel Şartnamenin "Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel" başlıklı Yedinci 
Bölümün, çalışanların haklan ve çalışma şartlarını düzenleyen 35'inci 
maddesinde, "...Yapı denetim görevlisi, işyerinde çalışanlar arasında yüklenici 
veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını 
kontrol ederek, ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden 
istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini 
sağlayacaktır. 

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği 
tarih (yaklaşık olarak), 1475 sayılı îş Kanununun 29'uncu maddesinde yazılı 
olduğu şekilde ilan olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve 
yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit 
edilerek, bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir. 
Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden 
başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. 
Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme 
günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık 
tutarından fazlası hakkında İdareye herhangi bir sorumluluk düşmez. 
Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa 
puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan 
miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından 
bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme 
yerine gönderilir... 

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı 
olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da 
yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de 
doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında 
da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak 
zorundadır" Hükmü mevcuttur. 

Ayrıca, 4857 sayılı iş Kanunununun "Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin 
Hakedişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü" başlıklı 36'ıncı maddesinde, 
"Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi 
teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü 
bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden 
müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının 
kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen 
varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri, 
bunların hakedişlerinden öderler. 
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Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği 
işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin 
görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan 
işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından 
fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez" Hükmü 
yer almaktadır. 

Yukarıdaki maddeler incelendiğinde; alt yüklenicilerin kimler olabileceği, alt 
yüklenici çalıştırmak isteyen yüklenicilerin yapması gereken işler, alt 
yüklenicilerin sorumlulukları ve bunlara ilişkin süreçlerinin açıkça düzenlendiği 
görülmektedir. Bahse konu soru önergesinde geçen "taşeron firmalar" ancak, 
İdarece onaylı alt yüklenici olmaları durumunda muhatap kabul edilebilmekte ve 
bu muhataplıkları da işle ilgili sorumlulukları ihtiva etmektedir. Onaylı alt 
yükleniciler ile ilgili sözleşme, şartname ve ilgili kanun maddesi hükümleri 
uygulanmaktadır. 

Sözleşme, şartname, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri; alt yüklenicilerin 
alacak verecek durumlarının takip edilmesi ya da bu alt yüklenicilerin borçlarını 
ödemesinin sağlanması konuları ile ilgili olarak, işveren sıfatı ile TOKİ'ye 
herhangi bir sorumluluk yüklememektedir. 

Öte yandan, işveren sıfatı ile TOKİ, 4857 sayılı İş Kanununun 36'mcı maddesi 
gereği, yüklenicilerle yapılan sözleşmeler kapsamında düzenlenen hakediş 
raporlarında yer alan "ilan" ve "ilan kaldırma" tutanakları ile; işyerinde bulunan 
tüm personele, hakediş raporunun düzenleneceği günü ve o güne kadar bahse 
konu yükleniciden alacağı olan personelin ilgili kontrollük teşkilatına 
başvurmaları gerektiği hususlarını duyurmaktadır. 

Bu konuda süresinde herhangi bir müracaat olmaması durumunda; tutanakla 
seçilen işçi temsilcisi, İdare kontrol elemanı ve yüklenici yetkilisinin 
imzaladıkları tutanak ile bu durum belirlenerek, hakediş ödemeleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Başvuruların olması halinde ise; konu İdarece değerlendirilmekte, işçi alacağının 
tespit edilmesi durumunda da, talep edilen işçi alacaklarının yüklenici firmalar 
tarafından muhataplarına ödenmesi sağlanmaktadır. 
Görüleceği üzere," TOKİ; yüklenici, alt yüklenici ve bunların çalıştırmış olduğu 
işçilerle ilgili olarak, yukarıda detaylı olarak yer verilen hükümler çerçevesinde 
işlem tesis etmektedir. 
Diğer taraftan, İdare ile aralarında hukuki bir sözleşme akdedilmiş olmayan 
kişilere, İdarece, herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. 
Dolayısıyla, yüklenici ve/veya alt yüklenici firmaların üçüncü şahıslar ve kişiler 
ile yapmış olduğu alışverişlerin, bu şahısların kendi aralarındaki ticari ilişki 
olması nedeniyle, İdarenin, taraflar arasında yapılan ticari alışverişe müdahil 
olması söz konusu değildir. Buna rağmen, mümkün olduğunca, yüklenici 
firmaya bu borçlar ödettirilmiştir. Ayrıca, sözkonusu alacaklıların hukuki yollara 
başvurarak alacaklarını takip edebileceği hususunun da bulunduğu 
değerlendirilmektedir. 
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TOKÎ tarafından ihalesi yapılan ve uhdesinde kalan bir çok firmayla ilgili 
değişik konularda İdareye yazılı ve sözlü şikayetler iletilmektedir. Bu şikayetler, 
sözleşmede yer alan sorumlulukları kapsamında yükleniciye intikal ettirilerek, 
çözümlenmesi sağlanmaktadır. 
Bu şikayetlerin içerisinde borç-alacak konularını içeren şikayetler de 
bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 36'ıncı maddesi çerçevesinde, hakediş 
raporları içerisinde bulunan "ilan kaldırma" tutanaklarına yapılacak itirazlar, işçi 
alacaklarıyla ilgili olup, işçi alacakları dışındaki alacaklar, soru önergesinde 
anılan ticari alacaklar olarak değerlendirilmekte ve hiçbir kanun maddesi, 
TOKİ'ye bu tür ticari alacaklarla ilgili bir sorumluluk yüklememektedir. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile anlaşmazlığa düşmek, yüklenici firmaların 
sözleşme, şartname, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uymaması ve bu 
kapsamda sorumluluklarını yerine getirmemesi olarak değerlendirilmekte ve bu 
durumda da sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır. 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, İdare, yükümlülüklerini yerine 
getirmemelerinden dolayı, ancak, kendisine karşı sözleşme, şartname, ilgili 
kanun ve yönetmelik hükümleriyle bağlı ve sorumlu olan muhataplarına 
(yüklenici firma) karşı hukuki yollara başvurabilmektedir. 

30.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, bir hac organizasyonunda hacıların bağışa yönlen
dirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı 
(7/6540) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla 15.01.2009 

şeyin M E R T 
D S P İstanbul Milletvekili 

T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Hac Organizasyonu 
sorumlularının Hacılarımıza göndermiş olduğu mektupta; Bu yıl, Mekke-i 
Mükerrem'ede başlatılan yeni imar ve inşa nedeniyle kiralık ev piyasasında 
oluşan daralmadan dolayı Hacıları barındırmayı arzu ettikleri evler ile kullanmak 
zorunda kaldıkları mevcut evlerin fiyatları arasında 120,- Euro ücret farkı ortaya 
çıktığı, bu farkı isteyenlerin, "DİTİB Köln Merkez Camii" projesi için bağışta 
bulunabileceği, isteyenlere ise paralarının iade edilebileceği belirtilmektedir. 

Bu nedenle : 

1- Hacılarımızın mektupla bağış yaptırılmaya yönlendirilmesi sizce doğru 
mudur? 

2- Oluşan bu fiyat farkından kaç hacımız etkilenmiştir? 
3- Hacılarımızın kaçı bağışta bulunmuş, kaç hacımız iadesini istemiştir? 
4- Mektuba yanıt veremeyen hacılarımızın fiyat farkından doğan alacakları her 

hangi bir işleme tabi tutulmuş mudur? Her hangi bir işlem yapılmadıysa, 
Ne gibi bir işleme tabi tutulacaktır? 
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DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/031/OSÖ/ / 2 102- /2009 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) 30.01.2009 tarih ve B.O2.0.KKG.0.12/1O6-119-7/405 sayılı yazı. 
b) 11.02.2009 tarih ve B.02.1.DÎB.0.13.00.01/090.04-563 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/6540 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu 
Diyanet işleri Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

C/U. *<&*! 
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı 

T.C. 
. BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı : 8.02.1.018.0.13.00.01/090.04-^6 3 İ.L./.Q2l2009 
Konu : Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

ilgi: a) 15/01/2009 tarihli ve 7/6540 sayılı istanbul Milletvekili Hüseyin MERT'in yazılı soru 
önergesi, 

b) 30/01/2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-119-7-405 sayılı yazı, 
c) 03/02/2009 tarihli ve B.02.0.009/031 - 0331 sayılı yazı. 

Bakanlıklarının ilgi (c) yazıları ekinde Başkanlığımıza intikal eden istanbul Milletvekili Sayın 
Hüseyin MERT'in yazılı soru önergesine ilişkin verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgi 
notu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ek : P r o * 
Bilgi Notu Diyanet İşleri Başkanı 
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T.C. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili: Hüseyin MERT-
İstanbul Milletvekili 

Önergenin Konusu : T.C Berlin Büyükelçiliği kanalıyla hacca giden vatandaşların hac 
paralan hk. 

Önerge Esas No : 7/6540 

SORULAR 

T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Hac Organizasyonu sorumlularının 
hacılarımıza göndermiş olduğu mektupta; Bu yıl, Mekke-i Mükerrem'ede başlatılan yeni imar ve 
inşa nedeniyle kiralık ev piyasasında oluşan daralmadan dolayı hacıları barındırmayı arzu ettikleri 
evler ile kullanmak zorunda kaldıkları mevcut evlerin fiyatları arasında 120,-Euro ücret farkı ortaya 
çıktığı, bu farkı isteyenlerin, "DİTİP Köln Merkez Camii" projesi için bağışta bulunulabileceği, 
isteyenlere ise paralarının iade edilebileceği belirtilmektedir. 

Bu nedenle; 

1- Hacılarımızın mektupla bağış yaptırılmaya yönlendirilmesi sizce doğrumudur? 
2- Oluşan fiyat farkından kaç hacımız etkilenmiştir? 
3- Hacılarımızın kaçı bağışta bulunmuş, kaç hacımız iadesini istemiştir? 
4- Mektuba yanıt vermeyen hacılarımızın fiyat farkından doğan alacakları her hangi bir 
işleme tabi tutulmuş mudur? Her hangi bir işlem yapılmadıysa, ne gibi bir işleme tabi 
tutulacaktır? 

CEVAP LAR 

1- Soru Önergesinde zikredilen "hacılara ücret farkım geri ödeme konusu", Başkanlığımızın 
ve yurt dışı teşkilatlarımızın "hac organizasyonunu en iyi ve şeffaf şekilde yapma, gerek 
kurumdan gerekse harici bir sebepten kaynaklansın, planlanan hizmetlerde bir aksaklığın 
olması halinde bu durumu hacılarla paylaşma ve varsa bir mağduriyet bunu telafi etme" 
anlayış ve duyarlılığının sonucudur. Nitekim, Almanya Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşavirliği- Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğiyle düzenlenen 2008 Hac 
Organizasyonunda, Mekke'de yürütülen imar ve inşa faaliyetleri çerçevesinde Harem 
çevresindeki binaların yıkımı nedeniyle arzu edilen standartta evler kiralanamamış, bu durum 
hacılara duyurularak fiyat farkının iadesi cihetine gidilmiştir. 

Söz konusu duyurularda, aynca, "Bu miktarı, arzu eden hacılarımız, Venloer Str.160, 50823, 
Köln adresinde, inşaatına başlanacak olan 'DİTİB Köln Merkez Camii' projesi için bağışta 
bulunabilirler" şeklinde bir ifadeye yer verilerek, parası iade edilecek olan hacılara, geri 
alacakları parayı yine DİTİB tarafından yapılacak olan Köln Merkez Camiine bağışta 
bulunma imkanlarının da olduğu hatırlatılmıştır. 
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2- Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) işbirliğiyle 
düzenlenen 2008 yılı Hac Organizasyonunda hacca giden vatandaşlarımızdan normal tip hac 
kaydını yaptıran 6285 hacımıza bu şekilde geri ödeme yapılması planlanmıştır. 

3- 03.02.2009 tarihi itibari ile konu hakkında Müşavirliğimiz tarafından 6285 hacıya 
gönderilen mektuba cevap verenlerden 4885 hacımızın 4610'unun geri ödemeleri yapılmış, 
273 hacımız "DlTİB Köln Merkez Camii" Projesine, 2 hacımız da Filistin Gazze'de 
meydana gelen olaylar nedeniyle Başkanlığımız tarafından açılan kampanyaya bağışta 
bulunmuştur. 

4- Gönderilen mektuplara verilen cevaplar peyderpey gelmekte ve hacılarımızın istekleri 
doğrultusunda banka havaleleri yapılmaktadır. Gönderilen mektuplara 1 Mart 2009 tarihine 
kadar cevap vermeyenlere, 1-15 Mart 2009 tarihlerinde ikinci bir hatırlatma yazısı 
gönderilecektir. Söz konusu geri ödeme uygulaması hacılardan gelen bir talebe değil; 
Almanya Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet işleri Türk islam 
Birliği (DİTİB)'in kendi inisiyatifine ve yukarıda sözü edilen ilkesine dayalı olarak 
yapıldığından, mükerrer yazı ve duyurular ile ilgili bütün hacıların bu konuda bilgilendirilmesi 
ve özgür iradelerine göre işlem tesisi hedeflenmiş bulunmaktadır. 

31.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, TOKİ'nin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/6545) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
Anayasa'nın 98. içtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Gültan KIŞANAK 
Diyarbakır Milletvekili 

Bilindiği gibi Toplu Konut Idaresi'ne (TOKl), 2003 yılında çıkartılan yasa gereğince 
kamuya ait araziler tahsis edilmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri .de TOKl'nin önemli 
faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. TOKl'nin, Türkiye genelinde ve Diyarbakır'da 
yürüttüğü faaliyetler, özellikle de kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi almak istiyorum. 
Bu nedenle: 

1. TOKÎ hangi illerde kentsel dönüşüm projeleri yürütmektedir? Bu projelerden hangileri 
bitirilmiş, hangileri devam eden, hangileri de henüz projelendirme aşamasındadır? 

2. TOKt hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Valiliklerle işbirliği içerisinde 
yürütmektedir. 

3. TOKİ hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Valilik ve Belediye işbirliğiyle, 
yürütmektedir? 

4. TOKt hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Belediye işbirliğiyle, 
yürütmektedir? 

5. TOKl'nin Diyarbakır'da şahıslara sattığı arazilerin miktarı, bedeli ve arazileri satın 
alan kişilerin isim ve soyisimleri nedir? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı ^.02.0.001/12.»» 
Konu :Soru önergesi 

ÜL8 PAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ :27/01/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6545-11178/23586 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sn. Gültan KIŞANAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6545 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ' 
Ek-Yazı Başbakan Yardı 

D İ Y A R B A K I R M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N G Ü L T A N K I Ş A N A K ' I N S A Y I N 
B A Ş B A K A N I M I Z R E C E P T A Y Y İ P E R D O Ğ A N ' A T E V C İ H E T T İ Ğ İ 

7 /6545 S A Y I L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I 

SORU : Bilindiği gibi, Toplu Konut İdaresine (TOKİ), 2003 yılında çıkartılan yasa 
gereğince kamuya ait araziler tahsis edilmektedir. Kentsel dönüşüm 
projeleri de TOKİ'nin önemli faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. 
TOKİ'nin, Türkiye genelinde ve Diyarbakır'da yürüttüğü faaliyetler, 
özellikle de kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi almak istiyorum. 
Bu nedenle; 
TOKİ hangi illerde kentsel dönüşüm projeleri yürütmektedir? Bu 
projelerden hangileri bitirilmiş, hangileri devam eden, hangileri de henüz 
projelendirme aşamasındadır? 
TOKİ hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Valiliklerle işbirliği 
içerisinde yürütmektedir. 
TOKİ hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Valilik ve Belediye 
işbirliğiyle yürütmektedir? 
TOKİ hangi illerdeki kentsel dönüşüm projelerini Belediye 
işbirliğiyle yürütmektedir? 
TOKİ'nin Diyarbakır'da şahıslara sattığı arazilerin miktarı, bedeli ve 
arazileri satın alan kişilerin isim ve soyisimleri nedir? 
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CEVAP : 58. Hükümetin başlattığı Acil Eylem Planının Sosyal Politikalar başlığı 
altındaki; 

•S 45 .Maddesinde yer alan; yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak, 
kentlerimizdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu 
alanlarının dönüştürülmesi, 

V 46.Maddesinde yer alan; dar gelirlilerin kira öder gibi kısa sürede ev 
sahibi olmalarının sağlanması, 

hedefleri doğrultusunda, Toplu Konut idaresi (TOKİ) tara ıdan planlı 
kentleşmenin sağlanması amacıyla, belediyelerimizle işbirliği erişinde bir 
Kentsel Dönüşüm Programı hazırlanmıştır. 
Bu çerçevede, TOKÎ, 2003 yılında başlattığı planlı kentleşme v konut atağı 
çerçevesinde, gecekondu sorununun çözümüne yönelik ola k, merkezi 
hükümetin desteği ve yerel yönetimlerle işbirliğiyle, vatanda; da mağdur 
etmeden, bugüne kadar görülmemiş hızda ve kapsamda bir çalışma ışlatmıştır. 
Sözkonusu gecekondu dönüşüm programım çerçevesinde, TOKÎ t afından 145 
belediye ile toplam 156.782 konutluk gecekondu dönüşüm çalışn ;ı yapılarak, 
74 bölgede 35.246 konutluk uygulama başlatılmış bulunmaktadır. 

TOKÎ, Belediye Başkanlıkları ve/veya Valilikler ile aşağıda genel hatları 
verildiği şekilde Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Uygulaması 
yürütmektedir. 
Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projeleri 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de; kaçak yapılaşma, niteliksiz 
konut üretimi, plansız kentleşme, kiraların yüksekliği gibi konular halihazırda 
yaşanmakta olan sorunların başında gelmektedir. 
Ülkemizdeki tarihsel süreç incelendiğinde, gecekondu sorununa ilişkin muhtelif 
dönemlerde çıkarılan kanunların, maalesef gecekondulaşmayı engelleyemediği 
görülmektedir. Bu kanunlar ile geçici çözümler bulunmuş ise de, soruna ilişkin 
kalıcı çözümler üretilememiştir. Diğer taraftan, kanunların yerel yönetimlerce 
tam olarak uygulanamaması, sorunların artmasına sebep olmuştur. 
Ayrıca, süregelen iç göçler de büyük şehirlerdeki kaçak yapılaşma ve plansız 
kentleşmeyi artırmış ve gecekondulaşma, kentler için önemli bir sorun haline 
gelmiştir. 

Konutların çoğunluğunun kaçak olmasının yanı sıra yaklaşık %40'nın tadilat ve 
tamire ihtiyacı bulunmaktadır, özellikle, deprem tehlikesinin getirdiği riskler 
dikkate alındığında, zayıf durumdaki konutların güçlendirilmesi önemli bir 
ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer taraftan, Avrupa ülkelerinde kentsel dönüşüm faaliyetlerini daha çok 
ekonomik ömrünü tamamlamış alanlardaki uygulamalar oluştururken, ülkemizde 
kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en önemli kısmını gecekondu alanlarına ilişkin 
uygulamalar teşkil etmektedir. 
TOKÎ'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte konut ve kentleşme 
sorunlarının çözüm önceliklerinde değişiklikler olmuş ve TOKÎ'nin, konut ve 
kentleşme sorununun tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 
Bu doğrultuda, ülkemizdeki gecekondu sorununa kalıcı çözüm getirmek 
amacıyla TOKÎ, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği gecekondu 
dönüşüm projelerine büyük önem vermektedir. 
Kentsel Yenileme Projelerine ilişkin çalışmalarının hedefi, konut birim 
ölçeğinden yerleşme ölçeğine kadar uzanan kapsam içinde; planlama, yapım ve 
kullanım sürekliliğinde, değer ve kalite artışı sağlamaktır. 
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12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5162 sayılı "Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait 
Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun kapsamında, İdare ile 
Belediye Başkanlıkları ve/veya Valiliklerle işbirliği içerisinde Kentsel Yenileme 
(Gecekondu Dönüşüm) Projeleri gerçekleştirilmektedir. 

TOKİ'nin girişimi ve desteği ile; gecekondu bölgelerinde kentsel yaşam kalitesi 
geliştirilerek nitelikli çevreler oluşturmak, daha iyi barınma koşullan sağlamak 
ve doğal afet risklerini bertaraf etmek üzere kentleri (kent merkezlerinin veya 

diğer alanların tümünü ya da bir bölümünü) günün değişen koşullarına daha iyi 
yanıt verebilecek bir duruma getirmek, ekonomik ve yapısal özellikleri 
iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul konutların 
yıkılarak, bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama düzeni 
içinde sağlıklı yapılaşmasını temin etmek ve bu doğrultuda, yerel yönetimlerle 
işbirliği yapmak, gecekondu dönüşüm projelerindeki temel amaçlardır. 

Kentsel Yenileme Projeleri ile çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesi 
hedeflenmektedir. Ancak, bu hedefe yönelik uygulamalarda, sadece yenileme 
(dönüşüm) alanı üzerindeki arsa, sosyal donatı, konut ve altyapı bütünlüğü içinde 
yaratılan kentsel çevrelere ait rasyonel uygulamalara yer verilmesinin yanı sıra, 
aynı zamanda, kent bütünü içinde plansal, hukuki ve teknik olarak yeniden 
kazanılan alanların, yeni projelere model teşkil etmesini sağlamak için de 
önlemler alınmaktadır. 

Ayrıca, TOKİ'nin Belediye Başkanlıkları ve/veya Valiliklerle işbirliği içerisinde 
gerçekleştirdiği Kentsel Yenileme Projeleri, sadece gecekondulara yönelik bir 
uygulama olmayıp; köhnemiş, fonksiyonunu kaybetmiş kent parçalarını, 
afetlerden (deprem gibi) zarar görmüş yapılan ve kent içinde kalmış 
imalathanelerin (deri imalatçısı gibi) kent dışına sanayi bölgelerine taşınması 
gibi çok yönlü amaçları olan uygulamalar da olmaktadır. 

Gecekondu Dönüşüm Projeleri hayata geçirilirken, TOKt ile Belediye 
Başkanlıkları ve/veya Valilikler işbirliğiyle; 

> Alan tesbiti, 
> Protokol çalışması, 
> Kentsel dönüşüm alanı ilanı, 
> Hak sahipliği ve bedel tesbitinin yapılması, 
> Uzlaşma ve mülkiyet devri, 
> Konut üretimi ve vatandaşlann iskanının sağlanması, 

işlemlerini yürütmektedir. 
Her ne kadar sözkonusu Protokoller kurumsal ve idari bir düzenleme olarak 
görülse de, aslında protokol metinleri ile tanımlanan kurgu; bir kentte belli bir 
sınır içerisinde yaşayan vatandaşlara sunulacak yeni yaşam koşullanmn nasıl, ne 
kadar, ne zaman ve ne şartlar ile teklif edileceğinin bir senaryosudur. 

Protokol metninin taraflarca imzalanmasından sonra öncelikle mülkiyet 
dağılımının kesinleştirilmesi, hak sahipliği tesbitlerinin ve bedel takdirlerinin 
tamamlanması amacıyla, İdare ve belediye başkanlığı yetkililerinden oluşan bir 
komisyon kurulmaktadır. 

Çalışmalar esnasında, öncelikle dönüşüm bölgesine ait ekonomik durum ve 
sosyal statü araştırmaları yapılmakta, projelendirmede alanın kent bütünü 
içindeki konumu ile planlama öngörüleri dikkate alınmakta, birim maliyetin 
düşük tutulması ve dolayısıyla, hak sahipleri için borçlanma makasının 
daraltılması amaçlanmaktadır. 

Uygulamalarda mühendislik hizmetleri sunularak, çevre düzeni ile birlikte 
yapılandınlmış yaşam alanlannın yaratılması ilke olarak kabul edilirken; 
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dönüşüm alanında yaşayan ve belli kriterler çerçevesinde hak sahibi olarak kabul 
edilen vatandaşların mağdur edilmemesi de hedeflenmektedir. 

Kentsel Yenileme Uygulamaları çerçevesinde, halihazırda, 125 adet Kentsel 
Yenileme Protokolü imza altına alınmış olup, bu projelerin uygulama çalışmaları 
devam etmektedir. Ayrıca, 20 adet Protokolün akdedilmesi için de proje 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Halihazırda; Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Bayburt, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, 
Gümüşhane, Giresun, İsparta, İğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, 
Kars, Kocaeli, Kırıkkale, Konya Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, 
Trabzon, Tokat, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak il merkezleri ve/veya ilçe 
merkezlerinde mevcut Kentsel Yenileme çalışmaları bulunmaktadır. Sözkonusu 
projeler, Büyükşehir Belediyeleri ve/veya ilçe Belediyeleri ile işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. 

Bahse konu bu projelerden "Erzincan, Çarşı Mahallesi, Kentsel Yenileme-
Gecekondu Dönüşüm Projesi", UN-HABITAT (Birleşmiş Milletler İnsan 
Yerleşimleri Programı) tarafından "Uluslararası Dubai En iyi Uygulamalar" 
Ödülüne layık görülmüştür. 

TOKİ; Bursa Kestel Çataltepe Projesi ile Mersin, Denizli ve Van illerinde yer 
alan projeleri, Belediye Başkanlıkları ve Valiliklerle işbirliği içerisinde 
yürütmektedir. Ayrıca, Diyarbakır ilinde Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen 
Kentsel Yenileme Projesinin yanı sıra, Valilikle de yürütülen Kentsel Yenileme 
Projesi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, TOKİ'nin satışım gerçekleştirdiği Diyarbakır ilinde yer alan 
taşınmazlarına ilişkin liste, yazı ekinde sunulmaktadır. 
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32.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, TRT'de yayınlanan Maraş olaylarıyla ilgili programa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/6549) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafındajp y/ızıh 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 20.01.2009 

Ufuk URAS 
ÖDP Genel Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

24 Aralık 2008 akşamı TRT l'de yayınlanan, 2 Ocak 2009 Cuma günü TRT INT'tc 
tekrar verilen "Şahların Labirenti" adlı programda Maraş katliamı, davanın bir numaralı 
sanığına anlattırıldı. 
Programda konuşan Ökkeş Kenger (Şendiller), 

"Alevi-Sünni çatışması yoktu. İşin içinde Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu 
sol örgütler vardı. Hrant Dink ve arkadaşlarının örgütleri bu işleri yaptı. Zaten 
olaylarda ölenlerin arasında yer alan 6-7 tane sünnetsiz cesedin Alevilerle, 
Sünnilerle ne alâkası var?" 

diyerek katliamı 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen gazeteci Hrant Dink ve arkadaşlarının 
üzerine yıktı. 

1- Bu program TRT tarafından yapımcı şirkete sipariş verilerek mi yaptırılmıştır? 
2- Programın yönetmeni, danışmanları kimlerdir? Bu kişilerin halen faaliyette bulunan 

bir siyâsi parti ile ilişkileri var mıdır? 
3- Programda kimlerle röportaj yapılacağına kimler karar vermiştir? 
4- Program için toplam ne kadar çekim yapılmış, montajda ne kadarı kullanılmış, hangi 

bölümlerin kullanılacağına kimler karar vermiştir? 
5- Tarihimizin en acı, en utanç verici olaylarından Maraş katliamının, bizzat bu katliamın 

1 numaralı sanığına anlattırılmasını etik, vicdani, hakkaniyetli bülüyof musunuz? Bu, 
yayın, TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığı sorumluluklarına uygun mudur? 

6- Söz konusu programın 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 31. 
maddesi uyarınca; Anayasaya, TRT yasasının 5. maddesinde sayılan genel yayın 
esaslarına, 9. maddesinde sayılan görevlerine, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4. maddesinde sayılan yayın ilkelerine 
uygun olup olmadığı kimler tarafından denetlenmiştir? 

7- Programın ilk yayınından sonra Dink ailesi adına Av. Fethiye Çetin tarafından, 2954 
sayılı yasanın 27'nci maddesine, 3984 Sayılı Yasanın 28'inci maddesine dayanarak 
yapılan düzeltme ve cevap hakkı başvurusuna ne cevap verilmiştir? 

8- Programla ilgili olarak basında pek çok olumsuz haber ve yorum, yayınlandıktan ve 
Dink ailesi tarafından düzeltme ve cevap hakkı başvurusu yapıldıktan 1 hafta sonra, 
aynı programın TRT INT'de yeniden yayınlanmasının amacı nedir? 

9- Programın ilk yayınından sonra yapılan eleştiriler üzerine, TRT tarafından, 
"Dışarıdan alınan bir yapım. Sorumluluk yapımcıya aittir" şeklinde bir açıklama 
yapılmış mıdır? 
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10-Yapıldıysa, böyle bir açıklama 2954 sayılı yasanın 28'inci maddesindeki; 
"Türkiye Radyo — Televizyon Kurumunun yayınları yoluyla işlenen suçlarda 
veya haksız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit 
edilen, bu metni veya tespiti fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve 
kontrol eden kişiler sorumludur. " 

Hükmüne uygun mudur? 
11-Söz konusu program ve tekrarlanan yayınlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem 

başlatmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 000360 
Konu : 11 /02 /2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

tlgi : a) 27.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6549-11258/23752 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.0.TRT..0.61.00.00/090.04 / 526 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği İstanbul Milletvekili Ufuk URAS'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6549 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Proî.Ür.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/c > C*'o-o C^'5"3-6 /.$/.2r./2009 
Konu: :7/6549 sayılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

ilgi : 30/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00272 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras'ın vermiş olduğu 7/6549 sayılı Soru önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1, 2- "Şahların Labirenti" programı ilgili komisyonda değerlendirilerek dışarıdan 
yaptırılmıştır. 

Programın yönetmeni Kağan Daldal, görüntü ve animasyon yönetmeni Cem özel'dir. 
Danışmanlardan; Zülfü Canpolat: Hiçbir siyasi partiye üye değildir. Sadi Somuncuoğlu: Eski 
devlet bakanıdır. Programın yapım sürecinde parti yöneticiliği yoktur. Ömer Gürcan: 
Sosyalist Devrim Partisi Yöneticisidir. Hakkı öznur: Büyük birlik Partisi yöneticisi, yazardır. 
Firmadan edinilen bilgiye göre, kaynak olarak yararlanıldığı halde sözkonusu kişi telif ücreti 
talep etmediğinden nezaketen program jeneriğine "danışman" olarak yazılmıştır. 

3, 4- Röportaj yapılacak kişiler, programın metin yazarı Avni özgürel'in önerilerine 
göre belirlenmiştir. Programa katılmayı kabul edenlerle, 220 saat (13200 dakika) röportaj 
çekimi yapılmış; 120 saat görsel arşiv taranmış, hangi kısımlarının kullanılacağına yönetmen 
Kağan Daldal karar vermiştir. 

5- ökkeş Şendiller, söz konusu olayla ilgili olarak yargılandığı davadan 08/08/1980 
tarihli Gaziantep Sıkıyönetim Mahkemesi Kararı ile beraat etmiştir. Söz konusu yapımda 
farklı siyasal görüşlere sahip kişilerle röportajlar yer aldığından TRT'nin kamu yayıncılığı 
anlayışı gereği "tarafsızlık" ilkesini zedeleyen bir durum söz konusu değildir. 

6- TRT'de bant kayıt olarak yayınlanan bütün programlarda olduğu gibi söz konusu 
programın da Anayasaya, kanunlara ve TRT'nin genel yayın ilke ve esaslarına uygunluğunun 
iç denetimi yapılmış; "yayınlanır" onayı aldıktan sonra yayın gerçekleştirilmiştir. 

7- Ailenin düzeltme ve cevap başvurusu üzerine yapımcı Firma ile temasa geçilmiş; 
Firma, aileyle görüştüğünü, yanlış anlamalara meydan verdiklerine ilişkin üzüntülerini aileye 
bildirdiklerini, kendi internet sitelerinde konuyla ilgili bir özür metni yayınladıklarını, ailenin 
bu düzeltmeyi yeterli bulduğunu bildirmiştir. 

8- Söz konusu programın TRT INT kanalında yayınlanması bu haberlerin çıkmasından 
öncedir. Söz konusu haberlerden sonra, programda TRT'nin yayın ilke ve esaslarına bir 
aykırılık olmamasına rağmen, tekrar yayınlarında Dink Ailesinin hassasiyeti göz önüne 
alınarak, arşive teslim edilirken ilgili bölüm çıkarılmıştır. Bundan sonraki yayınlarında söz 
konusu kısım yer almayacaktır. 

9, 10, 11- Gerek görüldüğünde, yayınlarımızla ilgili her türlü hukuki işlem 
başlatılmaktadır. 

Arz ederim. 
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33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürh 'ün, TRT 2 'de yayınlanan bir programa, 
-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT 2'de yayınlanan bir programa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/6553), (7/6554) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. ^- ^ 

Saygılarımla. <^~ ^=='5hi:AıA-> 

Ali İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1 4 O c a k 2 0 0 9 t a r i h i n d e , E r g e n e k o n s o r u ş t u r m a s ı n ı n k i l i t i s m i 
o l a r a k k a m u o y u n a d u y u r u l a n v e " ş ü p h e l i f i r a r i " o larak 
s o r u ş t u r u l a n T u n c a y G ü n e y , d e v l e t t e l e v i z y o n u T R T 2 ' d e 
y a y ı n l a n a n " B ü y ü t e ç " p r o g r a m ı n a t e l e k o n f e r a n s y ö n t e m i y l e 
k a t ı l m ı ş , y a k l a ş ı k 4 s a a t b i r ç o k i n s a n ı s u ç l a m ı ş t ı r . 

A n a y a s a ' n ı n 1 3 3 ' l i n e t i m a d d e s i n e g ö r e T R T ö z e r k t i r v e 
y a y ı n l a r ı n ı n t a r a f s ı z l ı ğ ı e sas t ı r . 
2 9 5 4 s a y ı l ı T R T k a n u n u n a g ö r e , " T ü r k i y e R a d y o -
T e l e v i z y o n K u r u m u H ü k ü m e t i l e i l i ş k i l e r i n i B a ş b a k a n 
a r a c ı l ı ğ ı y l a y ü r ü t ü r . " 2 9 5 4 s a y ı l ı K a n u n u n a g ö r e ; T R T 
K u r u m u , B a ş b a k a n l ı ğ ı n n e " b a ğ l ı k u r u l u ş u " n e d e " i l g i l i 
k u r u l u ş u " k o n u m u n d a d ı r . 

D a n ı ş t a y İO. D a i r e s i ' n i n A n t e n A . Ş . i l e i l g i l i B a k a n l a r K u r u l u 
karar ın ın y ü r ü t m e s i n i n d u r d u r u l m a s ı n a i l i ş k i n V jyördiği 
2 9 . 0 1 . 2 0 0 8 tar ih l i y ü r ü t m e y i d u r d u r m a kararında* *'ftj*RT 
y a y ı n l a r ı n ı n t a r a f s ı z l ı ğ ı n d a n a n l a ş ı l m a s ı g e r e k e n . 
k u r u m u n y a y ı n l a r ı n d a , i d a r i v e s a y e t i a l t ı n d a o l d u ğ u 
y ü r ü t m e o r g a n ı d a d a h i l , h i c k i m s e d e n e m i r a l m a m a s ı . 
t o p l u m s a l , s i y a s i , e t i k . i n a n c s a l . v b . h i ç b i r k u r u m v e y a 
k u r u l u s u n y a n ı n d a y e r a l m a m a s ı v e s a d e c e T ü r k h u k u k 
d ü z e n i n i n t e m e l i l k e l e r i n e v e m e s l e ğ i n e v r e n s e l 
k u r a l l a r ı n a u y g u n b i r y a y ı n c ı l ı k f a a l i v e t i n d e 
b u l u n m a s ı d ı r . T R T ' n i n . ö z e r k l i ğ i v e t a r a f s ı z l ı ğ ı , k u r u m 
t a r a f ı n d a n y ö n e t i l i p , y ö n l e n d i r i l e n i e v e c e k y a p ı l a n m a l a r 
i ç e r i s i n d e v e r a l m a m a s ı n ı d a ' g e r e k t i r m e k t e d i r " 
d e n i l m e k t e d i r . 

B u n a g ö r e ; 

1. Tuncay Güney'e TRT 2'de yayınlanan "Büyüteç" programına katılması 
karşılığında herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? 

2. Söylediklerinin doğru olup olmadığı belli olmayan bir "şüpheli firari" 
sanığın, devam eden bir dava hakkında, halkın vergileriyle varlığını 
sürdüren bir kurumda, yayına katılmasına ve kamuoyunu kirli bilgilerle 
yanıltmasına olanak tanınması, saygm kişi ve kurumlara açıkça saldırı 
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teşkil eden yorumlarına izin verilmesi nasıl bir yayıncılık anlayışını 
yansıtmaktadır? Konuyla ilgili Anayasa, TCK ve CMUK'un açık 
hükümleri göz önünde tutulduğunda TRT'nin yayıncılığı yasalarımıza 
uygun mudur? TRT'nin bu yayıncılık anlayışı hangi etik ve ahlaki 
değerlerle bağdaşmaktadır? Bu yayıncılık anlayışıyla gün geçtikçe 
yıpranan siyasal iktidara karşıt olan demokratik ve yasal kişi veya 
kurumların yıpratılarak halkm gözünden düşürülmesi hedeflenmekte 
midir? 

3. Program sırasında söz hakkı kullanmak isteyen bir Avukatın sözü bir 
dakika bile geçmeden kesilmiş ve bu durum stüdyoda bulunan bir konuk 
tarafından da dile getirilmiştir. Bu uygulama, tarafsız, anayasal bir kurum 
olması gereken TRT'nin, yayıncılık ilkelerine uygun düşmekte midir? 
Tek taraflı "Çamur at izi kalsın" mantığıyla hazırlanan programları 
yıllarca ülkemizin en saygın kurumlarından biri olmuş TRT'ye 
yakıştırabiliyor musunuz? 

4. "Şüpheli firari" Tuncay Güney'in suçladığı kişiler için aynı programda 
söz hakkı kullandırılacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 16.01.2009 

Al iRı 

Yazılı ve görsel basında Tuncay Güney'in katıldığı TRT 2'deki canlı yayın 
programı için maliyetin 75 bin doları bulduğu iddia edilmektedir. Yine yazılı basında 
TRT Genel Müdürü'nün canlı yayınla ilgili olarak Tuncay Güney'in canlı yayına son 
10 dakika kalınca programa katılma isteği olduğunu ve hemen 10 dakika içinde 
bağlantı yapıldığı şeklinde haberler yer almaktadır. Ayrıca yayınlanan canlı 
programda yapılan suçlamalara karşın bu suçlamaları yanıtlamak isteyenlere söz 
hakkı verilmediği de gözlerden kaçmamıştır. Bu çerçevede; 

1- Tuncay Güney'in TRT 2 'de yayınlanan programa çıkmasının 
maliyetinin 75 bin dolara geldiği iddiaları doğru mudur? Doğru değilse 
toplam maliyeti ne kadardır? 

2- Tuncay Güney'in TRT 2'deki programa-çıkması bürokratların mı 
yoksa siyasi iktidarın kararı mıdır? Eğer bürokratların karan ise buna 
hangi bürokrat karar vermiştir? Karar veren bürokrat hakkında 
herhangi bir yasal işlem yapmayı düşünüyor muşunuz? 

3- TRT Genel Müdürü'nün, son 10 dakikada Tuncay Güney'in programa 
katılma isteğini öğrenince bağlantı yapıldı açıklaması doğru ise bu 
kadar kısa zamanda link bağlantısı yapılması nasrj gerçekleşmiştir? 

4- Tuncay Güney'in 2001 yılındaki eski görüntüleri görsel basına servis 
edildiği zaman ile aynı kişinin TRT 2 deki canlı yayına çıkarılması bir 
tesadüf müdür? Yoksa daha önce alınmış bir kararın uygulanması 
mıdır? 

5- Yayın esnasında TRT ekranlarını iftiracılara açarak, suçlamalara izin 
vererek; bu suçlamaları yanıtlamak isteyen yasal temsilcilere söz 
hakkı verilmemesi tarafsızlık ilkesinin ihlali değil midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/00364 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
b) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/524 sayılı yazı. 
c) 10.02.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/525 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazı gereği, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/6553 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/6554 esas 
numaralı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) ve (c) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b) ve (c) yazılar 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / O*) O- O ^ [*f 2S{ /£/.?nJ2009 
Konu: :7/6553 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

îlgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00244 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali îhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/6553 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Tuncay GÜNEY'e TRT-2'de yayınlanan "Büyüteç" programına katılması 
karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

2- Tuncay GÜNEY, bütün gazeteci ve televizyon haber program yapımcılarının 
kendi gazete ve ekranlarına çıkarmak için peşinden koştuğu bir kişidir ve kendisinin 
Ergenekon davasında sanık olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

özerk bir kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT'nin böyle birini yayına çıkarması 
değil, çıkarmaması eleştiri konusu olmalıdır. Doğru ve tarafsız habercilik anlayışını tavizsizce 
sürdüren TRT'nin, soruda yorumlandığı şekilde herhangi bir hedefi olamaz. 

3- 2954 sayılı TRT Kanunu'nun 27. maddesinde, "cevap ve düzeltme metni, cevap ve 
düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili bölümünün süresini aşamaz" denilmektedir. Bu 
çerçevede yayında söz konusu avukata 2 defa olmak üzere fazlasıyla cevap hakkı tanınmıştır. 

Arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / 0 ^ 0 - ° V / £2.*" .£?./.^:./2009 
Kon : 7/6554 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

ilgi: 29/01/2009 tarih ve B.02.0.004/00244 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza öztürk'ün vermiş olduğu 7/6554 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- 14 Ocak 2009 tarihinde yapılan Büyüteç Programının yayın maliyeti sadece 
uydudan görüntü aktarma (link) bedeli olan 6410.-ABD Dolan ile sınırlıdır. 

2, 3- Tuncay GÜNEY, söz konusu programa ilgili Daire Başkanının bilgisi dahilinde 
program yapımcı ve sunucusu tarafından çıkarılmıştır. 

4- Adı geçen kişi ile programın yayınından dört gün önce 10 Ocak 2009 tarihinde 
yayma çıkması konusunda temasa geçilmiş ve olumlu cevap alınmıştır. 

5- Program kendisinden söz edilen herkese cevap hakkı tanınacağı sunucu tarafından 
defalarca belirtilmiş, ekranda telefon numaralan duyurulmuş, ancak bir avukat dışında kimse 
bu imkandan faydalanmamıştır. Aynca, ertesi gün yayında ismi geçen kişiler ve temsilcileri 
aranarak cevap haklarını kullanabilecekleri belirtilmiş, ancak olumsuz cevap alınmıştır. 

Arz ederim. 
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34.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kalıcı organik kirleticilere yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu 'nun cevabı (7/6579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.15.01.2009 

HuluslGüvel 

Adana Milletvekili 

22 Mayıs 2001'de imzalanan "Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi" 

17 Mayıs 2004'de yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme çerçevesinde GEF (Küresel Çevre Fonu) 

kaynaklarından sağlanan destekle yürütülen "Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm 

Sözleşmesinin Uygulanması Yönünde Öncelikli Faaliyetlerin Tespiti" projesi ile taslak "Ulusal 

Uygulama Planı" hazırlanmış ve ülkemizin Sözleşmeye taraf olma süreci başlatılmıştır. 

Bu itibarla; 

1. "Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm SözÜş'me'sr' kapsamında 

yapılması gereken envanter çalışmaları tamamlanmış mıdır? Şimdiye dek yapılan envanter 

çalışmaları sonucunda ne kadar kalıcı organik kirletici tespit edilmiştir? 

2. Ülkemizde mevcut kalıcı organik kirletici atıkların yok edilmesi için 

Bakanlığınızca bir eylem planı yapılmış mıdır? Ülkemizde depolanmış bulunan kanserojen 

pestisitlerin (DDT, HCB) yok edilmesi için Bakanlığınızca bir eylem planı hazırlanmış mıdır? 

3. Küresel Çevre Fonundan envanter çalışmaları ve eylem planı hazırlanması için 

ne kadar kaynak kullanılmıştır? 

4. Söz konusu sözleşmede sayılan kalıcı organik kirleticilerden halihazırda 

ülkemizde üretilenler veya ülkemize ithal edilenler var mıdır? Var ise üretim ve tüketim 

miktarları nelerdir? 

5. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi'nin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulu onayına ne zaman sunulması planlanmaktadır? Bakanlığınızca 

onay sürecinin hızlandırılması için yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHİ.0.00.00/610.01-.^ /Z./<i2/2Q09 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 27.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11138 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in, 7/6579 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/6579 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 

SORU 1. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi kapsamında 
yapılması gereken envanter çalışmaları tamamlanmış mıdır? Şimdiye dek yapılan envanter 
çalışmaları sonucunda ne kadar kalıcı organik Kirletici tespit edilmiştir. 

CEVAP 1. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Uygulanması 
Yönünde öncelikli Faaliyetlerin Tespiti Projesi çerçevesinde; ülkemizde kalıcı organik 
kirleticilerin mevcut durumu tespit edilmiş ve ilk envanter oluşturulmuştur. 

Buna göre; ülkemizde 10.930 kg DDT stoğu, kasıtsız olarak üretilen poliklorlanmış 
dibenzo dioksin (PCDDs) ve poliklorlanmış dibenzo furanlara (PCDFs) ilişkin emisyon 
miktarı da 2162g TEQ/yıl olarak tespit edilmiştir. 

Poliklorlanmış Bilerdiler (PCB) için ise kesin rakamlar 27.12.2007 tarihli 26739 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Poliklorlu Bifenillerin (PCB) ve Poliklorlu 
Terfenillerin (PCT) Kontrolü Hakkında Yönetmelik" de hükme bağlanan envanter 
çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkacaktır. 

SORU 2. Ülkemiz mevcut kalıcı organik kirletici atıkların yok edilmesi için 
Bakanlığınızca bir eylem planı yapılmış mıdır? Ülkemizde depolanmış bulunan kanserojen 
pestisitlerin (DDT, HCB) yok edilmesi için Bakanlığımızca bir eylem planı hazırlanmış mıdır? 

CEVAP 2. Bakanlığımızca, 2008-2012 yılları için Atık Yönetimi Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Eylem Planında Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olan Yüksek Maliyetli Çevre 
Yatırımları Projesinin çıktıları ile oluşturulmuş Bölgesel Plan açıklanmakta olup, bu plan 
çerçevesinde ülkemizde oluşan her türlü atığın bertarafı için bölgesel plan çerçevesinde 
entegre tesislerin kurularak bertaraf kapasitesinin artırılması öngörülmektedir. 

PCB ve PCT Yönetmeliğin amacı; kullanılmış PCB, PCT ve bu maddeleri içeren 
madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tamamen ortadan 
kaldırılmasının sağlanmasına yönelik idarî ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca bu 
yönetmelik çerçevesinde, gerçekleştirilecek envanter ve etiketleme çalışması ile PCB ve PCT 
içeren madde ve ekipmanların tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve böylece nihai 
bertarafına kadar gerçekleştirilecek planlan yapmak üzere miktarlarının belirlenmesi 
sağlanacaktır. Bu kapsamda, hizmetiçi eğitimlerin verilmesi, Ulusal PCB Eylem Planının 
hazırlanması ve saha çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere Bakanlığımız 
tarafından 12.07.2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği" kapsamında bir bilim komisyonu oluşturulmuştur. 
Bu bilim komisyonunun envanterlerin oluşturulması ve bununla ilgili eğitimlerin verilmesi 
çalışmasını 1 yıllık bir süreçte tamamlaması planlanmaktadır. 

SORU 3. Küresel Çevre Fonundan envanter çalışmaları ve eylem planı hazırlanması 
için ne kadar kaynak kullanılmıştır? 

CEVAP 3. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Uygulanması 
Yönünde öncelikli Faaliyetlerin Tespiti Projesi için GEF kaynaklarından sağlanan hibe 
desteği 469.700 Amerikan Dolandır. 
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SORU 4. Söz konusu Sözleşmede sayılan kalıcı organik kirleticilerden hâlihazırda 
ülkemizde üretilenler veya ülkemize ithal edilenler var mıdır? Var ise üretim ve tüketim 
miktarları nelerdir? 

CEVAP 4. Ülkemizde Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi 
kapsamında üretilen veya ithal edilen kalıcı organik kirletici bulunmamakla birlikte 
yasaklama tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Ülkemizde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) yasaklama yıllan; 
KOK Adı 
Aldrin 
Klordan 
DDT 
Dieldrin 
Heptaklor 
Endrin 
Toksafen 
Mireks 
PCB'ler 

Yasaklama Yılı 
1979 
1979 
1978(sınırlama) 1985(yasaklama) 
1971 
1979 
1979 
1989 
Ülkemizde hiç ruhsat almamıştır. 
1996 

SORU 5. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi 'nin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu Onayına ne zaman sunulması planlanmaktadır? Bakanlığınızca 
onay sürecinin hızlandırılması için yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

CEVAP 5. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Çevre ve Dış işleri komisyonlarında kabul 
edilmiştir ve nihai onay için Genel Kurul gündemindedir. 

35.- Bursa Milletvekili Onur Öymen 'in, Akçakale Sınır Kapısının sürekli hizmete açılmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/6582) 

14 Ocak 2009 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yancı 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Onur ÖVMEN 
Bursa Milletvekili 

Urfs*yt ve GAP Bölgesini Suriye'ye ve Suriye üzerinden Ortadoğu'ya bağlayan Akçakale 
şuur kapışının sadece normal mesai saatleri arasında görev yaptığı öğrenilmiştir. Bölgeyle 
ticaretimizin fik<w*A** sürmesi açısından bu sınır kapısının diğer önemli sınır kapıları gibi 
24 saat görev yapmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bakanliğımzm Akçakale sınır kapısının 24 saat görev yapacak şekilde sürekli hizmete açma 
projesi var mıdır? Varsa bu proje ne zaman hayata geçirilecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002- 3 * 4 
KONU : Soru Önergesi 7/6582 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGI: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/6582-11166/23508 sayılı yazısı. 

b) Gümrük Müsteşarlığının 12.02.2009 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01.610-91-2755 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/6582 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: ilgi (b) yazı 
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TBMM B:58 17 . 2 . 2009 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .GÜM.0.06.00.01.610-91 
Konu : 7/6582 Sayılı Yazılı Soru önergesi 1 2. Ü7.2 0 0 9 * 2 7 5 5 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

ilgi: 30.01.2009 tarihli, B.02.0.002- 221 sayılı yazılan. 

îlgidc kayıtlı yazılan eki, Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN tararından yöneltilen 7/6582 
sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Sınır kapılanrun ve özellikle kara sınır kapılannm çalışma saatlerinin tespiti tek taraflı olarak 
yapılmamakta, karşı ülke ile mutabakat çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, 3 - 4 Mayıs 2008 tarihlerinde Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen 
Türkiyc-Suriye Gümrük Yetkilileri 7. Dönem Toplantı Tutanağının 6 ncı maddesinde Türkiye 
ile Suriye arasındaki şuur kapılannm çalışma saatleri yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 
Suriye tarafının çalışma sûresinin 24 saate çücanlması yönündeki talepleri karşılamaya henüz 
hazır olmadıklanru bildirmeleri üzerine 08:00-17:00 saatleri arası hizmet veren Akçakalc-Tel 
Abyad Sınır Kapısının 10 Mayıs 2008 tarihinden itibaren 08:00-19:00 saatleri arası çalışması 
kararlaştırılarak bu yönde uygulama başlatılmıştır. Mevcut çalışma saali uygulamasında, 
Akçakale Sınır Kapısında kamu hizmetinde herhangi bir aksama meydana gelmemekle, çalışma 
saati nedeniyle kuyruk veya bekleme oluşmamaktadır. 

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konularda yapılan çalışmalar ve iki ülke 
mutabakatına dayalı görüşler dikkate alınmaktadır. 

Aynca, söz konusu sınır kapısının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve birtakım düzenlemeler 
yapılması hususunda Müsteşarlığımız ile TOBB arasında Yap-tşlet-Devret projesi çerçevesinde 
vanlan anlaşma doğrultusunda, 2009 yılı içerisinde Akçakale Kara Sınır Kapısının yenilenmesi 
sözkonusudur. Bu amaçla. Müsteşarlığımıza tahsisli arazinin mayınlı bölümünün temizlenmesi 
için süreç başlatılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 4Z.Ol..2jao3 
SAYI 3gy_ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

58 İNCİ BİRLEŞİM 
17 ŞUBAT 2009 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

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 

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 TOPLANTISI 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
19.2.2009 Perşembe Saat: 10:30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 17 ŞUBAT 2009 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine îlişkin Kanun 
Teklifinin (2/2), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

^ ^ 



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 Başkan vekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla 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'in, 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, İçtüzüğünT04 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) 

- 5 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

61. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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, ÇUKOBIRLİK'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 Başkanvekiİleri 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) 

- 10 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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. - Sunak 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 uyarmca 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 alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

105.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

106. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri 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 uyarmca 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 (1Q/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'mn 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 uyarmca 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 alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

135.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

136. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

137.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

138.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

139.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

140.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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) 

- 17 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

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 Kıhçdaroğlu 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. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne 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 Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

199. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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 Kılıçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

205.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

206. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili 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 alınan 
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'ın 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 Yalçmkaya 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 atamalarmdaki 
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 istihdammdaki 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'm 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 uyannca 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) 

268. - 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) 

269. - 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) 

270. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 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 (10/321) 

271.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 
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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 Yalçın'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'ın, 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'ın, 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'in, 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) 
- 29 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
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'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
63. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 

yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 
66. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'ın, 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'm, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'ın, 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) 
- 31 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
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'ın, 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 alman doğalgaza ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 
100. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, 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'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
105. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'm, 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'ın, 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'm, 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 alman 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'ın, 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'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

194. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'ın, 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'ın, 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 alman 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'ın, 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'ın, 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'm, 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'ın, 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 Bakanından 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 somasında 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'in, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, 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'in, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydm) sözlü soru önergesi (6/1049) 

299. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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300. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, 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'ın, 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'ın, 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 Tayfur 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'ın, 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'ın, 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 BOTAŞ'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'm, Paşa Limanı Adası'nın 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'ın, 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) 

425. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

426. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) 
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427. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008'de İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan 
ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

428. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/1184) 

429. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

430. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

431.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) 

432. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

433. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

434. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

435. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

436. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi 
verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) 

437. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) 

438. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, araç muayenesinde yaşanan bir soruna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) 

439. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

440. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Avrupa Toplulukları Adalet Divanındaki bir 
davaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

441. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, nükleer enerji santrali ihalesine bir Rus firmasının 
teklif vermesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

442. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

443. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

444. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

445. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, E-80 karayolunun bir bölümünün 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) 

446. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

447. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 
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448. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

449. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

450. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

451.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) 

452. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamudaki jeoloji mühendisi istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1208) 

453. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

454. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

455. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

456. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

457. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

458. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1214) 

459. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

460. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

461. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

462. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

463. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

464. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Batı Trakya Türklerinin Lozan Anlaşmasındaki 
haklarını kullanabilmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

465. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

466. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaştırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

467. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R 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. - 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) (*) 

4. - 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) 

5. - 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) 

6. - 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) 

7. 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) 

8. - 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) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. 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) 

(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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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
11. 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) 

12. 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) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/328) (S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

14. 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) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma 
tarihi: 5.11.2008) 

16. 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) 

17. 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) 

18. - 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. - 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) 

34. 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. - 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) 

40. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

- 5 3 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN T AŞARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. - 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 Gazlan (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) 
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58. - 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) 

59. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. 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) 

66. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

67. - 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) 

68. 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) 

69. 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) 

70. 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) 

71. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık 
Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
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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) 

72. 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) 

73. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

74. - 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 
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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 
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80. - 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) 

81. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
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 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) 

88. - 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 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 
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94. - 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) 

95. - 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 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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101.- 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) 

102. - 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 
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) 

103.- 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) 

104. - 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) 

105.- 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) 

106.- 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) 

107. - 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) 
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108. - 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) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115.- 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 
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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) 

116.- 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) 

117.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118. - 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

122. 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) 
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123. - 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) 

124. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

126. - 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) 

127. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'in 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) 

128. - 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) 

129. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130. - 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) 

131. - 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 
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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) 

132. - 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) 

133. - 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 
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) 

134. - 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) 

135.- 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) 

136.- 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) 

137.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'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 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) 

139. - 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) 

140. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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 (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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 
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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) 

149.- 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) 

150.- 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) 

151.- 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) 

152. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

153.- 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) 

154. 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) 

155.- 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) 

156.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) 

157.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) 

158. 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) 

159. 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) 
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160. - 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) 

161.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) 

162.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) 

163.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) 

164. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 

165. 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) 

166. 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) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatıranların 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: 329) 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan ve 15 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 ve 
5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 
Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Reşat 
Doğrufnun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Afyonkarahisar Milletvekili Halil 
Ünlütepe'nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili 
Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Milletvekilinin; Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin 
Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KaynakTın; 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/676,2/72,2/102,2/106,2/334,2/368,2/375,2/381,2/383,2/387) 
Not: 1/676 esas numaralı tasarı tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri komisyonlarına, esas olarak Plan ve Bütçe Ko
misyonuna, 2/72, 2/106, 2/334, 2/375 esas numaralı teklifler tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler Komisyonuna, esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, 2/368, 2/381, 2/383, 2/387 esas 
numaralı kanun teklifleri tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko
misyonuna, esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, 2/102 esas numaralı teklif esas olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6/2/2009 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.010/101-1677/512 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulu'nca 30/1/2009 tarihinde kararlaştırılan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen kısa çalışma uygulamasıyla, 

işyerine işçiler arasında tenkisat yapma yerine, işçilerin tamamının veya bir kısmının geçici olarak 
ücretsiz izine çıkartılması ekonomik ve sosyal politika olarak tercih edilmekte; işçilerin geçici ola
rak ücretsiz izine çıkarılması geçici bir işsizlik olarak nitelenerek işsizlik sigortasından kısa çalış
ma ödeneği almaları öngörülmektedir. 

Dünyada yaşanmakta olan küresel krizin ülke ekonomisini de etkilediği, görülmektedir. Bu hu
sus göz önüne alınarak, 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır ol
mak üzere; günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı % 50 oranında artırılmasının uygun olacağı de
ğerlendirilmektedir. 

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunda uygulamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik de
ğişiklikler yapılması gündeme gelmiştir. Örneğin, işverenler tarafından işe alman ve işten çıkarılan 
çalışanlara ait, "işe giriş bildirgeleri" ile "işten çıkış bildirgeleri", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bünyesindeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Sendikalar Kanunu, İŞKUR tarafından İşsiz
lik Sigortası Kanunu gereğince ve Sosyal Güvenlik Kurumunca sosyal güvenlik işlemleri için fark
lı formatlarda ayrı ayrı alınmaktadır. Çalışanların işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin aynı Bakan
lığa bağlı birimlerce ayrı ayrı alınmasının işverenler nezdinde oluşturduğu bürokratik yük dikkate alı
narak, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış olan sözkonusu bildirimlerin oluşturulan elektronik 
ortamda ilgili diğer birimlere aktarılmasının sağlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bil
dirimlerin diğer birimlere de yapılmış sayılması öngörülmektedir. 

Bu çerçevede; 5510 sayılı Kanunda işten çıkış bildirgelerinin süresinde veya belirlenen usule 
uygun verilmemesi halinde idari para cezası müeyyidesi getirilmekte, ayrıca mülga 506 sayılı Ka
nunun geçici 20 nci maddesinde düzenlenen ve 5510 sayılı Kanunda belirlenen sürede Sosyal Güvenlik 
Kurumuna devredilmesi öngörülen sandıkların iştirakçilerinin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 
de Sendikalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu uygulamaları bakımından önem taşıması nede
niyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi düzenlenmektedir. 

İşverenler tarafından işyeri bildirimleri de işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinde olduğu gibi Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yine ayrı ayrı yapılmakta olup, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 
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işyeri tescili ile ilgili alt yapının hazırlanmasıyla uygulamaya geçilmesi öngörüldüğünden, Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yapılan işyeri bildirimlerinin diğer birimlere de yapılmış sayılması öngörül
mektedir. 

Ayrıca, Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalışan yüksek 
öğrenim öğrencilerinin tüm sigorta kollarına tabi olmaları durumunda, bakmakla yükümlü olunan 
kişi statüsüyle sağlık yardımlarından yararlanamayacakları ve kısmi zamanlı çalışmalarına karşılık 
gelen ücretlerinden yapılacak kesintilerle bu miktarların önemli ölçüde azalacağı dikkate alınarak 
bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uygulanması yönünde 
değişiklik yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla ger
çekleştirilmesi öngörülen dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanı olan Dokuzuncu Kal
kınma Planında, Türkiye'nin vizyonu ve uzun vadeli stratejisi "İstikrar içinde büyüyen, gelirini da
ha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için 
uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, iş ortamının iyi
leştirilmesi, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, Ar-Ge faaliyetleri ile yenilikçiliğin iyi
leştirilmesi ve geliştirilmesi hususlarına da temel politika hedefleri arasında yer verilmiştir. 

Vergi sisteminin, gelişmiş ülkelerin uygulamalarıyla paralel müesseseler içeren, ekonominin re
kabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve is
tihdamı teşvik ederek sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, vergiye gönüllü uyumu artırarak kayıtlı 
ekonomiye geçiş sürecini hızlandıran, daha basit, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir, geniş tabanlı, 
etkin, verimli ve mükellef odaklı bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusun
da son yıllarda atılan adımlarla önemli bir mesafe kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Öngörülen hedefler doğrultusunda; 

- Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, gelişmiş ülke uygulamaları dikkate alınarak Kurumlar 
Vergisi Kanunu yeniden yazılmış ve vergi oranı üçte bir oranında indirilmek suretiyle Türkiye ver
gi yükü açısından ilk 5 OECD ülkesi arasına girmiştir. 

- Benzer şekilde gelir vergisi tarife yapısı basitleştirilmiş, gelir vergisi oranlarında da önemli in
dirimler yapılmış ve asgari geçim indirimi müessesesi ile istihdam üzerindeki vergi yükü önemli öl
çüde düşürülmüştür. Bu uygulama ile eşi çalışmayan dört çocuklu bir ücretlinin elde ettiği asgari üc
retin tamamı vergi dışı bırakılmış olup ülkemiz, ücretler üzerindeki vergi ve benzeri yükler bakı
mından OECD ülkeleri arasında daha iyi konuma yükselmiştir. 

- Gıda, eğitim, sağlık ve tekstil ürünleri gibi temel ihtiyaç maddeleri ile turizmde katma değer 
vergisi oranlan önemli ölçüde indirilmiştir. 

- Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, verimliliğin artı
rılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, katma değeri yüksek alanlara yatırım yapılması ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, Ar-Ge harcamalarına kurumlar vergisi, gelir vergisi stopajı, 
damga vergisi ve sigorta primi yönünden önemli destek ve teşvikler sağlanmıştır. 

- Ekonomik gelişmeyi ülke geneline yaygınlaştırarak yatırımları ve istihdamı artırmak amacıyla ba
zı illerimizde uygulanmak üzere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren paylarında teşvik, 
yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmıştır. 31/12/2008 tarihi itibarıyla uygulama süresi sona eren 
söz konusu teşvik ve destek unsurlarına ilişkin süre, bu Tasarıyla bir yıl daha uzatılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 
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Öngörülen hedefler doğrultusunda bu Tasarıyla; 

- Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, bölgelerarası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi, 
istihdamın artırılmasını sağlamak üzere, sektörel olarak da kümelenmeyi öne çıkarmak suretiyle ya
tırımların teşvik edilmesine imkan sağlayacak düzenlemelere yer verilmektedir. 

- Kayıtlı ekonominin geliştirilmesine yönelik olarak; vergi dairelerine verilen muhtasar beyan
name ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta bildirgelerinin birleştirilerek alınabilmesine im
kan sağlanmakta ve aynı şekilde tarım ürünlerinde lisanslı depoculuk ve ürün senedi uygulamaları
nın etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak vergisel düzenlemelere yer verilmektedir. 

- Dış ticaret işlemlerinde vergi uygulamalarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak; yetkili güm
rük antrepolarının daha etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak düzenleme yapılmakta, ihraç malı ta
şıyan araçlara vergisiz akaryakıt teslimleri ile liman ve hava meydanlarında araçlara verilen hizmet
lerle ilgili olarak vergisel konularda ortaya çıkan tereddüt giderilmekte, dahilde işleme ve geçici ka
bul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden temin 
edilmesine ilişkin tecil terkin uygulamasının süresi uzatılmaktadır. 

- e-devlet ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve işlemlerin elektronik ortamda ya
pılmasını kolaylaştırmak üzere internet iletişiminden alınan özel iletişim vergisi oranı indirilmektedir. 

- Gerek yerli gerekse yabancı kurumsal yatırımcılar bakımından uygulamada ortaya çıkan te
reddütler giderilmektedir. 

- Ekonomik ömrünü tamamlayarak veya çeşitli nedenlerle motorlu taşıt olma vasfını yitiren, 
hurda haline gelen, çalışma imkanı bulunmayan, karayollarına ve trafik düzenine zarar verir hale ge
len eski model motorlu kara taşıtlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tasanda ayrıca, vergi sistemi uygulamasında ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi, ekonomik 
ve teknolojik gelişmelere paralel olarak vergi idaresinin çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması
na yönelik düzenlemeler ile ekonomik gelişmelerin ve uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin gide
rilmesi bakımından ihtiyaç duyulan düzenlemelere de yer verilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile daha önce geçici 7 nci madde kapsamında 
bulunanlar korunmakla birlikte 1 Aralık 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında sigortalı olmayanlar 
da kapsama dahil edilmiş ayrıca bu madde ile getirilen teşvik unsurundan yararlanmak için gerekli 
işe alınma süresi bir yıl daha uzatılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan baş
vurulara münhasır olmak üzere; günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı % 50 oranında artırılarak, 
kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara mevcut duruma göre daha fazla ödeme yapılmasına olanak 
sağlanmakta, üç aylık yararlanma süresi altı aya çıkarılmakta ve kısa çalışma ödeneği olarak yapı
lan ödemelerin işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyeceği hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 2- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile, kısmi zamanlı olarak çalışan yüksek öğre
nim öğrencilerinin tüm sigorta kollarına tabi olmaları durumunda, bakmakla yükümlü olunan kişi 
statüsüyle sağlık yardımlarından yararlanamayacakları ve kısmi zamanlı çalışmalarına karşılık gelen 
ücretlerinden yapılacak kesintilerle bu miktarların önemli ölçüde azalacağı dikkate alınarak bunlar 
hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uygulanması yönünde değişik
lik yapılması amaçlanmıştır. 
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Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile, faturaların teslimine ilişkin hususlar düzenlenmekte
dir. Kuruma teslim edilen çok sayıda fatura ve eki belge bulunmaktadır. Sarf evraklarının incelene
rek tahakkuk ettirilmesi çok zaman almaktadır. Sarf evraklarının incelenebilmesi için yeterli zaman 
kazanmak ve bu arada sağlık hizmet sunucularının mağduriyetini önlemek amacıyla avans uygula
ması getirilmiştir. Burada önceden 45 ve 90 gün olan ödeme süreleri birleştirilerek, daha sağlıklı bir 
yapı oluşturulmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun, Kurum olarak orta ve uzun vadedeki sıfır avans 
(yerine kesin ödeme) ve sıfır örnekleme (yerine belgelerin %100'ünün incelenmesi) hedeflerine ulaş
manın yolu da açılmış olacaktır. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen her türlü belge, bil
dirge ve taahhütnamenin diğer kamu idareleri tarafından alınmasına imkan sağlayan yetkinin kulla
nılması halinde, bu belgeleri almaya yetki verilen kurumun kendi mevzuatının uygulanmasına yönelik 
kullandığı yetkileri bu belgelerin alınması süresi ile ilgili aşamasında da kullanabilmesine imkan 
sağlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile, sigortalı işten ayrılışların ilgililer tarafından Kanunda 
belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine 
göre idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile, Kuruma yapılan bildirimlere ilişkin düzenlemeler ya
pılmaktadır. İşçiler için aynı mahiyette bulunan belgelerin işveren tarafından birden farklı kuruma ve
rilmesi, bürokratik işlemleri arttırdığı gibi, zaman ve emek kayıplarına neden olmaktadır. Eklenen bu 
fıkra ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmesi zorunlu olan işçi giriş bildirimleri ve iş
çi çıkış bildirimleri ile aynı mahiyette Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereği verilmesi zorunlu olan sigor
talı işe giriş ve ayrılış bildirimlerinin farklı yapılması yerine bu bildirimlerin Sosyal Güvenlik Ku
rumuna yapılmasının yeterli sayılması amaçlanmıştır. 

Sigortalıların işten ayrılışlarına ilişkin bildirimler Türkiye İş Kurumu ile Çalışma Bakanlığı adı
na Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacağından ve ayrıca sandıkların iştirakçi giriş ve çıkışlarının da 
Sendikalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu uygulamaları bakımından Sosyal Güvenlik Kurumu 
üzerinden takip edilmesi öngörüldüğünden bu bildirimlere ilişkin idari para cezası düzenlenmektedir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi ile sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna devre
dilmesi öngörülmektedir. Eklenen fıkra ile devir tarihine kadar kapsamdaki sandık iştirakçilerinin 
Sendikalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu uygulamaları bakımından işe giriş ve işten çıkış bil
dirimlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmaları düzenlenmektedir. 

Madde 3- Madde ile, 2822 sayılı Kanun gereği yetki tespiti için işçi sendikalarının başvurula
rına istinaden çoğunluk tespitinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler üzerinden yapıl
ması amaçlanmıştır. 

Madde 4- Madde ile, işgücü piyasasında dezavantajlı gruplar arasında sayılan özürlü ve eski hü
kümlülerin ekonomik ve sosyal yaşama katılmaları ancak istihdamlarının arttırılmasıyla mümkün 
olacağından hareketle; 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereği elli veya daha fazla işçi ça
lıştıran işverenlerin, Kanun kapsamına giren işyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yüküm
lülükleri getirilmiş, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere, aynı Kanunun 101 inci mad
desi gereği çalıştırmadığı özürlü/eski hükümlü için idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alın
mıştır. 
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Bu para cezalarının, Kurumumuz bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir 
kaydedilmesi ve yine Kurumumuz koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ça
lışma Genel Müdürlüğü, tş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en 
çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon kararı doğ
rultusunda, özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kur
ma ve bu gibi projelerde kullanılması öngörülmüştür. 5072 sayılı Kanunun 2/g maddesi kapsamın
da değerlendirilmesinin, özürlü ve eski hükümlülerin ekonomik ve sosyal yaşama katılmaları ancak 
istihdamlarının arttırılmasıyla mümkün olacağı ilkesinden hareketle getirilen 4857 sayılı Kanunun 
30 uncu maddesinin son fıkrasının uygulanmasını zorlaştıracağı, sosyal diyalogu zedeleyeceği, bu güne 
kadar bir çok başarılı proje geliştiren ve uygulayan sivil toplum kuruluşlarını dışlayacağı düşünül
mektedir. 

Madde 5- Madde ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş ve başmüfettiş çalış
tırılmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bakanlık mevcut müfettiş kadrosunun çok az sayıda 
olması sebebiyle denetim hizmetlerini layıkıyla ve süratle yerine getirilmesi mümkün bulunmamak
tadır. Hali hazırda önemli bazı denetimler, Bakanlık müfettişleri başkanlığında Sosyal Güvenlik Ku
rumu müfettişlerince yürütülmektedir. Müfettiş yardımcısı alınması suretiyle müfettiş yetiştirilmesi, 
3-4 yıl gibi uzun zaman almaktadır. Bu nedenle, denetim hizmetlerinin aksamaması için altı ay için
de diğer bakanlıklar ile ilgili ve bağlı kuruluşlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına nak
len denetim elemanı atanması amaçlanmaktadır. 

Madde 6- 4749 sayılı Kanunun kapsam maddesi, sosyal güvenlik kurumlarını kapsayacak şe
kilde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 7- Madde ile, 18 inci maddede değişiklik yapılmaktadır. Feshin geçerli sebebe dayan
dırılması başlıklı bu maddenin işçinin haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamla
ra başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak gibi eylem ve işlemlerini kapsamaktadır. 
Buna karşın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 278 inci maddesinde suçu bildirim yükümlülüğü bu
lunmakta olup, bunun yanı sıra onaylanması 1/2/2000 tarihli ve 4518 sayılı Kanunla uygun bulunan 
"OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenme
si Sözleşmesinin 3 üncü ve 12 nci maddeleri hükümleri ile 5237 sayılı Kanunun 252 nci maddesi
nin beşinci fıkrasında yer alan suçun önlenmesi ve işlendiğinde etkili bir şekilde takibi ihbarcının ko
runması düzenlemelerinin kamu ve özel sektörde etkin bir şekilde tatbiki yükümlülüğünü uluslararası 
bir taahhüt olarak Ülkemize yüklendiğinden, gerek ulusal mevzuatta tutarlılık sağlanması, gerek 
uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesi ve gerekse de yasadan doğan yükümlülüğünü iyi ni
yetle yerine getiren işçinin korunması ihtiyacı çerçevesinde, 4857 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 
de uyumlu olarak bu değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 8- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci 
maddesinde yer alan asgari geçim indiriminden, teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin ne 
şekilde yararlanacakları hususuna açıklık getirilmektedir. Buna göre, gelir vergisi stopajı teşviki ön
görülen yerlerde ücretli olarak çalışan işçilerin ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 
öncelikle asgari geçim indirimi mahsubu uygulandıktan sonra kalan tutarın indirim ve istisna uygu
lamasında dikkate alınması sağlanmaktadır. 
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Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına eklenen bent ile iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine makbuz 
mukabili yapılan bağış ve yardımların tamamının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi be
yannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
na verilen muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birlikte verilmesinde uyum sağ
lanabilmesi için üçer aylık dönemlerde verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesine 
imkan sağlamak üzere Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan düzenlemeyle, 10 kişi ve daha az hizmet erbabı 
çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin verilen muhtasar beyannamelerde ödeme sü
relerini üç ayı geçmemek üzere belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 75 inci maddeyle 
tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere oluşturulan tarım ürünleri lisanslı depo
culuk sisteminin teşvik edilmesi amacıyla, 5300 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün senetle
rinin alım-satımından elde edilen kazançların 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisin
den istisna edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 9- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu ter
tip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel 
hukuk tüzel kişilerine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile Türkiye Kızılay Derneğine makbuz mukabili yapılan ba
ğış ve yardımların tamamının, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum ka
zancından indirilebilmesi sağlanmakta, anılan Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yar
dımların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği hususuna açıklık kazandırılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen 32/ A 
maddesiyle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgelerarası geliş
mişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkarıla
rak yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına im
kan tanınmaktadır. 

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında fınans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan 
yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımların kapsam dışı tutulması öngö
rülmektedir. 

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacak yatırımlar teşvik belgesine bağlanacak 
ve bu yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan 
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden ku
rumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

AB teşvik uygulamalarına paralel olarak yatırımlara Devlet katkısının belirlenmesi ve takip edi
lebilmesini teminen bu hususa ilişkin tanımlara yer verilmektedir. Buna göre, maddede geçen yatı
rıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla 
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yatırımlann Devletçe karşılanacak tutannı, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bu
lunacak oran ise yatırıma katkı oranı olarak tanımlanmaktadır. 

Maddeyle Bakanlar Kuruluna; 

a) İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırma ve gruplar itibarıyla teşvik edile
cek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirleme, 

b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasının üs
tünde olan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45'i geçmemek üzere belirleme, kurumlar vergisi oranı
nı % 90'a kadar indirimli uygulatma, 

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi har
camaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırma, 

konularında yetki verilmektedir. 

Aynı mükellef tarafından yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde yapılan yatırımlarda, toplam 
yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı 
uygulanması öngörülmektedir. 

İndirimli kurumlar vergisinin esas itibarıyla yeni yatırımlarda uygulanması öngörüldüğünden, 
tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın yeni yatırımlardan kaynaklanan kısmının işletme bütünlüğü 
çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli oran 
uygulanacaktır. Bir dönemde oluşan kazancın ne kadarının tevsi yatırımından elde edildiğinin ayrı bir 
şekilde tespit edilememesi halinde ise yeni yatırım tutarının toplam yatırım tutarına oranlanmak su
retiyle indirimli oran uygulanacak kazanç tespit edilecektir. Buna göre, indirimli oran uygulanacak 
kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sa
bit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecek
tir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, aktife alındık
ları dönem sonu itibarıyla yeniden değerleme oranında artırılacak ve indirimli oran uygulamasına 
yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanacaktır. 

Hesap dönemi itibarıyla belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, indirimli 
vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergilerin, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi öngörülmektedir. 

Öngörülen düzenlemeye göre, yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan ku
rum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanacak; yatırımın kıs
men veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde ise indirimli vergi oranından devir ta
rihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla 
yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanacaktır. 

Maddede öngörülen düzenleme gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacaktır. 

Ayrıca, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlı
ğına yetki verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 3 üncü 
madde ile kurumlar vergisi mükellefi olma niteliklerini haiz yabancı fonların katılımcılarının ya da 
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kuruculanmn tam mükellef gerçek kişi veya kurum olmaması şartıyla, bu fonların portföylerini yö
netmek üzere faaliyet gösteren ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan portföy yö
netim şirketlerinin, 5520 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasın
da, bu fonların iş merkezi olarak değerlendirilmeyerek, daimi temsilcileri olarak kabul edilmesi ön
görülmektedir. Böylelikle, katılımcıları ya da kurucuları arasında tam mükellef gerçek kişi veya ku
rum bulunmayan yabancı fonların, portföylerini Türkiye'de değerlendirmelerine imkan sağlanmak
ta ve Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla sadece Türkiye'de değerlendirilen söz 
konusu fonlar dolayısıyla elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 4 üncü 
madde ile gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanmak üzere, münhasıran tekstil, konfeksiyon 
ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini 
31/12/2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen illere nakleden ve asgari 100 kişilik istih
dam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini iz
leyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere in
dirimli olarak uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belir
leme konusunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 10- Bilindiği üzere 5300 sayılı Kanun ile tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, de
polanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve ka
litesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağ
lamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünleri
ni kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve tes
limini sağlayan ürün senedi düzenlemek ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini ge
liştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle, 5300 sayılı Kanun ile usul 
ve esasları belirlenen tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin KDV uygulaması yönünden ver
gisel altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda maddenin birinci fıkrasının; 

- (a) bendi ile ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, 
ticari, sınai, zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde olup olmadığına bakılmaksı
zın KDV'nin konusuna alınmakta, 

- (b) bendi ile ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimin
de, söz konusu ürün senetlerini elinde bulunduranların mükellefiyet durumlarının tam olarak tespi
tinde yaşanacak güçlükler göz önüne alınarak bu işlemlere ait KDV'nin lisanslı depo işleticileri ta
rafından sorumlu sıfatıyla ödenmesi düzenlenmekte, 

- (c) bendi ile ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi iş
lemlerinde vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hükme bağlanmakta, 

- (d) bendi ile ürün senetlerinin, işlem gördüğü borsalar aracılığıyla ilk teslimi KDV'den istisna 
tutulmak suretiyle bu kapsamdaki işlemlerin KDV'den tamamen arındırılması amaçlanmakta, 
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- (f) bendi ile ürün senetlerinin, işlem gördüğü borsalardaki ilk teslimi ile senedin temsil ettiği 
ürünü depodan çekecek olanlara teslimi dışındaki teslimlerinin KDV'den istisna tutulması amaçlan
makta ayrıca, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indi
rimine imkan tanınmakta, 

- (g) bendi ile de ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesli
minde KDV matrahı, ürünün çekildiği tarihte senedin işlem gördüğü borsada oluşan değeri olarak be
lirlenmekte ve özel matrah şekline göre vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç ) bendinde yapılan düzenleme ile yetkili gümrük antrepolarının 
işleyişine yönelik belirlemeler yapılmak suretiyle yetkili gümrük antrepolarına işlerlik kazandırıl
ması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda daha önce yalnızca yurt dışına gönderilmek üzere yetkili güm
rük antrepolarına mal konulması ihracat teslimi sayılırken yapılan düzenleme ile malların yetkili 
gümrük antreposu işleticilerine tevdi edilmesi de ihracat teslimi sayılmaktadır. Bu kapsamda yetki
li gümrük antrepolarının görev ve sorumlulukları yeniden belirlenmekte, söz konusu esaslara göre ha
reket etmeyen yetkili gümrük antreposu işleticileri, ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesile
cek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden, KDV iadesi alanla birlikte müteselsilen 
sorumlu tutulmaktadır. 

Ayrıca maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinde ya
pılan düzenlemeyle, ülkemizin coğrafi özellikleri nedeniyle büyük imkanlar vadeden deniz ve hava 
taşımacılığından daha çok yararlanılabilmesi için liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşı
ma araçlarına verilen hizmetlerin yanı sıra ithalat-ihracat ve transit rejim kapsamında işlem gören mal
lara bu yerlerde liman ve hava meydanı işleticileri tarafından verilen hizmetler de istisna kapsamına 
alınmak suretiyle söz konusu işlemler tamamen vergiden arındınlmakta ve sektörün uluslararası re
kabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu istisna uygulaması, liman ve hava meydan
larında uluslararası ticarete konu olan ve ithalat-ihracat ve transit rejim kapsamında işlem gören mal
lara liman ve hava meydanı işleticileri tarafından verilen hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca, gümrük 
hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait de
po ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması hizmetleri de tamamen vergiden arındınlmakta ve 
Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (o) bendinde bu düzenlemelere paralel düzenle
me yapılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile ihraç malı taşıyan araçların ve soğutucu ünitelerin stan
dart yakıt deposuna KDV istisnası uygulanarak teslim edilecek motorin miktarına ilişkin uygulama 
sonuçları dikkate alınmak suretiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) nu
maralı fıkrasında buna uygun düzenleme yapılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile indirimli orana tabi işlemlerde yılı içinde mahsup edi
lemeyen verginin iadesi konusundaki mevcut uygulamaya açıklık getirilmekte ayrıca, vergi güven
liği ve kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde indirimli orana tabi bazı işlemlerde iade hakkını kaldırma 
konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde 3065 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde yapı
lan değişiklikle 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamındaki şans 
oyunlarına lisans verilmesi işlemleri vergiden istisna edilmekte ve bu kapsamda vergiden istisna edi
len işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmaktadır. 
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Maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç 
edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden temin edilmesinde, 3065 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmüne göre işlem yapılmasına yö
nelik uygulamanın süresi 31/12/2010 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (j) bendi ile ülke kalkınması, istihdam ve milli gelire önemli katkı
larda bulunacak büyük ölçekli sınai yatırımların gerçekleşmesine fınansal kolaylık sağlamak amacıyla 
KDV istisnası öngörülmektedir. Uygulama kolaylığı ve çok sayıda satıcının yol açacağı KDV iade 
sorunlarının önlenmesi amacıyla, istisna, verginin önce ödenip daha sonra yatırımcıya iade edilme
si şeklinde uygulanacaktır. Bu düzenleme ile iadenin mükellefi az sayıda yatırımcı olacağından is
tisna ve iade uygulaması ihtilafsız ve hızlı bir şekilde yürütülebilecektir. 

Madde 11- Maddede öngörülen düzenlemeyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uy
gulamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yapılan düzenleme ile ihraç malı taşıyan araçların ve 
soğutucu ünitelerin standart yakıt deposunda ÖTV istisnası uygulanarak teslim edilecek akaryakıt 
miktarına ilişkin uygulama sonuçları dikkate alınarak KDV'de olduğu gibi gerekli değişikliğin ya
pılması öngörülmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici mad
de ile, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların ithalinde veya 
yurt içinde üreticileri tarafından tesliminde (IV) sayılı listedeki orana göre hesaplanacak olan vergi 
tutarının, her bir adet mal için 40 TL olarak hesaplanacak asgari maktu vergiden düşük olması ha
linde, her bir adet mal için 40 TL vergi ödenmesi öngörülmektedir. 31/12/2013 tarihine kadar uygu
lanacak olan bu hüküm gereğince, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı her bir adet mal için (IV) sa
yılı listedeki orana göre hesaplanacak vergi tutarının 40 TL' den fazla olması halinde, (IV) sayılı lis
tedeki orana göre hesaplanan vergi ödenecektir. Bakanlar Kuruluna, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. nu
maralı mallarının her bir adedi için bu madde ile belirlenen 40 TL tutarındaki asgari maktu vergi tu
tarını sıfıra kadar indirme, beş katına kadar artırma konusunda yetki verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendiyle yapılan düzenleme ile 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sa
yılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağlar ve madeni yağlar için uygulanan maktu tutarları, bu 
malların piyasada taşıt araçlarında motorinle karıştırılmak suretiyle yasa dışı kullanımının ve ver
gi kaybının önüne geçmek amacıyla 0,9345 TL olarak belirlenmektedir. Düzenleme ile yağlama 
müstahzarları verginin konusuna dahil edilmektedir. Yağlama müstahzarlarının imalatında % 70 
oranına kadar ÖTV'ye tabi olan baz yağlar kullanılmaktadır. Yağlama müstahzarları, yurt dışından 
ithal edenler veya yurt içinde imal edenlerce teslim edilmesi halinde ÖTV'nin konusuna girme
mektedir. Ancak, yağlama müstahzarlarının yurt içinde üretilmesi halinde, üreticilerin bu yağların 
üretiminde kullandıkları ÖTV'ye tabi yağlar nedeniyle yurt içi üretici aleyhine, ithalatçı lehine bir 
durum oluşmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, yağlama müstahzarları 4760 sayılı Kanunun 
eki (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmektedir. Böylece bunların ithali ve yurt içinde üretiminde 
ÖTV yükü eşitlenmiş olmaktadır. Öte yandan ÖTV kapsamındaki "hafif mineral yağlar için kulla
nılan müstahzar katkılar" ile aynı amaçla kullanılan "mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı 
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için kullanılan diğer müstahzar katkılar" da ÖTV kapsamına alın
maktadır. 
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Madde 12- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
"İstisnalar" başlıklı 29 uncu maddesinin (t) bendine "menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıy
met yatırım ortaklıklarının" ibaresi eklenmek suretiyle bu fon ve ortaklıkların sermaye piyasaların
da yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden 
istisna tutulması öngörülmektedir. 

Yapılan bu düzenleme ile, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarına gelir ve kurumlar vergi
si uygulamasında sağlanan teşviklere paralel olarak, sermaye piyasalarında yapılan işlemlerdeki ara
cılık maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle ülkemizdeki kurumsal yatırımcılığın gelişmesi, sermaye pi
yasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanmaktadır . 

11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan Bilgi Toplu
mu Stratejisi eki (2006-2010) Eylem Planında yer alan "105-Veri ve internet hizmetlerinde vergi in
dirimi" eyleminin gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla maddenin (b) bendiyle 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun "Özel iletişim vergisi" başlıklı 39 uncu maddesinde gerekli değişiklik 
yapılmaktadır. 

Söz konusu değişiklikle, anılan Eylem Planında belirtilen vergi indirimini sağlamak üzere kablolu, 
kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi oranı % 15 'ten 
% 5' e indirilmekte ve Bakanlar Kuruluna bu oranı sıfıra kadar indirme yetkisi verilmektedir. 

Ayrıca maddede, vergi oranı düşürülen telekomünikasyon hizmetleri dolayısıyla oluşabilecek 
vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla vergiye tabi hizmetlerin birlikte veya bağlantılı ola
rak verilmesi durumlarında her bir hizmetin tabi olduğu vergi oranı üzerinden vergilendirilmesine yö
nelik düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 13- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda 
yapılan değişiklikle muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinin elektronik ortamda bir
likte alınması uygulamasına geçileceği öngörülerek, elektronik ortamda birlikte verilecek söz konu
su kağıtlardan sadece muhtasar beyanname için damga vergisi alınması, bu doğrultuda sigorta prim 
bildirgelerinden ayrıca damga vergisi aranılmaması amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendiyle yapılan düzenleme ile tarım ürünleri ticaretini kolay
laştırmak ve geliştirmek üzere oluşturulan tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin teşvik edilmesi 
amacıyla, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen sözleşmelerin ve ürün senedinin dam
ga vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır. 

Madde 14- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile, kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkulle-
rin devir ve iktisabında tapu harcının, alım-satımda ödenen bedel üzerinden hesaplanmasına yönelik 
uygulamaya açıklık kazandırılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci mad
desinde yapılan değişiklikle, nispi harçların oranlarının tespitine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilmiş 
olan yetkinin sınırları yeniden belirlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c 
fıkralarına göre nispi esasa göre tahsil edilmekte olan harçların bundan böyle maktu esasa göre alın
ması sağlanmakta ve 13/a bendi kapsamındaki cins tashihi harçlarının beyanname verilmesi suretiy
le tahsili uygulamasına son verilmektedir. Bu suretle, cins değişikliği işlemine ilişkin vatandaşlar 
üzerindeki mali külfet hafifletilerek, kayıt dışında bulunan gayrimenkullerin kayda alınmasına yönelik 
teşvik edici ciddi bir adım atılmaktadır. 
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Ayrıca, bu alandaki bürokrasi ve kırtasiyeciliğe son verilmesi ve vergi dairelerinin yoğun iş yü
künün azaltılması ile, hem vatandaş memnuniyeti artırılacak, hem de idareye kolaylık sağlanacaktır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile, gayrimenkullerin kanunda öngörülen süre içinde tapuda 
tashih ve tescillerinin gerçekleştirilmemesi halinde, 492 sayılı Kanunun (4) sayılı tarifesinin 13/a ve 
13/c fıkralarına göre tahsil edilmiş olan harcın % 50'si kadar ilave harç tahsil edilmesine yönelik hü
küm yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 15- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından 
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulamasında kamu payının he
sabında, iştirakçiler tarafından süresi içinde tahsil edilmeyen ikramiyelerin mahsup edilmeyeceği 
hususuna açıklık kazandırılmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile, şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri 
halinde, lisans veya işletim hakkını devreden kurum ve kuruluşlara verilecek payların aynı Kanunun 
5 inci maddesinde yer alan yatırım işletme giderlerine ilişkin sınırlamaya dahil olduğu hususuna 
açıklık getirilmektedir. 

5602 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeyle, ilgili kurum ve kuruluşların 5602 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait borçlarından ödenen kısmının, kamu payının hesa
bında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen sınırlar dahilinde yatırım ve işletme giderleri kapsa
mında indirilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Madde 16- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Ka
nunda yer alan tanımlar arasına, anılan Kanunun uygulamasına yönelik olarak kamu personeli tanı
mına da yer verilerek uygulamada tereddüt oluşturan bu hususa açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde çalışan personel ücretlerinin belli bir kısmı gelir vergisinden is
tisna edilmiştir. Madde ile 5746 sayılı Kanuna eklenen geçici 1 inci maddeyle Ar-Ge personelinin is
tihdam maliyetinin düşürülmesi amacıyla söz konusu teşvikten 31/12/2013 tarihine kadar Ar-Ge har
caması yapan işletmelerin yararlanması sağlanmaktadır. 

Madde 17- 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resim
lerden Muaf Tutulmasına ilişkin Kanunla, başta Türkiye Kızılay Derneği olmak üzere bazı dernek
ler ile kurumlara her türlü vergi, resim ve harçtan muafiyet sağlanmıştır. Bu Kanun kapsamındaki ba
zı derneklerin piyasa ekonomisi çerçevesindeki faaliyetleri nedeniyle oluşan iktisadi işletmelerin 
vergilendirilmesi, bu muafiyet hükmü nedeniyle ihtilaf konusu olmaktadır. Ayrıca bu kurumların pi
yasada ticari faaliyette bulunmaları ve muafiyet hükmünün bu şekilde iktisadi işletmeleri de kapsa
yacak şekilde yorumlanması durumunda diğer kurumlar vergisi mükellefleri ile aralarında rekabet 
eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Vergiden muaf tutulan kurumlara ilişkin yasal düzenlemelerin pek ço
ğunda bu duruma ilişkin açık belirleme bulunmaktadır. Örneğin 3388 sayılı Kanunda Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurumlar vergisinden muaf tutulurken iktisadi işletmelerinin bu 
muafiyetten yararlanamayacağı açıkça Kanunda belirtilmiştir. Bu bağlamda, 1606 sayılı Kanunda 
yapılan düzenleme ile anılan Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların iktisadi işletmeleri
nin muafiyet kapsamında olmadıkları hususuna açıklık kazandırılmaktadır. 

Madde 18- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 6183 sayılı Kanunun "Menkul malların haczi" 
başlıklı 77 nci maddesine bir fıkra eklenerek resmi sicile kayıtlı olan menkul malların ve hakların hac-
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zinin sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılacağı hu
susunda Kanuna açıklayıcı hüküm konularak, mülkiyetin karinesi olan bu kayıtlara işlenen hacizle
rin hukuken geçerli olduğu yönündeki Yargıtay içtihatları doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, yapılan düzenleme ile resmi sicile kayıtlı olan menkul mallar ve hakların haczi için tah
sil dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin, bu kayıtların tutulduğu kurumlara elektronik ortam
da tebliğ edilebilmesine ve bu bildirilere verilecek cevapların da elektronik ortamda alınabilmesine 
imkan verilmektedir. Elektronik ortamın kullanılması sonucunda işlemlere sürat kazandırılarak iş 
gücünde, posta masraflarında ve kırtasiyede tasarruf sağlanacaktır. 

Belirtilen amaçlarla önerilen düzenlemede, elektronik ortamda yapılacak tebligatlar ve bu teb
ligatlara verilecek cevapların da elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleme ko
nusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenleme ile kamu alacaklarının takibi için 
tahsil dairelerince gayrimenkullerin ve gemilerin kayıtlı oldukları sicillere işlenmek üzere tebliğ edi
lecek haciz bildirilerinin elektronik ortamda da tebliğ edilmesini ve cevapların elektronik ortamda 
alınmasını sağlamak ve elektronik ortamdaki tebligatlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıy
la Maliye Bakanlığına yetki vermek üzere 6183 sayılı Kanunun 88 inci maddesine cümle ilavesi ön
görülmektedir. Yapılan bu düzenleme ile elektronik ortamın kullanılması sonucunda işlemlere sürat 
kazandırılarak iş gücünde, posta masraflarında ve kırtasiyede tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde, 6183 sayılı Kanunun tahsil imkansızlığı nedeniyle ter
kine ilişkin 106 ncı maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile 
diğer amme alacaklarının terkini için farklı tutar belirlenmesi yönünde düzenleme yapılarak özellik
le takip ve tahsilinde daha fazla mesai ve harcama yapılan idari para cezası gibi amme alacaklarının 
terkinine imkan sağlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesine göre borcun 
olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf 
olanlara ilişkin borç bilgileri verilmesinin, Kanunun 107 nci maddesinin uygulanması açısından sır
rın ifşaı sayılmayacağı yönünde, düzenleme yapılarak işlemlere sürat kazandırılması amaçlanmak
tadır. Ayrıca, madde kapsamında bilgi verilen kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimselerin 
edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde 107 nci maddede yer alan hükme göre cezalandırılacağı 
yönünde düzenleme yapılmak suretiyle paylaşılan bilgilerin ifşa edilmesi halinde uygulanacak ceza 
belirlenmektedir. 

Madde 19- Madde ile; belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek 
için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında öde-
nememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaç
lanmaktadır. 

Madde 20- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
düzenlenen "Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış ol
duğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir." şeklindeki hükmü Cenevre Birlik An
laşmasının 32 nci maddesinde yer almamaktadır. 6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan düzenleme, İsviçre Borçlar Kanunundan aynen aktarılmıştır. İsviçre hariç me
hazlarda yer almayan, İsviçre öğretisinde de şüphe ile karşılanan, yorum güçlüklerine ve tartışmala-
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ra yol açan, amaç ve faydası pek belirlenemeyen bu hüküm, Türkiye'de yanlış anlamaların doğma
sına neden olmuş ve çekin niteliğiyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir uygulamanın yerleşme
sine de sebebiyet vermiştir. Karışıklık yaratmaktan başka hiçbir yarar sağlamayan ve çekin değerini 
düşüren bu hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 21- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile çifte vatandaşlık statüsü sağlanıncaya ka
dar, ikamet tezkeresi düzenlenen Ahıska Türkleri için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca çalışma izni aranmaması esası getirilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 3835 sayılı Kanun kapsamında olup 1/6/2008 tarihin
den önce ikamet tezkeresi düzenlenenlerden; bu Kanunun yürürlüğünden itibaren üç ay içinde çifte 
vatandaşlık müracaatında bulunanların başvurularının kabul edilerek, milli güvenlik ve devletimizin 
dış politikası bakımından sakıncası görülmeyenlerin çifte vatandaşlık taleplerinin, talep tarihinden iti
baren üç ay içinde sonuçlandırılacağı düzenlenmektedir. Ayrıca çifte vatandaşlık talebinde bulunan 
Ahıskalı soydaşlarımızın bu taleplerinin en kısa zamanda sonuçlandırılması ve bu süreçte çalışma iz
ninin aranmaması suretiyle de çalışabilmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 22- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda gerekli düzenleme yapılarak 5018 sayılı Kanun kapsamın
daki kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgelerin Gelir İda
resi Başkanlığı tarafından alınabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendiyle, Gelir İdaresi Başkanlığının işlemlerinden veya Baş
kanlık görev alanıyla ilgili işlemlerden (Örneğin: yönetmelik, genel tebliğ ve benzeri) dolayı, usul hu
kuku kuralları gereği idari yargı mercileri nezdinde Bakanlık husumetiyle açılan davalarda, temsile 
ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve temsilin iyi bir şekilde sağlanma
sını teminen, Bakanlığın da Başkanlık hukuk müşavirleri tarafından temsil edilmesinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendiyle müstakar hale gelmiş yargı kararlarıyla, vergi dairesi 
başkanlıklarının yalnızca vergilendirme ile ilgili işlemlere karşı açılan davalarda taraf ehliyetinin 
varlığının kabul edilmesi, bunun dışında kalan diğer işlemleriyle ilgili olarak açılan davalar bakı
mından husumet ehliyetinin bulunduğunun kabul edilmemesi nedeniyle, vergi dairesi başkanlıkları
nın personel atama, disiplin, terfi, sicil ve benzeri işlemlerinden dolayı idari yargı mercilerinde gö
rülmekte olan davalarda taraf olabilmesi için Kanunun lafzının daha açık hale getirilmesi amaçlan
makta; maddenin birinci fıkrasının (ç) bendiyle de Gelir İdaresi Başkanlığının denetim elemanları ile 
uzman personeline ilişkin hükümler yeniden düzenlenmektedir. 

Diğer yandan, maddenin yürürlük tarihinden önce yeterliğe giren ancak başarılı olamadığı için 
mevzuat hükümlerine göre memur kadrosuna atanan vergi denetmen yardımcılannca açılan davalar 
neticesinde, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma 
ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddesi iptal edilmiş ve bu durum hukuki boşluğa neden olmuştur. 
Düzenlenen madde ile 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan yeni düzenlemeye uyum 
sağlanması için bu durumda olan vergi denetmen yardımcılarına bir defaya mahsus yeterlik sınavı
na girme hakkı verilmesi amaçlanmaktadır . 

Madde 23- Ülkemizde yaşanan hızlı sanayileşme ve gelişme sürecinde zamanla mera vasıflı 
taşınmazların, şehirlerin yerleşim alanları içerisinde kalmasına ve mevzuatına uygun olarak yapılan 
ve onaylanan imar planlarıyla mera vasıflarını kaybederek hukuki durumlarının değişmesine rağ-
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men, imar öncesi yapılan kadastro çalışmaları sırasında mera olarak tespit edilen bu taşınmazların 
mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar çıkmakta ve bu konuda Hazine ile gerçek ve tüzel kişiler ara
sındaki ihtilaflar yargıya intikal etmektedir. 

Bu konudaki hukuki ihtilafların çözümlenmesi ve ilgililerin mağduriyetlerinin giderilmesi ama
cıyla madde ile, 1/1/2005 tarihinden önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi olarak ay
rılan veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve yatırım programına alınan OSB'le-
rin bulunduğu alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce ya
pılan kamulaştırma ve diğer işlemlerin, tezyidi bedel dahil kamulaştırma bedelleri ile diğer bedelle
rin (faiz ve benzeri) ödenmesi kaydıyla geçerli kabul edilmesi, bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek 
ve tüzel kişiler adına tapuda yapılan tescillerin korunması, mülkiyete yönelik Hazinece dava açıl
maması ve açılmış davalardan ise vazgeçilmesi, açılan davalar sonucunda bu taşınmazların mera ola
rak sınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarının uy
gulanmaması suretiyle, bu kararlar uyarınca söz konusu taşınmazların tapu kütüklerine konulan şerh
lerinin terkin edileceği öngörülmektedir. 

Madde 24- 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen maddeyle, 5520 sayılı Kanuna bu Kanunla 
eklenmesi öngörülen 32/A maddesi kapsamındaki yatırımlara Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel 
idarelerine veya belediyelere ait arazi ya da arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sü
rekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 6831 sayılı Kanuna ta
bi alanlar dışında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis 
edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilecek
tir. İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ih
tiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde yine kamuya ait henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulu
nan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilecektir. İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullan
ma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planlan ile uygulama projeleri, bedel
siz olarak iki yılı geçmemek üzere verilecek ön izin süresi içinde yapılacaktır. 

İrtifak hakkı tahsis edilebilmesi için; talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları 
içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel 
bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki idare
lerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az olmaması şartları aranacaktır. Yatırım projesin
de öngörülen istihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti
baren beş yıl süreyle uyulması gerekmektedir. 

Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım 
konusu taşınmazın emlak vergi değerinin belli bir oranı şeklinde hesaplanacak olup bu kapsamda ir
tifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaması öngörülmektedir. 

Madde kapsamında belirlenen şartlara uyulmadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sü
rede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı karan aranmaksızın irtifak hak
kı veya kullanma izni iptal edilecektir. Bu durumda, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam 
ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal edecek olup bun
dan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamayacaktır. Ancak, 
öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlan
maması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise irtifak hak
kı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptal edilecek ve iptal tarihinden itibaren ay
rıca hasılat payı alınacaktır. 
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İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer 
yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal etmesi ve yatırımcının talep etmesi halinde ise ge
nel hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi öngörül
mektedir. 

En az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlaya
cak yatırım yapanlara, Hazineye ait taşınmazlar, 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan 
harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir. Ancak, bu yerlerin amacı dışında kullanılma
yacağına dair tapu kütüğüne şerh konulacaktır. 

Maddede öngörülen düzenlemeye paralel olarak 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fık
rasında aynı hususu düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme ve irtifak hakkı ve kullanma 
izni bedelini Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırma ve sıfıra kadar indir
me konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Maddeyle ayrıca, 4706 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen, sit alanlarında kalan özel 
mülkiyet konusu taşınmazlar için belge düzenlenmesi uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Zira sit alanı ilan edilen ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen alanla
rındaki arsa ve arazi maliklerinin tamamının belge talebinde bulunmaması veya talepte bulunulsa 
dahi düzenlenen belgelerin Hazine taşınmazlarının ihalelerinde kısmen kullanılması nedenlerinden 
ötürü bu arsa ve araziler, kullanılabilir bütünlükte kamunun mülkiyetine geçirilememekte ve müsta
kil olarak tasarruf edilememektedir. 

Kanuna eklenen geçici maddeyle, sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen 
alanlarda kalan taşınmazlar için daha önce düzenlenmiş olan belgelerin kullanılabilmesini teminen 
geçiş süreci öngörülmüş ve böylelikle belge sahiplerinin mağdur olmaması amaçlanmıştır. 

Madde 25- Maddeyle 5084 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta pri
mi işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden 1/4/2005 tarihinden önce yararlanmaya başlayan ve 
teşviklerden yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren işyerleri için bu teşviklerden yarar
lanma süresi 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmaktadır. Yine, Kanunun yürürlükten kaldırılan hü
kümlerine ilişkin olarak başlanmış olup henüz tamamlanmamış işlemlere ilişkin geçiş düzenlemele
rine maddede yer verilmiştir. 

Madde 26- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, geçmiş yıllarda yapmış olduğu ürün 
alımlarından dolayı finansman açığı yaşamaktadır. Ofisin finansman açığının, Hazineden olan görev 
zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine mahsuben 4749 sayılı Kanun kapsamında Özel Ter
tip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilmesi imkanı getirilmek suretiyle karşılanması öngörül
mektedir. 

Madde 27- Yapılan bu değişiklikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelir 
kalemleri arasında sayılan trafik para cezası hasılat payının Fon gelir kalemi içerisindeki devamlılı
ğı sağlanmakta olup bu gelir, fakirlik ve muhtaçlığın azaltılması yönündeki çalışmalara önemli öl
çüde katkıda bulunacaktır. 

Madde 28- Madde ile; Başbakanlıkta Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile ana hizmet birimi ola
rak Ekonomik ve Mali işler Genel Müdürlüğü kurulmakta ve bu çerçevede, 3056 sayılı Kanunda ge
rekli değişiklikler yapılmaktadır. 
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Madde 29- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile baro keseneğinin zamanında ödenmesini 
sağlamak ve gecikmeleri önlemek için öngörülen gecikme zammı cezası oranının değişen ekonomik 
şartlara ve hakkaniyete uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile de kesenekleri zamanında yatırmadığı gerekçesiyle ba
ro levha ve sicilinden silinmiş veya bu duruma gelmiş olan avukatların birikmiş borçlarını ödemele
rinde kolaylık sağlanarak mesleğe devamlarına olanak tanınması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 1- Maddede yapılan düzenleme ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 un
cu maddesinde bu Kanunla getirilen istisna düzenlemesine paralel olarak menkul kıymet yatırım fon
larının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sermaye piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin 
banka ve sigorta muameleleri vergisi ile buna bağlı cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Geçici Madde 2- Hurda haline gelen ve çalışma imkanı bulunmayan eski model motorlu kara 
taşıtlarının hurdaya çıkartılabilmesi ancak ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına hurdaya ayrılacak 
taşıt kayıt ve tescilli olan mükelleflerin, bu taşıtlar ile ilgili olarak ödenmemiş motorlu taşıtlar ver
gisi bulunmamasına bağlıdır. Özellikle hurda durumunda bulunan kamyon ve kamyonet sahibi mü
kellefler bu taşıtlarını çalıştıramadıklan için motorlu taşıtlar vergisini ödeyememekte, kullanama
dıkları taşıtlarını hurdaya ayırmak istediklerinde ise motorlu taşıtlar vergisi borçları bulunduğu için, 
taşıtlarını hurdaya ayıramamaktadırlar. 

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve karayollarına ve trafik düzenine zarar verir hale gelen söz ko
nusu taşıtların tasfiyesi amacıyla 29/6/2006 tarihli ve 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve 
Terkinine ilişkin Kanunun 4 üncü maddesiyle düzenleme yapılmış ve taşıtlarını 31/12/2006 tarihine 
kadar il özel idarelerine teslim ederek hurdaya ayırma işlemlerini tamamlayan mükelleflerin motor
lu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinmiştir. Bu 
tarihten sonra Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvu
rularda taşıt sahipleri; anılan Kanundan haberdar olmadıkları, taşıtlarının motorlu taşıt vasfını kay
bettiği veya uzun süredir taşıtlarının mevcut olmadığı gerekçeleriyle Kanundan yararlanamadıklarım 
bildirerek bu konuda yeni bir düzenleme yapılması talebinde bulunmuşlardır. 

Yapılan düzenleme ile hurda haline gelen ve çalışma imkanı bulunmayan belli model yılının 
üzerindeki motorlu kara taşıtlarının hurdaya çıkarılması halinde, bu taşıtlarla ilgili olarak tahakkuk 
etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları 
ve 31/12/2008 tarihine kadar kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi imkanı sağlanarak eski ve 
kullanılamaz durumda bulunan taşıtların trafikten çekilmesi teşvik edilmektedir. Bu düzenleme çer
çevesinde sahipleri tarafından hurdaya çıkarılmak istendiği halde motorlu taşıtlar vergisi borcu ne
deniyle hurdaya çıkarılamayan ve çevreyi kirleten eski ve kullanılamaz durumda bulunan taşıtların 
trafikten çekilmesi teşvik edilerek çevrenin korunması ve taşıt parkının yenilenmesi temin edilmek
te, böylece sosyal ve ekonomik amacın birlikte gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Maddenin ilk üç 
fıkrası, ilgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; maddenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca il
gili trafik tescil kuruluşları tarafından hurdaya çıkartılmak ve kayıt ve tescilleri silinmek kaydıyla, 
bedelsiz olarak il özel idarelerine veya belli bir bedel karşılığında Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim eden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenle
meleri kapsamaktadır. Ayrıca, noter satış senediyle veya vergi dairesi müdürlükleri, icra müdürlük
leri, milli emlak müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarından iktisap edilen ancak ilgili trafik 
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tescil kuruluşunda alıcı adına kayıt ve tescil edilmemiş olan taşıtların, düzenlemenin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanması halinde, ta
şıtlarını adlarına kayıt ve tescil ettiren gerçek ve tüzel kişilerin de bu madde hükmünden yararlan
maları sağlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile bir taraftan eski ve kullanılamaz durumda olan taşıt
ların trafikten çekilmesi sağlanmakta, diğer taraftan bu taşıtların il özel idarelerine teslimi ile hurda 
taşıtların ekonomiye geri dönüşümü temin edilmektedir. İl özel idarelerinin bu kapsamda kendileri
ne teslim edilen taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yapı
lan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulması öngö
rülmektedir. 

Öte yandan, çeşitli nedenlerle motorlu taşıt olma vasfını yitiren veya mevcut bulunmayan, bel
li model yılının üzerindeki motorlu kara taşıtlarının ilgili trafik tescil kaydının devam etmesi nede
niyle bu taşıt sahipleri adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmeye devam etmekte, ancak bu ta
hakkuklara ilişkin ödemeler yapılmamaktadır. Maddenin dördüncü fıkrasıyla, ilgili trafik tescil ku
ruluşu nezdinde adlarına motorlu taşıt kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halin
de; Maliye ve İçişleri Bakanlıkları tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mevcut olmadığı veya 
motorlu taşıt olma vasfını kaybettiği kabul edilen veya bu durumları kanaat verici belgelerle tevsik 
edilen taşıtlar için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar 
ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına 
kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmekte ve ödemeyi müteakip trafik tes
cil kayıtları silinmektedir. Bu taşıtların trafik tescil kaydının silinmesi nedeniyle mükellefler adına 
sonraki dönemler için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmesinin önüne de geçilmiş bulunmaktadır. 
Bu fıkra hükmünden yurt dışına çıkmış ancak çalınma, kaza ve yanma gibi sebeplerle tekrar yurda 
getirilemeyen taşıtlar için de yararlanılabilecektir. 

Ayrıca, dördüncü fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra 
bulunması veya varlığının tespiti halinde yapılacak düzeltme işlemleri ile daha önce terkin edilen 
amme alacaklarının nasıl takip edileceği açıklanmıştır. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 5/7/2003 tarihinde yapılan düzenleme neticesinde; çalınan 
taşıtların sahibi adına olan tescil kayıtları taşıtın çalındığı tarih itibarıyla silinirken, tescil kaydının 
silinmesine bağlı olarak taşıt sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri de terkin edilmek
tedir. Ancak, 5/7/2003 tarihinden önce çalınıp da halen bulunmayan taşıtlar için geçmiş dönemlere 
ilişkin olarak tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş motorlu taşıtlar vergisi tutarları bulunmaktadır. 
Maddede yapılan düzenlemeyle, 5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma 
tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme 
dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar 
vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesi
len idari para cezalan terkin edilmektedir. 

2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendinin 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle de
ğiştirilmesi neticesinde motorlu taşıtların satış ve devrinin noterler aracılığıyla yapılması zorunlulu
ğu getirilmiş ve alıcıların motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de noter satış tarihi itibarıyla baş
layacağı hükme bağlanmıştır. Ancak bu değişiklikten önce noterler aracılığıyla satılmış olan ve alı
cı tarafından trafik tescil kaydı üzerine alınmamış olan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mü
kellefiyeti satıcılar üzerinde kalmıştır. Söz konusu taşıtların tescil kaydının ve motorlu taşıtlar ver-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 2 0 -

gisi mükellefiyetinin alıcılar adına tesisi amacıyla gerek Emniyet Genel Müdürlüğü gerekse Gelir İda
resi Başkanlığı tarafından idari düzenlemeler yapılsa da 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 126 ncı 
maddesindeki düzeltme zamanaşımı müessesesi sebebiyle, zamanaşımı süresinden önce satıcılar adı
na tahakkuk etmiş olan motorlu taşıtlar vergilerinin düzeltilmesi mümkün olmamıştır. 

Yapılan düzenleme ile, satıcılar adına tahakkuk etmiş olan ancak düzeltme zamanaşımı nedeniyle 
düzeltilemeyen motorlu taşıtlar vergilerinin silinmesine imkan tanınmaktadır. 

Ayrıca idareyi yanıltıcı beyanda bulunarak madde hükmü gereğince adına olan tescil kaydını ve 
motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini terkin ettiren mükellefler ile madde kapsamında teslim alınan 
taşıtların taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ve kullanılmaz hale ge
tirilmesine ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında uygulanacak adli ceza öngörülmektedir. 

Madde ile motorlu kara taşıtlarını hurdaya ayıran gerçek ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş ve 
ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 
cezaları ve idari para cezalarının terkin edilmesinin yanında, hurdaya çıkartılan taşıt üzerinde 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan ha
cizler de kaldırılmaktadır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu maddeye göre hur
daya ayrılma süresi içinde tahsil edilmiş olan ve bu madde kapsamında tescil kayıtlan silinen motorlu 
taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecik
me faizi, vergi cezalan ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecektir. 

Geçici Madde 3- 4760 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihi ile Kanuna ekli (II) 
sayılı listedeki mallardan 87.03 ve 87.04 tarife pozisyonunda yer alanlann vergi oranlarında değişiklik 
yapan 5398 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 21/7/2005 tarihleri arasında, 87.04 
G.T.İ.P. numarasında ÖTV beyan edilen araçlardan bu tarihler arasındaki dönem için 87.03 G.T.İ.P. 
numarasında ÖTV beyan edilmesi gerekenlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki dönemlerde yapılan özel tüketim vergisi tarhiyatları ile buna bağlı cezaların tahsilinden vaz
geçilmededir. 

Madde 30- Yürürlük maddesidir. 

Madde 31- Yürütme maddesidir. 
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Prof. Dr. Oğuz Oyan 
İzmir 

İsa Gök R. Kerim Özkan Şevket Köse 
Mersin Burdur Adıyaman 

Gürol Ergin Birgen Keleş Tekin Bingöl 
Muğla İstanbul Ankara 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Hulusi Güvel Nevin Gaye Erbatur 
Malatya Adana Adana 

Özlem Çerçioğlu Bihlun Tamaylıgil Sacid Yıldız 
Aydın İstanbul İstanbul 

Gökhan Durgun Nesrin Bay tok Abdurrezzak Erten 
Hatay Ankara İzmir 

GEREKÇE 
İşsizlik Sigortası, 4447 sayılı Kanunla kurulmuştur. Sigortalı işsizlere, işsizlik ödeneği öden

mekte, ödenek aldıkları süre içerisinde hastalık ve analık sigortası primleri yatırılmakta, yeni bir iş 
bulmaları için meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi sağlanmakta, 4857 sayılı İş Kanu
nunun 33. maddesi gereği ücret garanti fonundan ödemeler yapılmakta ve aynı Kanunun 65. mad
desine göre kısa çalışma ödeneğinden yardımlarda bulunulmaktadır. 

2000 ve 2001 yılında işsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından 
% 3 sigortalı, % 2 işveren ve %2 Devlet payı olarak alınmakta idi. 2002,2003 ve 2004 yıllarında Büt
çe Kanunlarına konulan hükümlerle sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, 
% 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınmaya başladı. Daha sonra 2004 yılının Eylül ayında 5234 
sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak % 1 sigortalı, % 2 iş
veren ve %1 Devlet payı uygulamasına devamlılık kazandırıldı. 

İşsizlik Fonunda büyük bir parasal birikim ortaya çıktı. İşsizlik Fonu prim kesintilerinin 2000 
yılının Haziran'ında, buna karşılık işsizlik ödeneği ödemelerinin Mart 2002'de başlaması fondaki bi
rikimin büyük miktarlara ulaşmasının başlangıç nedeni oldu. Toplanan primler ile işsizlere yapılan 
işsizlik ödeneği ödemeleri arasında açıklığın büyümesinin asıl nedeni, sisteme hak sahibi olarak gir
menin güçlüğünden kaynaklandı. Buna sistemden yararlananlara yapılan ödemelerin tutarlarının dü
şük olması ve yararlanma süresinin kısalığı eklenince, kaynaklar -ödemeler orantısızlığı veya prim 
ödeyen yükümlü- işsizlik ödeneğinden yararlanan hak sahibi dengesizliği giderek büyüdü. 

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan % 2 işveren, % 1 sigortalı ke
sintileri ve %1 Devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, iş-
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verenlerden alınan gecikme zammı ve faizler Fonun gelirlerini oluşturmaktadır. Fonun kaynaklan; 
serbest piyasa koşullarında (mevduat, ters repo, DTH ve DİBS'lerde) değerlendirilmektedir. 

Kuruluşundan dört yıl sonra Haziran 2004' de 11 milyar 436 milyon YTL'ye ulaşan Fonun brüt 
gelirleri, 31 Ekim 2007 tarihi itibariyle; 30 milyar 895 milyon YTL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 9 mil
yar 817 milyon YTL'si işçi ve işveren primi (gecikme zammı dahil), 3 milyar 280 milyon YTL'si Dev
let Katkısı, 10 milyon 295 bin YTL'si İdari Para Cezası ve 17 milyar 787 milyon YTL'si faiz geliri
dir. 31 Ağustos 2007 tarihi itibariyle Fon Giderleri 1 milyar 440 milyon YTL olmuştur. 

31 Ekim 2007 tarihi itibariyle Fonun toplam net varlığı, 29 miyar 411 milyon YTL'dir. 

Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eği
tim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içerisin
de en az 600 gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çalışmış, kendi istek ve kusuru dışında işi
ni kaybetmiş olması gerekmektedir. 

Sigortalı işsizler, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde 
İŞKUR'a başvurması halinde, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigorta
lılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik Sigortası hizmetlerinden yarar
lanabilmektedir. 

İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 ayından Eylül 2007'ye kadar ödeme yapı
lan kişi sayısı 888 bin 577'dir. 2007'nin Eylül ayında 98 bin 975 kişiye ulaşabilmiştir. Mayıs 2002'de 
20 bin olan sayı; Ekim 2002'de 40 bin, Aralık 2003'te 53 bin, Nisan 2004'te 68 bin, Ekim 2005'te 90 bin, 
Mayıs 2006'da 99 bin, Eylül 2007'de 98 bin 975, Ekim 2007'de 96 bin 171 kişi olmuştur. 

Ekonomide yüksek büyüme olduğu iddia edilen bir dönemde bu artışlar dikkat çekicidir. Ama 
Fondan yararlanabilen işsizlerin sayısı toplam işsizlerin sayısı yanında gene de çok küçük kalmak
tadır. TÜİK'in İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2001'de 1 milyon 957 bin olan işsiz sayısı, 2003'te 
2 milyon 496 bin, 2005'te 2 milyon 479 bin, 2006'da 2 milyon 442 bin olmuştur. Aslında gerçek iş
siz sayısı bu rakamların çok üstündedir. İşbaşı yapmaya hazır olanların, eksik istihdamın ve mev
simlik işçilerin sayısı hesaba katıldığında (işsiz sayısı düzeltilerek hesaplandığında) işsiz sayısının, 
2001'de 5 milyon 75 bin, 2003'te 5 milyon 516 bin, 2005'te 5 milyon 381 bin, 2006'da 5 milyon 414 
bin olduğu görülür. 

Bütün bu rakamlar işsizlik fonu ödemelerinden yararlananların sayısının simgesel değerde ol
duğunu göstermektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlere başka adlar altında da ödeme yapılmaktadır. Bunlar, İşsiz
lik Sigortası Fonuna aktarılan primler üzerinden yapılan kesintilerle oluşturulan Ücret Garanti Fonu 
ve Kısa Çalışma Ödeneği'dir. 

İşverenin konkordato ilan etmesi veya iflası nedeni ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçi
lerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacakları Ücret Garanti Fonu'ndan ödenmekte
dir. Ücret Garanti Fonu'ndan 2005 yılında 1269 kişiye, 2006 yılında 1105 kişiye, 2007'nin ilk iki 
ayında ise 80 kişiye ödemede bulunulmuştur. 

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde işin geçici olarak en az dört hafta dur
ması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla üç ay süre ile İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 2005 yılında 21 kişiye, 2006 yılında 217 ki-
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şiye kısa çalışma ödeneği ödenmiştir. Mart 2007'de 7 kişiye 3 milyar 661 milyon YTL, Haziran 
2007'de ise 33 kişiye toplam 18 milyar 389 milyon YTL tutarında kısa çalışma ödeneği ödenmiştir. 

Görüldüğü gibi Ücret Garanti Fonu'ndan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananların sayısı 
da çok azdır. 

Bütün bunlar yani, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının çok ağır olması, Fondan yapılan 
ödeme tutarının düşüklüğü (en çok asgari ücretin yansı kadar ödeme yapılmaktadır) ve ödemelerden 
yararlanma süresinin kısalığı, İşsizlik Sigortası Fonunun, işsizlik sorunundan kaynaklanan sorunları 
çözme yerine kamu finansmanı için yeni bir kaynak olma amacı ile oluşturulduğunu göstermektedir. 

Fondan para almak, aslanın ağzından lokma almaktan daha zordur. Buna karşılık fon varlığının 
büyük bir kısmı mali işlev görmek üzere Devlet iç borçlanma kâğıtlarına bağlanmıştır. Kamu iç borç
lanmasında ortalama vadeyi uzatan, reel faizleri kısmen düşüren etkenlerden biri de bu tür kamu içi 
borçlanmalardır. Eylül 2007 sonu itibariyle toplam fon varlığının; % 49,22'si bono, % 43,81'i tahvil, 
% 2,44'ü döviz cinsi tahvil, % 4,39'u mevduat, % 0,15'i de döviz tevdiat hesabından oluşmaktadır. 

Kaynak-ödeme orantısızlığını düzeltmek için Fona yapılan kesinti oranlarını daha da düşürmek 
veya örneğini Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı'nda gördüğümüz gibi fonda biriken parala
rın nemalandırma koşullarını kötüleştirmek olmamalıdır. Tersine kaynak-ödeme orantısızlığını azalt
mak için Fon'dan yapılan ödemeler anlamlı düzeylere yükseltilmelidir. Böylece, sosyal işlev yerine 
mali işlev yüklenmiş olan bu Fon, asıl işlevine döndürülebilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- İşsizlik ödemelerinin daha doyurucu ve daha dikkate alınır bir düzeye çıkarılmasını 

sağlamak amacıyla İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. Maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Fık
rada yer alan; "sigortalının son dört aylık prime esas kazançları" ibaresi, "sigortalının son iki aylık 
prime esas kazançları" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, "günlük ortalama net kazancının % 50'si" 
ibaresi, "günlük ortalama net kazancının % 75'i" olarak ve "on altı yaşından büyük işçiler için uy
gulanan aylık asgari ücretin netini geçemez" ibaresi, "on altı yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan 
aylık asgari ücretin net tutarının iki katını geçemez" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 2- Yapılan değişiklik ile "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim 
ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde" ibaresi "Hizmet akdinin sona ermesinden 
önceki son 60 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son iki yıl içinde" olarak değiştirilmiştir. 
Yani üç yıllık süre iki yıl olarak 120 günlük süre 60 gün olarak değiştirilmiş, böylece İşsizlik Sigor
tası Fonu'ndan yararlanabileceklerin sayısı artırılmıştır. 

Aynı amaca yönelik olarak madde metninde yapılan diğer bir değişiklik ile fondan yararlanma 
süreleri uzatılmıştır. Yapılan değişiklikle, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. Maddesinin ikinci fıkra
sının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan: 

"a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün," 
şeklindeki hüküm; 
"a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 
b) 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, 
c) 720 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün," 
biçiminde değiştirilmiştir. 
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Madde 3- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan de
ğişikliklere paralel olarak 51. Maddenin birinci fıkrasında geçen "üç yıl" ibaresi "iki yıl", "600 gün" 
ibaresi "300 gün", "120 gün" ibaresi "60 gün" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 4- Fondan yapılan diğer sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ve daha geniş kitleye sunulur 
hale getirilmesi amacıyla her yıl Fon varlığının en az %10'unun "Meslek Geliştirme, Edindirme ve 
Yetiştirme Eğitimi Giderleri ile iş bulma danışmanlığı ve işe yerleştirme hizmetleri giderlerine ay
rılması amaçlanmıştır." 

Madde 5- Yürütme maddesidir. 
Madde 6- Yürürlük maddesidir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ OĞUZ OYAN VE 15 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/72) 
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak he

saplanan günlük ortalama net kazancının % 75'idir. Bu suretle hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 
onaltı yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin net tutarının üç katını geçemez." 

MADDE 2- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 60 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlar
dan, son iki yıl içinde; 

a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 

b) 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, 
c) 720 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün, 
Süre ile işsizlik ödeneği verilir." 

MADDE 3- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine 
dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduk
larını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son iki yıl içinde en az 300 gün si
gortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 60 gün içinde prim 
ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar." 

MADDE 4- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53. Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Bir önceki yıl gelirlerinden giderlerin düşülmesi sonucu bulunacak Fon varlığının en az %10'u 
her yıl Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi Giderleri ile iş bulma danışmanlığı ve işe 
yerleştirme hizmetleri giderlerine ayrılır." 

MADDE 5- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5084 ve 5350 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

GEREKÇE 

Fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 $ ve daha az olan illerimizdeki yatırımları teş
vik etmek ve istihdam yaratmak amacıyla 29.01.2004 tarihli 5084 sayılı Yasa çıkartılmış, daha son
ra ise 12.05.2005 tarihli 5350 sayılı Yasa ve 12.05.2005 tarihli 5302 sayılı Yasa ile Sosyo-Ekonomik 
gelişmişlik sıralamasına göre eksi endeks taşıyan 12 yeni ilimizle birlikte bu yasadan yararlanacak 
il sayısı 48'e çıkartılmıştır. 5084 sayılı Yasanın çıkmasından bu yana yaklaşık bir buçuk yıl geçme
sine karşın henüz bu yasa kapsamında yararlanmak üzere bir çok ilimizde yatırım müracaatı dahi ol
mamış, bu yasa ile yatırım yapacak müteşebbisler batıdaki birkaç ilimizde yatırım yapmaya başla
mışlardır. Ancak yapılan bu yatırımların önemli bir kısmı da teşvik kapsamı dışındaki illerimizde 
faaliyet gösteren yatırımcıların bu yatırımlarını bu bölgelere kaydırdıkları diğer bir gerçektir. 

5084 ve 5350 sayılı yasalarla özellikle fert başına düşen milli hasılanın 1500 $ ve daha altında
ki illerde yatırımı ve istihdamı teşvik etmek ana hedef olarak alınmasına karşın özellikle 1000 $ ve 
altındaki illerimizde hemen hemen hiçbir yatırımın gitmediğini görmekteyiz. 500' $ lık fert başına 
milli geliri olan illerimize hiçbir katkısı olmamıştır. 

5084 ve 5350 sayılı yasalarla özellikle geri kalmış bölgelerde yatırımın teşvik edilmesi amaç
lanmasına karşın yasanın içeriği ve getirdiği öncelikler bu amacın tamamen dışında oluşmuştur. 

Bu yasa ile getirilen, 

1) 500 $ kişi başına düşen milli gelire sahip bir ilimizle 1500 $' lık diğer bir ilimiz arasında hiçbir 
fark gözetilmediğinden, yatırımcılar coğrafi yakınlık nedeniyle Düzce, Osmaniye, Uşak, Afyon ve Ma
latya'yı tercih etmişlerdir. Geri kalan 31 ilde ise çok düşük yoğunlukta yatırım başvurusu olmuştur. 

2) Bu yasalarla, teşvik süresi yatırımların işletmeye açıldığından itibaren her il için 5 yıl olarak 
yatırılmıştır. Burada daha uzun vadeli ve kademeli bir sistem getirilmediği için büyük yatırımcı bu 
yasa ile bir başka bölgeye 5 yıl için gitmemiştir. 

3) Bölgesel asgari ücretin tartışılmaya başlandığı günümüzde özellikle doğu ve güneydoğuda as
gari ücret üzerinden vergi alınmaması batıya olan göçü önleyecek en önemli unsur olacaktır. Bilakis 
bölgesel asgari ücret tartışılması yerine doğu ve güneydoğuda vergisiz asgari ücret özellikle göçü ve 
istihdam sorununu önemli ölçüde çözüme kavuşturacaktır. 

4) % 50 enerji desteği getirilmesine rağmen, elektrik bedelleri iadeleri 1 yıldır yapılamıyor. Bu 
nedenle teşvik kapsamındaki illerimizdeki yatırımcıların elektrik borçlarının % 50' si Tedaş tarafın
dan tahsil edilmiştir. 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU'NUN TEKLİFİ (2/102) 

5084 VE 5350 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 5084 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5350 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki 31.12.2008 olarak belirlenen tarihler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

a) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Tutarı, 
600 dolara kadar olan illerde kanunun yayınlanacağı tarihten itibaren 25 yıl, 601-800 dolara 

kadar olan illerde kanunun yayınlanacağı tarihten itibaren 20 yıl, 801- 1000 dolara kadar olan illerde 
kanunun yayımlanacağı tarihten itibaren 18 yıl, 1001 dolar ve üzerindeki teşvik kapsamındaki illerde 
15 yıl. 

b) İthal ikamesi olamayan % 100 yerli üründen imalat yapan üreticiler, yaptıkları ihracatları 
oranında teşvik kapsamındaki iller dışında dahi olsa bu yasa hükümlerinden yararlandırılır. 

MADDE 2- 5350 sayılı Kanuna geçici madde 1 'den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2- Teşvik kapsamı illerde; Fert başına düşen Gayri Safı Milli Hasılası 600 
dolara kadar olan illerde asgari ücretin % 100'ü, 601- 800 dolara kadar olan illerde % 80'i, 801-1000 
dolara kadar olan illerde % 60'ı, 1001 dolar ve üzerindeki illerde ise % 100 yerli ürün ihracatı yapan 
imalatçı ihracatçılarda % 40 oranında asgari ücretten vergi indirimi yapılır. 

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmaktadır. 
Gereği saygılarımızla arz olunur. 

Harun Öztürk 
İzmir 

Tayfun İçli Mücahit Pehlivan Emrehan Halıcı 
Eskişehir Ankara Ankara 

Recai Birgün Mustafa Vural Hüseyin Mert 
İzmir Adana İstanbul 

Hasan Erçelebi Hasan Macit Ayşe Jale Ağırbaş 
Denizli İstanbul İstanbul 

Süleyman Yağız Hüseyin Pazarcı 
İstanbul Balıkesir 

GENEL GEREKÇE 
Elli yılı aşkın süredir yasalaştırılamayan İşsizlik Sigortası Kanunu 57. Ecevit Hükümeti 

döneminde çıkartılmıştı. Bu kanun sayesindedir ki, 2002 yılı Mart ayından bu yana işsiz kalanlardan 
yaklaşık her ay 100 bin kişi, on aya varan sürelerle asgari de olsa evlerine ekmek götürebilecekleri 
bir işsizlik ödeneği alabilmektedirler. Böylece daha rahat yeni iş arama imkanı bulabilmektedirler. 

Geçmişte bazı büyük fonların, kötü yönetim ve siyasi müdahaleler sonucu açık vermesi 
nedeniyle, işsizlik sigortası fonu primleri ve fondan yararlanma koşulları başlangıçta biraz ihtiyatlı 
tespit edilmişti. 

Bugüne kadar uygulamalar, fonun amacını gerçekleştirme konusunda bir gelir sıkıntısı içinde 
olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, Fondan yararlanmanın koşullarında teklif edildiği gibi 
yumuşatmaya gidilmesi fonun amaçlarının gerçekleştirilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

Öte yandan, kanun kapsamında işsiz kalanların yeni bir işe yerleştirilmeleri, bazen işgücü 
piyasasının talep ettiği yeni bir meslek edinmelerini zorunlu kılabilmektedir. Bunun için gerekli 
olacak mesleki eğitime ayrılan payın, fonun gelirlerinin yüzde 10'un altına düşmesini önleyecek bir 
değişiklik de ayrıca önerilmektedir. 

Kanun teklifi ile Hazine Müsteşarlığının fon kaynaklarına, piyasadan yaptığı iç borçlanmaya 
ödediğinden daha az reel faiz ödemesini önleyecek bir düzenleme de yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- İşsizlik sigortası fonundan yararlanabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden 

önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı 90 gün prim ödeyerek çalışmış olma 
şeklinde değiştirilmekte; ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki 600,900 ve 1080 günlük süreler 
dörtte bir oranında azaltılarak, sırasıyla 450, 675 ve 810 gün olarak değiştirilmektedir. 
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Madde 2- Bu Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, İşsizlik Sigortası 
Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "600 gün" ibaresi "450 gün", "120 gün" 
ibaresi de "90 gün" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 3- İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümleden 
sonra gelmek üzere eklenen ibare ile, Hazine Müsteşarlığının iç borçlanmada kullanılan işsizlik 
sigortası fon kaynaklarına piyasadan yaptığı borçlanmalara ödediği reel faizin altında faiz ödememesi 
sağlanmakta; üçüncü fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde yapılan değişiklikle de, fondan mesleki 
eğitime ayrılacak payın, fonun bir önceki yıla ait prim, faiz ve her türlü gelirleri toplamının yüzde 
10'undan az olmaması ilkesi getirilmektedir. 

Madde 4- Yürürlük maddesidir. 

Madde 5- Yürütme maddesidir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ HARUN ÖZTÜRK VE 11 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/106) 

25.8.1999 TARİHLİ VE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 90 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, 
son üç yıl içinde; 

a) 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 
b) 675 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 
c) 810 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, 
Süre ile işsizlik ödeneği verilir." 
MADDE 2- 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan "600 gün" ibaresi "450 gün", "120 gün" ibaresi de "90 gün" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 3- 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiş ve üçüncü fıkrasının 
(B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şu kadar ki, Hazine Müsteşarlığı tarafından iç borçlanmada kullanılan Fon kaynaklarına ödenen 
reel faiz, Hazine 'nin aynı dönem için piyasadan yaptığı iç borçlanmaya ödediği reel faizin altında 
olamaz." 

"c) Fonun bir önceki yıla ait prim, faiz ve her türlü gelir tahsilatı toplamının yüzde 10 'undan az 
olmamak üzere ayrılan meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden," 

MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifimiz 

gerekçesiyle ekte sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

Gökhan Durgun 
Hatay 

Tekin Bingöl 
Ankara 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Hüsnü Çöllü 
Antalya 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Rasim Çakır 
Edirne 

Hüseyin Unsal 
Amasya 

Tayfur Süner 
Antalya 

Hulusi Güvel 
Adana 

Durdu Özbolat 
Kahramanmaraş 

Yılmaz Ateş 

Ankara 
Ali Rıza Öztürk 

Mersin 
Abdullah Özer 

Bursa 
Kemal Demirel 

Bursa 
Turgut Dibek 

Kırklareli 
Atila Emek 

Antalya 
Tansel Barış 
Kırklareli 

Selçuk Ayhan 
İzmir 

GENEL GEREKÇE 
İşsizlik Sigortası Fonu, her ay işçi ücretlerinden yüzde 1; işverenlerden yüzde 2; Devletin de 

yüzde 1 oranındaki katkısından elde edilen kaynaklardan oluşmaktadır. İşini kaybeden sigortalıların 
belli koşullan taşımak kaydıyla, belli bir süre için, asgari ihtiyaçlarının karşılanması, daha rahat iş 
aramalarına olanak sağlanması, istihdamın geliştirilmesi ve çalışanların eğitimi vb. amaçlar için 
oluşturulan bu fon, ne yazık ki bu güne kadar etkin olarak kullanılamadığı gibi amaç dışı kullanımlara 
konu olmaktadır. 

Kanunun çıktığı 1999 yılından 30 Nisan 2008 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonunun toplam 
geliri 35.139.064.500 YTL'dir. Nisan 2008 tarihine kadar ödenen işsizlik ödenekleri toplamı ise 
sadece 1.724.930.640 YTL'dir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, "İşsizlik Sigortası Fonu" bugüne 
kadar işsiz kalanlara sadece topladığı paranın yüzde 4'ünü ödemiş, geri kalan yüzde 96 ise hükümet 
tarafından farklı alanlarda kullanılmıştır. 30 Nisan 2008 itibariyle Fon'un birikimlerinin yüzde 51'i 
Hazine bonolarında, yüzde 42'si devlet tahvillerinde, yaklaşık yüzde 7'si ise mevduat hesaplarında 
tutulmaktadır. 

Her ay 9 milyon SSK'lı İşsizlik Fonuna prim ödemektedir. 6 yıl süresince toplam 1 milyon 
54 bin kişiye işsizlik ödeneği verildiği de göz önüne alındığında Fonun çalışanlara yönelik olmaktan 
çok devlete gizli-açık kaynak sağlamak amacıyla kullanıldığı izlenimini yaratmaktadır. 
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İşsizlik ödeneği tutan, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunan 
ortalama net kazancın en az yüzde 50'si olması gerekirken yapılan uygulamada bu tutarın yüzde 40'ta 
kaldığı görülmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde en az %60 dolayındadır. Bu verilerden de 
anlaşılacağı üzere ne yazık ki Türkiye en az işsizlik ödeneği veren ülkeler arasında yer almaktadır. 

İşsizlik fonunun amacına uygun ve yaygın bir şekilde kullanılması halinde, işini kaybeden 
vatandaşlarımızın sosyal devlet şemsiyesi altına alınmasını sağlayacağı gibi, kayıt dışı istihdamın 
önlenmesinde de önemli rol oynayacaktır. Ayrıca yapılan bu değişiklikle işsiz kalan 
vatandaşlarımızın, çalışmadıkları bu süre içerisinde asgari ihtiyaçları karşılanmış ve daha rahat iş 
aramalarına katkı sağlanmış olacaktır. 

İşsizlik Sigortası Fonu bu şekliyle kuruluş amacına uygun olarak kullanılmamaktadır. Yapılan 
bu yasa değişikliği ile fonun amacına uygun kullanımı ve fonun gelir-gider kalemleri arasındaki 
dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Yasada öngörülen sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı tutarındaki bir miktar ağırlaşan yaşam 
koşullarında asgari ihtiyaçların karşılanmasında yeterli görülmediği için yükseltilmiştir. 

Madde 2- İş piyasasında, esnek ve kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle daha az süreyle 
çalışma yaşamında yer alanlara da işsizlik ödeneği verilmesine olanak yaratılarak, kayıt dişiliğin 
önlenmesi, sosyal devlet ilkesi gereği daha az süreli işlerde çalışanların ve daha geniş bir kitlenin 
işsizlik ödeneğinden yararlanması ve yararlanma süresinin artırılması hedeflenmiştir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 
Madde 4- Yürürlük maddesidir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ YILMAZ ATEŞ VE 21 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/334) 

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde yer alan "Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının 
son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının 
yüzde kırkıdır." ibaresi, "Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde ellisidir" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar da 
sırasıyla "b", "c", "d" şeklinde değiştirilmiştir. 

a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 120 gün, 
b) 500 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 200 gün, 
c) 700 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 280 gün, 
d) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün, 

süre ile işsizlik ödeneği verilir. 
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. 
MADDE 3- Bu kanunu yürütmekte Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

GENEL GEREKÇE 
Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkileri ülkemizde üretim yapan işverenlerimizi etkilemiştir. 

Bunun başlıca etkilerinden olarak, ekonomimizde büyüme oranları düşmüş, sanayi üretimi azalmıştır. 
Ülkemizde faaliyet gösteren işyerlerinde kapanmaların artmasının ve zorunlu olarak üretime ara 
vermeler nedeniyle insanlarımız işsiz kalmıştır. Bunun gerekçelerinin küresel kriz yanında, üretim de 
kullanılan elektrik fiyatlarına yapılan zamlar da etkili olmuştur. Bu kanun teklifi ile üretimin 
devamına katkısı olması amacıyla, daha önceden bu kanun kapsamında verilmeye başlanan ve 
31.12.2008 tarihinde sona erecek olan gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren teşviki hissesi ve 
enerji desteği teşviklerinin 2 yıl süreyle devam etmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin ülkemizi de etkilediği ortamda, üretim 

yapan işverenlerin krizden etkilenmelerini asgari düzeye indirmek için kolaylık sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

TOKAT MİLLETVEKİLİ REŞAT DOĞRU'NUN TEKLİFİ (2/368) 
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 3., 4. ve 6. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 3., 4. ve 6. maddelerinde geçen 31.12.2008 tarihi, 31.12.2010 olarak 
değiştirilmiştir." 

MADDE 2- Bu Kanun 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 06.01.2009 

Sebahat Tuncel 
İstanbul 

GENEL GEREKÇE 
Üniversitelerde yıllardan beri aktif olarak uygulanan kısmi ya da yan zamanlı öğrenci çalıştırma 

programlarına SSGSS yasasıyla birlikte pratikte uygulanması imkânsız hale getirildi. "5510 sayılı 
Kanun'un 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan 
sigortalılar yönünden l'nolu belge türü ile işlem yapılması" uygulaması getirilmiştir. Eski kanun 
gereğince üniversiteler kantinlerde, sosyal tesislerde, öğretim üyelerine yardımcı olarak, ihtiyacı olan 
öğrenciler yarı zamanlı olarak çalışabiliyorlardı. Bu uygulama ile öğrenciler hem üniversitenin iş 
ihtiyacını karşılıyor, hem de öğrenciler aldıkları cüzi ücretle okul harçlığı kazanıyorlardı. Ve bu 
öğrencilerin sosyal güvenliği tıpkı çırakların sosyal güvenliği gibi düzenleniyor ve yüzde 1 gibi çok 
düşük bir prim ödeniyordu. Fakat Sosyal Güvenlik Reformu Yasası olarak ifade edilen, 1 Ekim'de 
yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni yasa ile öğrencilerin bu hakkı kaldırıldı. Bundan böyle 
üniversitelerde kendi okuduğu üniversitede yan zamanlı iş üstlenen üniversite öğrencileri için normal 
sigortalılar gibi prim ödenecek. 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama ile yasayla 
çalışan öğrenci başına prim yüzde 2'den yüzde 33,5'a çıkarılmıştır. Yasa, bu haliyle üniversite 
yönetimlerinin yarı zamanlı öğrencileri işten çıkarmalarına itmiştir. Gelişen bu durumdan kaynaklı 
olarak yasadan etkilenen asistanlar ve yarı zamanlı çalışan öğrenciler çalıştıkları geriye dönük 
paralannın da bir kısmını alamamaktadır. Getirdiği pek çok düzenlemeyle eleştirilere konu olan ve 
mezarda emeklilik diye de adlandınlan Sosyal Güvenlik Yasası, 20 binden fazla üniversite öğrencisini 
mağdur ediyor ve önemli bir sosyal projeyi de rafa kaldınyor. Yasayla beraber işten çıkarılan İstanbul 
Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de işten çıkarılmaları protesto etmek için birçok üniversitede mağdur 
olan öğrenciler ile beraber eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. En son İstanbul 
Üniversitesindeki öğrenciler 29 Aralık 2008 gününden itibaren dönüşümlü, süresiz açlık grevine 
başladılar. Sorunlarının çözümü için bir muhatap bulamadıklarından yakınan öğrenciler, çareyi son 
olarak açlık grevini başlatmakta buldular. 

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yapılacak bir düzeltme ile öğrencilerin mağduriyetleri 
giderilebilir. Ailelerinin ekonomik durumlarının yetersiz olmasından dolayı kendi okul masraflannın 
en azından bir kısmını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin bu çalışma hakları 
da yeniden verilmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- 5. Maddenin b bendine eklenen bu ibare ile üniversitelerde yarı zamanlı çalışan 

öğrenci ve asistanlar için ödenen primlerin uygun bir oranda tutulması ve öğrencilerin yarı zamanlı 
çalışma imkânlarının sağlanması hedeflenmiştir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL'İN TEKLİFİ (2/375) 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-5510 sayılı ve 31.05.2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 5. Maddesinin 2. fıkrası b bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

"Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 3308 sayılı ve 05.06.1986 tarihli Mesleki Eğitim 
Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş 
kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek okullarında okumakta iken veya yüksek 
öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası; yüksek öğrenim kurumlarında yan zamanlı çalışan öğrenciler ve asistan öğrenciler hakkında 
ise iş kazası ve hastalık sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılırlar." 

MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29/1/2004 Tarihli 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ekte bilgilerinize 
sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

GEREKÇE 

Ekonomik olarak geri kalmış illerde yatırım ve istihdamın teşvik edilmesi amacıyla çıkarılan 
5084 sayılı Yasanın yürürlük süresi 31.12.2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. 

Ülkemizde bir süredir devam eden ekonomik daralma, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel 
ekonomik krizle birleşerek pek çok işletmeyi son derece olumsuz etkilemiştir. 5084 sayılı Yasanın 
uygulandığı illerde yatırımlara ve istihdama sağlanan teşviklere rağmen işletmeler vergi, SSK primleri 
ve diğer maliyet girdilerini karşılamakta zorlanmaktadır. Yasanın uygulanma süresinin sona ermesi 
ile zaten yatırım gelmeyen bu bölgeler kaderine terkedilmiş olacaktır. Bu günkü ekonomik şartlar geri 
kalmış bölgelerde yatırım yapan veya yapacak işletmeler açısından 5084 sayılı Yasayı ilk 
uygulanmaya başladığı dönemden daha önemli hale getirmiştir. Vermiş olduğum kanun teklifi en 
azından yeni bir teşvik sistemi hayata geçirilene kadar geri kalmış illerde yatırımcının ekonomik 
varlığını sürdürebilmesi ve sosyal bir yara haline gelen işsizliğin bir nebze olsun önlenmesi 
bakımından gereklidir. 5084 sayılı Yasanın uygulandığı 49 ilin sivil toplum örgütleri de bu yöndeki 
taleplerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

5084 sayılı Yasanın uygulanma süresinin uzatılması hakkındaki kanun teklifim yukarıda 
belirtilen nedenlerle verilmiştir. 

AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE'NİN TEKLİFİ (2/381) 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 29/1/2004 tarihli 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlar

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinin ilk fıkrasında geçen 
"31.12.2008" ibaresi "31.12.2013" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 5048 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin h bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirti
len sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan 31/12/2012 tarihine 
kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2013 yılına kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2014 yılma 
kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." 

MADDE 3- Bu Kanun 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fimiz gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 14.01.2009 
Oktay Vural 

İzmir 
Mehmet Şandır 

Mersin 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Behiç Çelik 

Mersin 
Mustafa Enöz 

Manisa 
Hasan Özde mir 

Gaziantep 
Ali Torlak 
İstanbul 

Şenol Bal 
İzmir 

M. Cihan Paçacı Prof. Dr. Alim Işık 
Ankara Kütahya 

Yılmaz Tankut Cemalettin Uslu 
Adana Edirne 

Hasan Çalış Ahmet Duran Bulut 
Karaman Balıkesir 

Recep Taner Beytullah Asil 
Aydın Eskişehir 

Reşat Doğru Ahmet Orhan 
Tokat Manisa 

Erkan Akçay Ertuğrul Kumcuoğlu 
Manisa Aydın 

K. Erdal Sipah i Kürşat A ti Igan 
İzmir Adana 

A bdülkadir A kcan Müm in İnan 
Aryonkarahisar Niğde 

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizde değişik zamanlarda yatırımların teşvik edilerek istihdamın ve üretimin artırılması 

amacıyla birçok ilimizde vergi, sigorta primi, enerji vb. destekleriyle yatırımcılarımızın desteklen
mesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu desteklerle ilgili düzenlemeler 31.12.2008 
tarihi itibarıyla sona ermiştir. Dünyanın birçok ülkesiyle birlikte ülkemizde de yaşanan ekonomik kri
zin de etkisiyle üreticilerimiz son dönemde giderek artan sıkıntılara maruz kalmış ve gerek istih
damda gerekse üretimde küçülmeye gitmişlerdir. Bu tasarı ile, yaşanacak birçok sosyal ve ekonomik 
olumsuzluğun kısmen de olsa önüne geçilerek toplumsal zararların azaltılması için birçok ilimizde 
olumlu sonuçların alındığı teşvik uygulamasının sona erdiği 31.12.2008 tarihinden itibaren 3 yıl sü
reyle uzatılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile, 5350 sayılı Kanunda 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere yapılmış 

düzenlemelerin bu tarihten itibaren üç yıl daha uzatılması sağlanmaktadır. 
Madde 2- Madde ile, 5084 sayılı Kanuna eklenmiş Geçici Madde 3 ile 3218 sayılı Kanuna göre 

kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin yararlandığı hakla
rın da öngörülen üç yıllık süre uzatımıyla devamı sağlanmaktadır. 

Madde 3- Madde ile, teşvik uygulamasının sona ermesinden Kanunun yayımlandığı tarihe ka
dar geçen sürede desteklerin devamının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 4- Madde ile, teşvik uygulamasının sona ermesinden Kanunun yayımlandığı tarihe ka
dar geçen sürede desteklerin devamının sağlanması amaçlanmıştır. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ M. CİHAN PAÇACI VE 23 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/383) 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 12.5.2005 tarih ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci, 3 üncü 
ve 5 inci maddelerinde geçen "31.12.2008 tarihine kadar" ibareleri "31.12.2011 tarihine kadar" ola
rak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 29.1.2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde geçen "31.12.2008" tarihleri 
"31.12.2011" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Bu Kanun 1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Bekir Bozdağ Nurettin Canikli Veysi Kaynak 

Yozgat Giresun Kahramanmaraş 

GENEL GEREKÇE 
Vergi teşvikleri, sosyal ve ekonomik açıdan en önemli politika araçlarından biridir. Bugün dün

yada diğer ülkelere baktığımızda özellikle bölgesel teşviklerin geniş ölçüde yer bulduğu ve küçük 
işletmelerin desteklendiği görülmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde de bazı illerde vergi ve sigorta 
primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak amacıyla 29/1/2004 tarihinde 5084 sayılı Kanun 
kabul edilmiştir. 

Ekonomik gelişmeyi ülke geneline yaygınlaştırarak yatırımları ve istihdamı artırmak amacıyla 
bazı illerimizde uygulanmak üzere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren paylarında teşvik, 
yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmıştır. 31/12/2008 tarihi itibariyle uygulama süresi sona 
eren söz konusu teşvik ve destek unsurlarına ilişkin süre, bu teklifle bir yıl daha uzatılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Maddeyle 5084 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta pri

mi işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden 1/4/2005 tarihinden önce yararlanmaya başlayan ve 
teşviklerden yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren işyerleri için bu teşviklerden yarar
lanma süresi 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ 
BEKİR BOZDAĞ VE GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ İLE 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ VEYSİ KAYNAK'IN TEKLİFİ (2/387) 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 3,4 ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında ge
çen "31.12.2008" ibareleri "31.12.2009" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/676, 2/72, 2/102, 2/106, 2/334, 

2/368, 2/375, 2/381, 2/383, 2/387 16/02/2009 
Karar No.: 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 9/2/2009 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 10/2/2009 tarihinde tali 
komisyon olarak; İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen (1/676) esas numaralı "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 12/02/2009 tarihinde, Hükümeti 
temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK ile Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı, 
temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 26 ncı birleşiminde; (2/72), (2/102), (2/106), (2/334), (2/368), 
(2/375), (2/381), (2/383), (2/387) esas numaralı Kanun Teklifleri ile aynı mahiyette olması nedeniyle 
İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilmiş ve görüşmelerde 1/676 esas numaralı Tasarının 
esas alınmasına karar verilmesi suretiyle incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; küresel mali kriz nedeniyle tüm dünyada üretim ve istihdam azalmakta, işsizlik 
artmakta, ülkelerin milli gelirlerinde düşüşler görülmekte, dış ticaret önemli ölçüde daralmaktadır. 
Ekonomik daralma yönünde gelişen bu süreçte hükümetlerin ekonomiye müdahale ederek, ekonomiyi 
genişletici maliye politikalarının uygulamaya konması bir gereksinim haline gelmektedir. Ekonomik 
durgunluğun beraberinde getirdiği sosyal sorunların çözümünde de hükümetlere önemli görevler 
düşmektedir. Ekonomiyi yeniden canlandırarak tam istihdam ile fiyat istikrarının sağlandığı denge 
durumuna kavuşturmak için uygulanacak vergi ve harcama politikalarının büyük önemi 
bulunmaktadır. Bu politikalarla bir yandan tüketim canlı tutularak toplam talep düzeyi artırılmakta 
diğer taraftan da üretimdeki azalışlar telafi edilerek sürdürülebilir büyümenin devam ettirilmesi temin 
edilmektedir. Kısaca Ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileri de görülmeye başlanan ve yüzyılın en 
büyük ekonomik krizi olarak nitelendiren küresel krizle mücadelede istihdam ve üretim üzerindeki 
yükleri hafifletecek, yerli üretimi ve dış ticareti teşvik edecek, talep düzeyini canlı tutacak, işsizlikle 
etkin mücadele edecek, işsizliğin olumsuz sonuçlarını telafi edecek yeni önlemler alınması ve 
düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemini yeniden 
düzenleyerek genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesini sağlayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulamasında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi ve ilgili 
kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Sosyal güvenlik sisteminin etkin çalışması için uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermeye yönelik 
düzenlemelerin kısa sürede yapılması gerekmektedir. Diğer yandan, asli görevi Devletin en önemli 
gelir kaynağı olan vergiyi toplamak ve buna ilişkin politikaları üretmek olan Gelir İdaresi 
Başkanlığının nitelikli personel istihdamında yaşanan bazı sorunların çözülmesi, idarenin 
etkinleştirilmesi amacıyla da yeni düzenlemeler yapılması gereği hasıl olmuştur. 
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Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- Kanununda gösterilen belli şartları taşıyanlar açısından sigortalılık kapsamının 

genişletilmesinin ve Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvik unsurundan yararlanmak 
için gerekli işe alınma süresinin bir yıl daha uzatılmasının, 

- 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak üzere, günlük 
kısa çalışma ödeneğinin miktarının % 50 oranında artırılmasının, kısa çalışma ücretinden yararlanma 
süresinin üç aydan altı aya çıkarılmasının ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik 
ödeneğinden mahsup edilmemesinin, 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılması öngörülen deği
şikliklerle; 

- Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalışan yüksek 
öğrenim öğrencilerinin, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsüyle sağlık yardımlarından 
yararlanmaları ve kısmi zamanlı çalışmalarına karşılık gelen ücretlerinin miktarının düşmesinin 
önlenmesi amacıyla, tüm sigorta kollarına tabi olmaktan çıkarılarak bunlar hakkında sadece iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uygulanması yönünde değişiklik yapılmasının, 

- 5510 sayılı Kanun gereğince hizmet sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulan 
faturaların teslimine ilişkin hususların, işlemleri hızlandıracak şekilde yeniden düzenlenmesinin, 
sağlık hizmet sunucularının mağduriyetinin önlenmesi amacıyla avans uygulaması getirilmesinin, 
45 ve 90 gün olan ödeme sürelerinin birleştirilerek, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının, 

- Sigortalı işten ayrılışların ilgililer tarafından Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası 
uygulanmasının, 

- Sigortalı işten ayrılışların ilgililer tarafından Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası 
uygulanmasının, 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerine ilişkin bildirimlerin, aynı mahiyette 
bulunan ve diğer kurumlara yapılan bildirimler yerine geçmesinin, 

• Demekler tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortaklaşa 
yürütülen ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski 
hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş 
bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı 
sağlayabilmesine yönelik sınırlamanın kaldırılmasının, 

• Denetim hizmetlerinin aksamaması için geçici olarak diğer bakanlıklar ile ilgili veya bağlı 
kuruluşlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına naklen denetim elemanı atanmasının, 

• 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Sosyal Güvenlik Kurumlarının da 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun kapsamına alınmasının, 
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- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, geçmiş yıllarda yapılan ürün alımlarından 
kaynaklanan finansman açığının karşılanması amacıyla Ofisin, Hazineden olan görev zararı 
alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine mahsuben Kanun kapsamında Özel Tertip Devlet İç 
Borçlanma Senedi ihraç edilmesi imkanı getirilmesinin, 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- Teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin vergilendirilmesinde, asgari 

geçim indirimine ilaveten, teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların dikkate alınmasının, 

- İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan 
bağış ve yardımların tamamının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde 
bildirilecek gelirlerden indirilebilmesine imkân sağlanmasının, 

- Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen muhtasar beyanname ile aylık 
prim ve hizmet belgesinin birlikte verilmesinde uyum sağlanabilmesi için üçer aylık dönemlerde 
verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesine imkân sağlamak üzere ve 10 kişi ve daha 
az hizmet erbabı çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin verilen muhtasar 
beyannamelerde ödeme sürelerini üç ayı geçmemek üzere belirleme konusunda Maliye Bakanlığına 
yetki verilmesinin, 

- Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere oluşturulan tarım ürünleri lisanslı 
depoculuk sisteminin teşvik edilmesi amacıyla, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin alım ve satımından elde edilen kazançların 
31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesinin, 

• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak 

ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerine kurumlar vergisi muafiyeti 
getirilmesinin, 

- Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamının, Kurumlar 
Vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmesinin 
sağlanmasının; Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yardımların ise bu kapsamda 
değerlendirilemeyeceği hususuna açıklık kazandırılmasının, 

- Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi 
farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkarılarak yatırımların 
teşvik edilmesine yönelik olarak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına imkan tanınmasının, 

• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- 5300 sayılı Kanun ile usul ve esasları belirlenen tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin 
KDV uygulaması yönünden vergisel altyapısının oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının, 

- İndirimli orana tabii işlemlerde yılı içinde mahsup edilemeyen verginin iadesi konusundaki 
mevcut uygulamaya açıklık getirilmesinin, vergi güvenliği ve kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde 
indirimli orana tabi bazı işlemlerde iade hakkını kaldırma konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili 
kılınmasının, 

- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile 
özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve 
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kiralanması işlemleri ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamındaki şans oyunları işletme 
lisansı verilmesi işlemlerinin vergiden istisna edilmesinin ve bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmasının, 

- Öngörülen düzenlemenin kanunlaştığı tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar tamamlanmak 
üzere projelendirilen ve toplam proje bedeli içerisinde en az 200 milyon Türk Lirası tutarında makine 
ve teçhizat alımı öngörülen yatırımlarda yeni makine ve teçhizatın teslim veya ithalinde ödenen 
katma değer vergisinin iade edilmesinin, gerçekleşen yatırımın öngörülen şartlan taşımaması halinde 
iade edilen verginin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle 
yatırımcı mükellef adına tarh ettirilmesinin ve buna ilişkin zaman aşımı süresinin başlangıç tarihinin 
belirlenmesinin, 

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- İhraç malı taşıyan araçlarda ve soğutucu ünitelerde istisna uygulanacak yakıt miktarının 

belirlenmesinin, Bakanlar Kuruluna miktar ve araç cinslerini belirlemek konusunda yetki 
tanınmasının, 

- 31/12/2013 tarihine kadar cep telefonlarının ithalinde veya yurt içinde üreticileri tarafından 
tesliminde Kanunda gösterilen orana göre hesaplanacak olan vergi tutarının, her bir adet mal için 40 
TL olarak hesaplanacak asgari maktu vergiden düşük olması halinde, her bir adet mal için 40 TL 
vergi ödenmesinin, Bakanlar Kuruluna bu tutarı belirlemek konusunda yetki tanınmasının, 

- Baz yağlar ve madeni yağlar için uygulanan maktu tutarların, bu malların piyasada taşıt 
araçlarında motorinle karıştırılmak suretiyle yasa dışı kullanımının ve vergi kaybının önüne geçmek 
amacıyla, 1,6135 TL'den 0,9345 TL'ye düşürülmesinin, yağlama müstahzarlarının verginin konusuna 
dahil edilerek ithalat ve yurtiçi üretim arasındaki haksız rekabetin önlenmesinin, 

• 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- Menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, sermaye 

piyasalarında yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paraların Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisinden istisna tutulmasının, 

- Kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi oranının 
% 15'ten % 5'e indirilmesinin, vergi oranı düşürülen telekomünikasyon hizmetleri dolayısıyla 
oluşabilecek vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla vergiye tabi hizmetlerin birlikte veya 
bağlantılı olarak verilmesi durumlarında, her bir hizmetin tabi olduğu vergi oranı üzerinden 
vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmasının ve Bakanlar Kuruluna bu hizmetlere ilişkin 
oranları sıfıra kadar indirme yetkisi verilmesinin; 

• 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 
- Muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinin elektronik ortamda birlikte alınması 

uygulamasına geçilmesinin, elektronik ortamda birlikte verilecek söz konusu kağıtlardan sadece 
muhtasar beyanname için damga vergisi alınmasının, bu doğrultuda sigorta prim bildirgelerinden 
ayrıca damga vergisi aranılmamasının, 

- Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere oluşturulan tarım ürünleri lisanslı 
depoculuk sisteminin teşvik edilmesi amacıyla mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen 
sözleşmelerin ve ürün senedinin damga vergisinden istisna tutulmasının, 
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• 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının, iktisap bedelinin 
tamamı üzerinden hesaplanacağı hususuna açıklık kazandırılmasının, 

- Bakanlar Kurulu yetkisinin, nispi harçlarda Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar 
indirmek konusunda yeniden düzenlenmesinin, 

- Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c fıkralarına göre nispi esasa göre tahsil edilmekte 
olan harçların bundan böyle maktu esasa göre alınmasının, 13/a bendi kapsamındaki cins tashihi 
harçlarının beyanname verilmesi suretiyle tahsili uygulamasına son verilmesinin, böylece cins 
değişikliği işlemine ilişkin vatandaşlar üzerindeki mali külfetin hafifletilerek, kayıt dışında bulunan 
gayrimenkullerin kayda alınmasının teşvik edilmesinin, bu alandaki bürokrasi ve kırtasiyeciliğe son 
verilmesinin ve vergi dairelerinin yoğun iş yükünün azaltılmasının, 

- Taşınmazların Kanunda öngörülen süre içinde tapuda tashih ve tescillerinin 
gerçekleştirilmemesi halinde, 492 sayılı Kanunun (4) sayılı tarifesinin 13/a ve 13/c fıkralarına göre 
tahsil edilmiş olan harcın % 50'si kadar ilave harç tahsil edilmesine yönelik hükmün yürürlükten 
kaldırılmasının, 

• 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Kanunun uygulamasında kamu payının hesabında, iştirakçiler tarafından süresi içinde tahsil 
edilmeyen ikramiyelerin mahsup edilmeyeceği hususuna açıklık kazandırılmasının, 

- Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkını 
devreden kurum ve kuruluşlara verilecek payların Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yatırım 
işletme giderlerine ilişkin sınırlamaya dahil olduğu hususuna açıklık getirilmesinin, 

- İlgili kurum ve kuruluşların 5602 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere 
ait borçlarından ödenen kısmının, kamu payının hesabında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen 
sınırlar dahilinde yatırım ve işletme giderleri kapsamında indirilebilmesine imkan sağlanmasının, 

• 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 
yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Kanunda yer alan tanımlar arasına kamu personeli tanımının da ilave edilerek Kanunun 
uygulamasına yönelik olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinin, 

- Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu 
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar 
için yüzde doksanının, diğerleri için yüzde sekseninin verilecek muhtasar beyanname üzerinden 
tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar terkin edilmesinin, 

• 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf 
Tutulmasına İlişkin Kanunla, Türkiye Kızılay Derneği ve bazı dernekler ile kurumlara her türlü vergi, 
resim ve harçtan muafiyet sağlandığı, ancak ihtilafların giderilmesi amacıyla Kanun kapsamına giren 
dernek ve kurumların iktisadi işletmelerinin muafiyet kapsamında olmadıkları hususuna açıklık 
kazandırılmasının, 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılması öngörülen 
değişikliklerle; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 4 3 -

- Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların ve hakların haczinin sicillerinin işlenmesine yönelik 
düzenlemelere açıklık kazandırılmasının ve haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilmesine 
imkan sağlanmasının, 

- Kamu alacaklarının takibi için tahsil dairelerince gayrimenkullerin ve gemilerin kayıtlı 
oldukları sicillere işlenmek üzere tebliğ edilecek haciz bildirilerinin elektronik ortamda da tebliğ 
edilmesine imkan sağlanmasının, 

- Kanunun 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen 
kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgileri verilmesinin, Kanunun 
107 nci maddesinin uygulanması açısından sırrın ifşaı sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılarak 
işlemlere sürat kazandırılmasının, 

• 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanunda yapılması öngörülen geçici düzenlemeyle, ekonomik sıkıntılarla 
çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere 
çözüm üretilmesi amacıyla 31/12/2009 tarihine kadar, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce 
çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olacağının, 

• 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş olan 
"Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu 
iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir" şeklindeki hükmün uygulamada karışıklıklara 
yol açtığı, faydasının bulunmadığı, çekin değerini düşürdüğü ve uluslararası karşılığının bulunmadığı 
gerekçeleriyle yürürlükten kaldırılmasının, 

• 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda yapılacak 
değişikliklerle; çifte vatandaşlık statüsü sağlanıncaya kadar, ikamet tezkeresi düzenlenen Ahıska 
Türkleri için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 
çalışma izni aranmamasının; 3835 sayılı Kanun kapsamında olup 1/6/2008 tarihinden önce ikamet 
tezkeresi düzenlenenlerden; düzenlemelerin kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
çifte vatandaşlık müracaatında bulunanların başvurularının kabul edilmesinin, milli güvenlik ve 
devletin dış politikası bakımından sakıncası görülmeyenlerin çifte vatandaşlık taleplerinin, talep 
tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacağının, çifte vatandaşlık talebinde bulunan 
Ahıskalıların bu taleplerinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasının, bu süreçte çalışma izninin 
aranmaması suretiyle de çalışabilmelerinin kolaylaştırılmasının, 

• 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılması 
öngörülen değişikliklerle; 

- 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, 
bildirge ve benzeri belgelerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınabilmesine 
imkan sağlanmasının, 

- Gelir İdaresi Başkanlığının işlemlerinden veya Başkanlık görev alanıyla ilgili işlemlerden 
dolayı, usul hukuku kuralları gereği idarî yargı mercileri nezdinde Bakanlık husumetiyle açılan 
davalarda, temsile ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve temsilin iyi bir 
şekilde sağlanmasını teminen, Bakanlığın da Başkanlık hukuk müşavirleri tarafından temsil 
edilmesinin sağlanmasının, 

- Gelir uzmanı olabilmek için aranan koşullar, mesleğe giriş sınavı, gelir uzmanlığına atanma ve 
gelir uzmanlığından Devlet gelir uzmanlığına atanmak için gerekli koşullara ilişkin düzenlemeler 
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yapılması ile Gelir İdaresi grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı 
ve müdür yardımcısı kadrolarına atanmak için yapılacak sınav başarı puanına yönelik düzenleme 
yapılmasının, 

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 7 nci maddesinde yapılacak 
değişiklikle; belli koşulları taşıyan OSB'lerin, bulunduğu alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar 
hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce yapılan kamulaştırma ve diğer işlemlerin geçerli 
sayılmasının ve bunun koşullarının, bunlar hakkındaki hukuki ihtilafların çözümünün, 

• 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi ya da arsaların 
üzerinde kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının ve irtifak 
hakkı tesisinin koşullarının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise 
aynı şartlarla kırk dokuz yıl süreli kullanma izni verilmesinin, bu kapsamda sağlanacak gelir 
teşviklerinin, sağlanan imkanların amacına uygun kullanılmayıp öngörülen yatırımlar yapılmadığı 
takdirde uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesinin, 

- En az elli milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişiye istihdam 
sağlayacak yatırım yapanlara, Hazineye ait taşınmazların, 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde 
yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilmesinin, 

- Düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme ve irtifak hakkı ve kullanma 
izni bedelini Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırma ve sıfıra kadar indirme 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesinin, 

- Sit alanlarında kalan özel mülkiyet konusu taşınmazlar için belge düzenlenmesi uygulamasının 
kaldırılmasının, belge sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin 
inşaat yasağı getirilen alanlarda kalan taşınmazlar için daha önce düzenlenmiş olan belgelerin 
kullanılabilmesini teminen geçiş süreci öngörülmesinin, 

• 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda öngörülen değişikliklerle; Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, 
sigorta primi işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden 1/4/2005 tarihinden önce yararlanmaya 
başlayan ve teşviklerden yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren işyerleri için bu 
teşviklerden yararlanma süresinin 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmasının, Kanunun yürürlükten 
kaldırılan hükümlerine ilişkin olarak başlanmış olup henüz tamamlanmamış işlemlere ilişkin geçiş 
düzenlemeleri yapılmasının, 

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda değişiklik yapılarak, 
fakirlik ve muhtaçlığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Fonun gelir kalemleri arasında sayılan 
trafik para cezası hasılat payının Fon gelir kalemi içerisindeki devamlılığının sağlanmasının, 

• 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Başbakanlık ana hizmet birimlerinden Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının kaldırılarak 
Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğünün kurulması ve görevlerinin düzenlenmesinin, 

- Başbakanlık bünyesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, kurulmasının, görev, yetki ve 
sorumluluklarının düzenlenmesinin, 
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• 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılacak değişikliklerle; baro keseneğinin zamanında 
ödenmesini sağlamak ve gecikmeleri önlemek amacıyla öngörülen gecikme zammı cezası oranının 
değişen ekonomik şartlara ve hakkaniyete uygun olarak düzenlenmesinin; kesenekleri zamanında 
yatırmadığı gerekçesiyle baro levha ve sicilinden silinmiş veya bu duruma gelmiş olan avukatların 
birikmiş borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanarak mesleğe devamlarına olanak tanınmasının, 

• 1979 veya daha eski modelli motorlu taşıtların birikmiş borç ve cezalarının terkin edilmesi 
suretiyle hurdaya çıkarılmasına imkan tanınmasının ve bunun koşullarının düzenlenmesinin; 
yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu taşıtlara ait 
motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, trafik tescil 
kayıtlarının silinmesinin; 5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin olarak çalınma 
tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme 
dönemlerine ait olup yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının terkin 
edilmesinin, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
İşsizlikle mücadele, işsiz kalanların desteklenmesi ile yatırım ve istihdamın teşviki konularında 

Tasarıyla aynı mahiyette görülerek birleştiren teklifler ise; 
- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN ve 15 Milletvekilinin (2/72) esas numaralı "4447 Sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun (2/102) esas numaralı, "5084 ve 5350 

Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
- İzmir Milletvekili Harun ÖZTÜRK ve 11 Milletvekilinin (2/106) esas numaralı "25.8.1999 

Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ve 21 Milletvekilinin (2/334) esas numaralı "4447 Sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
- Tokat Milletvekili Reşat DOGRU'nun; (2/368) esas numaralı "5084 Sayılı Yatırımların ve 

İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 

- İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'in (2/375) esas numaralı "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 

- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin (2/381) esas numaralı "Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 

- Ankara Milletvekili M. Cihan PAÇACI ve 23 Milletvekilinin (2/383) esas numaralı 
"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ve 

- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAG ve 
Giresun Milletvekili Nurettin CANİKLİ ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK'ın (2/387) 
esas numaralı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliff'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 4 6 -

Tasarı ve tekliflerin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, ekonominin teşvik 
edilmesine yönelik düzenlemelerin dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, öncelikli olarak 
kanunlaştırılması gereği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yoğun iş yükü de dikkate 
alındığında; Tasarının, kısa sürede görüşülebilmesi için kapsamının daraltılarak tamamen öncelikli 
konulara münhasır düzenlemelerden oluşmasını teminen bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Alt Komisyon, aynı tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla 
toplanmış, Tasarıyla aynı mahiyette olmaları nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca Tasarıyla 
birleştirilen Kanun Teklifleri de dikkate alarak, Tasarı üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve Alt 
Komisyon, hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Alt Komisyonda Tasarının; 

Çerçeve 1 inci maddesi; (a) bendi, ibare değişikliklerini düzenleyen 30 uncu maddenin birinci 
fıkrası olarak aynen; (b) bendi, çerçeve 1 inci madde olarak aynen, 

Çerçeve 2 nci maddesi; (a) bendi, 30 uncu maddenin ikinci fıkrası olarak aynen; (b) bendi, 
çerçeve 2 nci madde olarak aynen; (c) bendi, çerçeve 3 üncü madde olarak aynen; (ç) bendi çerçeve 
4 üncü madde olarak aynen; (d) bendi, çerçeve 5 inci madde olarak aynen, 

Çerçeve 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri, Çerçeve 6 nci, 7 nci ve 8 inci maddeler olarak 
aynen, 

Çerçeve 6 nci maddesi; 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası olarak aynen, 
Çerçeve 7 nci maddesi; 30 uncu maddenin dördüncü fıkrası olarak aynen, 
Çerçeve 8 inci maddesi; (a), (b) ve (d) bentlerinin Tasarı metninden çıkarılması suretiyle; (c) 

bendi, 30 uncu maddenin beşinci fıkrası olarak aynen; (ç) bendi, çerçeve 9 uncu madde olarak aynen, 
Çerçeve 9 uncu maddesi; (a) bendi; 30 uncu maddenin altıncı fıkrası olarak aynen; (b) ve (c) 

bentlerinin Tasarı metninden çıkarılması suretiyle; (ç) bendi, bende bağlı geçici 4 üncü maddenin 
Tasarı Metninden çıkarılması suretiyle, bu bentte düzenlenen geçici 3 üncü madde çerçeve 10 uncu 
madde olarak aynen, 

Çerçeve 10 uncu maddesi; (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinin Tasarı metninden 
çıkarılması suretiyle; (ç) bendi, çerçeve 11 inci madde olarak aynen; (ı) bendi, çerçeve 12 nci madde 
olarak aynen; (i) bendi, 30 uncu maddenin yedinci fıkrası olarak aynen, 

Çerçeve 11 inci maddesi; (a) ve(b) bentlerinin Tasarı metninden çıkarılması suretiyle; (c) bendi, 
redaksiyona tabi tutularak çerçeve 13 üncü madde olarak, 

Çerçeve 12 nci maddesi, (a) bendi, 30 uncu maddenin sekizinci fıkrası olarak aynen; (b) bendi, 
Bakanlar Kuruluna % 25 oranının da % 10 yerine, % 5'e indirme yetkisi verilmek suretiyle çerçeve 
14 üncü madde olarak, 

Çerçeve 13 üncü maddesi; (a) bendi, çerçeve 15 inci madde olarak aynen; (b) bendinin Tasarı 
metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 14 üncü maddesi; (a) ve (c) bentleri, çerçeve 16 nci ve 17 nci maddeleri olarak aynen, 
(b) ve (ç) bentleri, 30 uncu maddenin dokuz ve on beşinci fıkraları olarak aynen, 

Çerçeve 15 inci maddesi, (a) ve (c) bentleri, 30 uncu maddenin onuncu fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri olarak aynen; (b) bendi, bentte yer alan ve 5602 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
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fıkrasmın değiştirilmesine yönelik düzenlemenin Tasarı metninden çıkarılması ve 5 inci madde ile 
ilgili diğer düzenlemenin ise 30 uncu maddenin onuncu fıkrasının (b) bendi olarak; (ç) bendinin 
Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 16 ve 17 nci maddeleri; Tasarı metninden çıkarılmak suretiyle, 
Çerçeve 18 inci maddesi; (a) ve (b) bentlerinin Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, (c) ve (ç) 

bentleri, 30 uncu maddenin on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri olarak aynen, 
Çerçeve 19 uncu maddesi; çerçeve 18 inci madde olarak aynen, 
Çerçeve 20 nci maddesi; 30 uncu maddenin on altıncı fıkrası olarak aynen, 
Çerçeve 21 inci maddesi; (a) ve (b) bentleri, çerçeve 19 ve 20 nci maddeler olarak aynen; 
Çerçeve 22 nci maddesi; (a) bendi, çerçeve 21 inci madde olarak aynen, (b) ve (c) bentleri, 30 

uncu maddenin on ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri olarak aynen, (ç) bendi, 5345 sayılı Gelir İdaresi 
Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ibare 
değişikliği öngören hükmü 30 uncu maddenin on ikinci fıkrasının (c) bendi olarak aynen, üçüncü 
fıkrasının değiştirilmesi ile bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye iki fıkra ilave edilmesini 
öngören hüküm çerçeve 22 nci madde olarak aynen, (d) bendi ile 5345 sayılı Kanuna eklenmesi 
öngörülen geçici maddenin metne geçici 4 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 23 üncü maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 23 üncü madde olarak, 
Çerçeve 24 üncü maddesi; (a) bendi, 30 uncu maddenin on dördüncü fıkrasının (a) bendi olarak 

aynen; (b) bendi, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 nci maddesini yürürlükten kaldıran hükmü, 30 
uncu maddenin on dördüncü fıkrasının (b) bendi olarak, 4706 sayılı Kanuna ek madde eklenmesini 
öngören hükmün Tasan metninden çıkarılması suretiyle; (c) bendi çerçeve 24 üncü madde olarak aynen, 

Çerçeve 25 inci maddesi; (a) bendi, 30 uncu maddenin on üçüncü fıkrası olarak aynen; (b) 
bendinin Tasarı Metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 26 nci maddesi; değişiklik yapılmak suretiyle çerçeve 25 inci madde olarak, 
Çerçeve 27 nci maddesi; çerçeve 26 nci madde olarak aynen, 
Çerçeve 28 inci maddesi; (a), (b) ve (c) bentlerinin Tasarı metninden çıkarılması suretiyle; (ç) 

bendi, bent ile 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilave edilmesi öngörülen ek madde 9, çerçeve 27 nci madde 
olarak aynen, ek madde 10'un ise Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 29 uncu maddesi; (a) bendi, değişiklik yapılmak suretiyle çerçeve 28 inci madde olarak; 
(b) bendi değişiklik yapılmak suretiyle çerçeve 29 uncu madde olarak, 

Geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen, 
Yürürlüğe ilişkin 30 uncu maddesi; Tasan metninde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

düzenlenerek 31 inci madde olarak, 
Yürütmeye ilişkin 31 inci maddesi, 32 nci madde olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Bu defa, Komisyonumuzun aynı tarih ve birleşimli toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Faruk ÇELİK ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımlarıyla Tasarı ve 
tekliflerin geneli üzerindeki müzakerelere geçilmiştir. 
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Komisyonumuzda Tasarı ve tekliflerin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 

- Dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durgunluğa 
çözüm üretecek, üretim ekonomisine geçişi sağlayacak bir programın uygulamaya konulması 
gerektiği, 

- İşsizlik sigortası sisteminin iş güvencesi ile birlikte uygulanmasının çalışma hayatının düzenli 
bir şekilde işlemesine yardımcı olacağı, 

- İşsizlik sigortası sisteminin kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlar için bir çare olmadığı, sınırlı 
sayıda çalışana hizmet ettiği, bunun da kayıtdışı ekonominin bir sonucu olduğu, 

- İşsizlik sigortası fonunun amacı doğrultusunda geniş kesimleri kapsayacak şekilde 
kullanılmasının sosyal sorunların büyümesini önleyeceği, 

- Ekonomik durgunluk döneminde işsizlik sigortası fonu kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılması için yasal düzenleme yapılmasının büyük önem arz ettiği, 

- İşsizlik sigortası fonu ödeneğinden yararlanma koşullarının sınırlayıcı olduğu, bu nedenle çok 
az kişinin yararlandığı, 

- İşsizlik sigortası fon varlığının belirli bir miktarının meslek edindirme ve rehabilitasyon 
eğitimine ayrılması gerektiği, 

- İşsizlik sigortası fonundan yapılan işsizlik ödeneği miktarının çok düşük olduğu, 
- Yatırımlara ve istihdama sağlanan desteklere rağmen bu desteklerin uygulama süresinin kısa 

olduğu, bunun özel sektörün yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturduğu, 
- Ülke sanayinin gelişmesi için hem yurt dışından hem de yurt içinden finansman ve likidite 

imkanlarının artırılmasının büyük önem arz ettiği, 

- İşsizlik sigortası fonu kaynaklarının Hazine tahvillerinde değerlendirildiği, ancak Hazine 
tahvillerinin faiz oranının piyasada oluşan reel faiz oranının altında olduğu, bu uygulamanın fonun 
kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, 

- Tasarının başlığının Tasarı metninde geçen bütün kanunları kapsayacak şekilde değiştirilmesi 
gerektiği, 

- Ekonomik göstergelerdeki bozulma eğilimlerinin küresel kriz öncesi dönemde başladığı, ancak 
ekonomik tedbirlerin alınmasında geç kalındığı, 

- Sanayi üretimi büyüme hızında 2004 yılından itibaren her geçen yıl görülen gerilemenin 2008 
yılında durgunluğa ve daralmaya dönüştüğü, 

- 2004 yılında sanayi büyüme hızı yüzde 11,3 iken 2007 yılında bu oranın yüzde 5,8'e gerilediği, 
bu gerilemenin 2008 yılı Ağustos ayından itibaren yaşanan ve her geçen ay artan ekonomik 
daralmanın etkisiyle de yıllık binde 9 oranında küçülme yaşandığı, 

- Ekim 2008'de yüzde 7,2, Kasım 2008'de yüzde 13,9, Aralık 2008'de de yüzde 17,6 oranında 
sanayi üretim endeksinde görülen azalmanın Türk ekonomisindeki durgunluğun göstergesi olduğu, 

- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracatta Ekim 2008'de yüzde 3,1, Kasım 2008'de 
yüzde 17,5, Aralık ayında yüzde 21 oranında azalma görüldüğü, bu gelişmelerin bir anlamının da 
şirketlerin kapanması, işçilerin çıkarılması, işsizliğin ve yoksulluğun artması anlamına geldiği, 

- Kamu harcamalarının mali disiplin içerisinde yapılmasının büyük önem arz ettiği, 
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- Reel sektörün bankacılık sistemine olan borçlarının Devlet desteği ile ödenebilmesine yönelik 
yeniden yapılandırma programı hazırlanması gerektiği, 

- İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik krizin etkisi ile 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
büyüklüklerinin önemli oranda değiştiği, vergi tahsilatında azalma ile borçlanma maliyetindeki 
artışlar dikkate alındığında, bütçe büyüklüklerinde revizyon yapılması ihtiyacının hasıl olduğu, 

- Ülkemizde likidite sorununun aşılması konusunda sadece Hükümet tarafından alınacak 
önlemlerin yetersiz kalacağı, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da para politikası 
araçları kullanılarak ivedilikle bazı önlemlerin alınması gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda; 

- Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir küresel kriz ile Dünyanın karşı karşıya kaldığı, bu 
nedenle her ülkenin krize karşı acil müdahale önlemleri aldığı, 

- Ülkemizde 2002 yılından günümüze tavizsiz uygulanan mali disiplinin, Türkiye'deki ekonomik 
ve mali istikrarın en önemli sigortası olduğu ve bu sayede küresel fınansal kriz dalgasının Türkiye 
ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı, 

- Gerçekleştirilen reform çalışmaları sonucu, dünya ülkelerinin hissettiği şiddette küresel krizin 
etkisinin ülkemizde hissedilmediği, 

- Devam eden küresel sıkıntıların etkilerini asgaride tutabilmek ve riskleri yönetebilmek için, 
piyasa aktörleri açısından reel sektöre yönelik likidite temin kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla 
gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların yapıldığı, 

- Uygulanan sıkı ekonomik politikalar ve piyasalara verilen güven ve siyasi istikrar sayesinde, 
ülkemizin yaklaşık 20 yıldan sonra uzun süreli ve yüksek büyüme hızını yakaladığı, 

- Piyasa aktörleri ve sektör temsilcileri ile sürekli görüş alışverişi içerisinde bulunulmasının 
piyasaların sürekli ve düzenli bir şekilde izlenerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve 2001 
krizinin ardından ülkemizde bankalar için sermaye rasyolarının yüksek tutulmasının, diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında ülke ekonomisinde bir güven ortamının oluşmasının sağlandığı, 

- Bugün Avrupa Birliğine üye ülkeler de dahil olmak üzere, hemen her ülkenin karşı karşıya 
bulunduğu önemli sorunların başında işsizliğin geldiği, 

- İşsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için en etkili politikanın, sürdürülebilir ve yüksek bir 
ekonomik büyüme oranını sağlamak olduğu, 

- İşsizliğin önlenmesi için istihdam kapasitesini artıracak yatırımların teşvik edildiği, böylece 
yeni iş alanlarının yaratıldığı, iş piyasasının esnekleştirilmesi ve işsizliği azaltıcı istihdam 
politikalarının uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, 

- Ülkemizin krizi kamuoyunda istihdam paketi olarak adlandırılan 15/5/2008 sayılı ve 5763 
sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ile 
karşıladığı, istihdam paketinin istihdamın sürekliliğine yönelik bir düzenleme olduğu, ancak, krizin 
yaygınlaşması ile birlikte istihdam paketinden beklenen istihdam artışında yavaşlama görüldüğü, 

- 5763 sayılı Kanun ile işsizlik sigortası fonu kaynaklarından belli bir miktarın mesleki yeterlilik 
sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için ayrıldığı, 

- Tasarının ekonomik durgunluğu gidermeye, piyasadaki darlık ve sıkıntıyı çözmeye yönelik 
düzenlemelerden birisi olduğu, 
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- 49 ilde gerçekleştirilen yatırım teşviki uygulamalarının bu Tasarı ile bir yıl daha uzatılarak 
yatırımın ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği, 

- Tasarının sosyal taraflarla yapılan çalışmalarda oluşan mutabakat sonucu hazırlandığı, işçi ve 
işveren temsilcilerinin Tasarıya büyük önem verdiği, 

- Tasarı ile ekonomik durgunluk dönemlerinde geçerli olmak üzere istihdamın artırılması 
amacıyla günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarının yüzde elli oranında artırıldığı, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlananlara, mevcut duruma göre, daha fazla ödeme yapılmasına imkan sağlandığı, 

- İşsizlik fonu gelirlerinin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar ile bölgesel 
ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırım alanlarında kullanıldığı, 

- Tasarının işsizliği önlemeyi, istihdamı ve verimliliği artırmayı, bu yolla ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı sağlamayı amaçladığı, 

- Üretimde son altı aydır görülen ve her geçen ay artan ekonomik daralmanın en önemli 
nedeninin iç pazarda yaşanan talep yetersizliğinden ve son aylarda yaşanan dış pazarlardaki 
durgunluktan kaynaklandığı, 

- İşsizlik ve buna bağlı sorunların çözümünün, sadece günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli, 
ekonomik ve sosyal ayağı güçlü plan, politika ve programların birlikte ve uyum içinde 
uygulanmasıyla mümkün olacağı, Tasarının bu çerçevede hazırlandığı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının ve tekliflerin geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasarı ve teklifler ile 

gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiş ve 
görüşmelerin Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Alt Komisyon metninin; 
Çerçeve 1 inci maddesi; maddeyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci 

maddenin son cümlesinin, maddenin yayımı tarihine kadar incelemesi yapılarak uygun görülen kısa 
çalışma uygulamalarının yeniden inceleme yapılmaksızın madde ile getirilen üç aylık süre 
uzatımından faydalanmasını sağlamaya yönelik olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 2 nci maddesi; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 97 nci maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesini öngören düzenlemenin, 
fatura bedellerinin altmış gün içinde avans olarak ödenmesi, incelemelerin üç ay içinde tamamlanması 
ve yıl sonu işlemlerinin daha açık bir şekilde ifade edilmesine yönelik olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 nci maddeleri; aynen, 
Çerçeve 8 inci maddesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulundaki müfettişlerin 

kariyer esasına dayalı bir sistemle seçildiği, kamu yönetiminde teftiş kurullarının genellikle kariyer 
esasına dayandığı, öngörülen düzenlemenin bu sistemi bozabileceği, ayrıca başka alanlarda yetişen 
müfettişlerin Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili mesleki bilgiye sahip olamayacağı 
gerekçesiyle metinden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 9 uncu maddesi; çerçeve 8 inci madde olarak aynen, 
Tasarının çerçeve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununa 32 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen "İndirimli kurumlar 
vergisi" başlıklı 32/A maddesinin metne çerçeve 9 uncu madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 
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Çerçeve 10 uncu ve 11 inci maddeleri; aynen, 

Tasarının 10 uncu maddesinin (h) bendi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında değişiklik öngören hükmün, metne çerçeve 
12 nci madde olarak ilave edilmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 12 nci, 13, üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri; 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 
ncı ve 17 nci maddeler olarak ve 13 üncü maddeye bağlı olarak Tasarıya ekli (1) ve (2) sayılı cetveller 
aynen, 

Çerçeve 17 nci maddesi; satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesis ve devrine ilişkin 
işlemlerde, matraha ilişkin belirlemeler yapmak ve (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı 
bölümünün 20 nci fıkrasının (d) bendi ile paralellik sağlamak amacıyla, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 12 nci fıkrası ve 
20 nci fıkrasının (e) bendinde değişiklik öngören düzenlemelerin de metne dercedilmesi suretiyle 18 
inci madde olarak, 

Çerçeve 18 inci maddesi; 19 uncu madde olarak aynen, 

Çerçeve 19 uncu maddesi, Çerçeve 20 nci madde ile 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska 
Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 1 inci madde 
ile, 3 ay içinde çifte vatandaşlık taleplerinin sonuçlandırılacağı öngörüldüğünden, maddenin 
metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 20 nci ve 21 inci maddeleri aynen, 

Çerçeve 22 nci maddesi, maddeyle 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkranın değiştirilmesini 
öngören birinci fıkra hükmünün Gelir Uzmanlarının Devlet Gelir Uzmanlığına Atanması ile ilgili 
mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesi amacıyla metinden çıkarılması ve yapılan bu 
değişiklik doğrultusunda madde çerçevesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Çerçeve 23 üncü maddesi aynen, 
Tasarının 24 üncü maddesinin (b) bendi ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait 

Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna yeni bir ek madde olarak ilave edilmesi öngörülen ek 3 üncü maddenin, maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan "yüzde beşidir." ibaresinin "yüzde üçüdür." şeklinde değiştirilerek metne 
çerçeve 24 üncü madde olarak ilave edilmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri, 25 inci, 26 ncı ve 27 nci maddeleri olarak aynen, 
Çerçeve 27 nci maddesi; Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevlerinin daha açık ve somut 

olarak ifade edilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 28 inci madde olarak, 
Çerçeve 28 inci ve 29 uncu maddeleri; 29 uncu ve 30 uncu maddeler olarak aynen, 
Tasarının 25 inci maddesinin (b) bendi ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve 

İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 3 üncü madde 
olarak eklenmesi öngörülen hükmün, metne çerçeve 31 inci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

Oda ve Borsa üyelerinin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine olan gecikme zamlarının silinmesini ve bunun şartlarını düzenleyen bir hükmün metne yeni 
çerçeve 32 nci madde olarak ilave edilmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 
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Çerçeve 30 uncu maddesi; a) Karaparanın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye katkı 
sağlamak amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların, 
müşteri adres bilgilerinin teyidi konusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres 
Paylaşım Sisteminden faydalanabilmelerini teminen, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "kurumların" 
ibaresinin "kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların" 
şeklinde değiştirilmesini öngören bir düzenlemenin maddeye ondördüncü fıkra olarak eklenmesi; b) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarında önceden raportörler tarafından yürütülen görevler 
halihazırda uzmanlar tarafından yürütüldüğünden 2919 sayılı Kanunda, fiili durumla mevzuat 
arasında uyum sağlanmasına yönelik bir düzenlemenin maddeye onbeşinci fıkra olarak eklenmesi; 
c) 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesini yürürlükten kaldıran ve Tasarının 25 inci maddesinin (b) 
bendinde yer alan hükmün onaltıncı fıkra olarak madde metnine eklenmesi ve diğer fıkra 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle 33 üncü madde olarak, 

Geçici 1 inci maddesi aynen, 
Geçici 2 nci maddesi; zor durumda olduğu kabul edilen mükelleflerin ek mali külfete 

katlanmalarının önlenmesi amacıyla üçüncü fıkrada, madde kapsamında teslim edilen motorlu 
taşıtlara ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirilmesine imkan sağlayacak yönde 
değişiklik yapılmak suretiyle, 

Geçici 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Yürürlüğe ilişkin 31 inci maddesi; metin içinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmek suretiyle 34 üncü madde olarak, 
Yürütmeye ilişkin 32 nci maddesi; metin içinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmek suretiyle 35 inci madde olarak, 
kabul edilmiştir. Ayrıca, başlığıyla birlikte Tasarının tamamı kanun yapma usul ve esaslarına 

uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Hasan Fehmi Kinay 

Afyonkarahisar Bursa Kütahya 
(Bu raporun sözcüsü) 

Üye Üye Üye 
Necdet Ünüvar Halil Aydoğan Sadık Badak 

Adana Afyonkarahisar Antalya 
(Bu raporun sözcüsü) 

Üye Üye Üye 
Mehmet Günal İsmail Özgün Ali Osman Şali 

Antalya Balıkesir Balıkesir 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye Üye Üye 
Cahit Bağcı Emin Haluk Ayhan Mehmet Yüksel 

Çorum Denizli Denizli 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
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Uye 
Necdet Budak 

Edirne 

Üye 

İbrahim Hasgür 
İzmir 

Üye 

Mustafa Özbayrak 
Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Kalaycı 

Konya 
(Bazı maddelerine muhalifim, 

şerh eklidir) 

Üye 

Erkan Akçay 
Manisa 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Hasip Kaplan 

Şırnak 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Harun Öztürk 

İzmir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Ayrışık oy yazısı eklidir) 

Üye 
Abdulkadir Akgül 

Yozgat 

Üye 
Esfender Korkmaz 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Tuğrul Yemişçi 

İzmir 
(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 

Mustafa Kabakçı 
Konya 

Üye 
Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 

Münir Kutluata 
Sakarya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
Üye 

Kerem Altun 
Van 
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AYRIŞIK OY 
Madde 1 

Maddedeki düzenleme ile "genel ekonomik kriz"in varlığı kabul edilmektedir. Buna rağmen hü
kümet ekonomi alanında kriz şartlarının gerektirdiği düzenlemeleri yapmamaktadır. Madde ile 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa bir geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. Düzenleme ile "kı
sa çalışma süresi" uzatılmakta ve "kısa çalışma ödeneği"nin miktarı artırılmaktadır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma süresi ve ödeneğinin düzenlendiği 2 nci 
Ek Maddesine göre "genel ekonomik kriz" veya "zorlayıcı nedenlerle" işyerinde geçici olarak en az 
dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik si
gortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Aynı maddeye göre "Kısa çalışma süresi zorlayıcı sebebin 
devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz." Tasarı Yasa maddesinde yer alan üç aylık süreyi altı aya 
çıkarmakta ve kısa çalışma ödeneğini yüzde 50 oranında artırmaktadır. Ancak genel ekonomik kriz 
şartlarında altı aylık süre de yetersiz olacaktır. Süreler ve genel olarak ödenek miktarı; İşsizlik Fo-
nu'nun yıllık geliri ve Fonun büyüklüğü yani varlığı ile kıyaslandığında son derece küçük kalmak
tadır. İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin rakamlar bunu göstermektedir. 

TABLO: 12 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ 

l-GELİRLER 
-PRİM GELİRLERİ 

-DEVLET KATKISI 

-FAİZ GELİRLERİ 
HEDERLER 

-SİGORTA GİDERLERİ 

-DİĞER GİDERLER 

HI-GELİR-GİDER FARKI 
IV-TOPIAM FON VARLIĞI 

2006 2007 2008 

(D 

2009 

(2) 

CARİ FİYATLARLA. MİLYON TL 
6.093 7.390 9.270 10.337 

1.988 
657 

3.405 

376 

292 
84 

5.717 
23.744 

2.413 
814 

4.100 

404 

324 
81 

6.986 

30.712 

3.119 

1.050 

5.024 

1.966 

450 

1.516 
7.304 

38.016 

3.144 

1.048 

6.072 

3241 

569 

2.672 

7.096 
45.112 

2006 2007 2008 

(t) 

2009 

(2) 
GSYH-YA ORANLAR, YÜZDE 
0,80 
0,26 

0,09 

0.45 

0,05 

0.04 

0.01 

0,75 

3,13 

0,87 

0.28 

0.10 

0.48 

0,05 
0.04 

0.01 

0,82 

360 

0,93 

0.31 
0.11 

0.51 

0,20 
0.05 

0.15 

0,73 

3,82 

0,93 

028 

0,09 

0,55 

0,29 

0,05 
0,24 

0,64 

4,06 

(1) Gerçekleşme Tahmini 
(2) Program 

Kaynak: DPT, Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2009. 

Görüldüğü gibi Fonun yıllık faiz gelirinin neredeyse bir aylık tutarı ile işsizlik sigortasına yö
nelik ödemelerin bir yıllık tutarı karşılanabilmektedir. Bu tablo Fonun amacına uygun olarak kulla
nılmadığını göstermektedir. Zira işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmanın şartları oldukça ağır
dır. Bu şartların yumuşatılması gerekir. Bu çerçevede Fon önemli ölçüde kamunun borçlanma ihti
yacını karşılamaktadır. 

Tasarının bu konudaki hükümleri yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yetersizdir. Tasarıdaki "altı 
aylık" sürenin en azından kriz şartları da dikkate alınarak bir yıla çıkarılması ve işsizlik sigortası 
ödeneğinden yararlanmanın şartlarının yumuşatılması gerekir. Böyle bir düzenlemenin yapılması en 
azından kriz dönemi için bir zorunluluktur. 
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Madde 2 
Madde ile öngörülen düzenleme hukuka aykırıdır. Madde ile sağlık hizmeti sunucularına halen 

en geç 45 ila 90 gün aralığında yapılması gereken ödemelerde süre uzatılmaktadır. Yürürlükteki 5510 
sayılı Kanunun değişik 97 nci maddesine göre "Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş ala
caklarının %75'i ila %90'ı arasındaki tutar, faturaların teslim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün 
içinde alacaklarından mahsuben avans olarak ödenir. Doksan gün içinde de fatura ve eki belgelerin 
incelemesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenir." 

Tasarı 45 günlük süreyi 60 güne çıkartmaktadır. Sürelerin uzatılması hak kaybına yol açabile
cek niteliktedir. 

Ayrıca maddede yer alan bir diğer düzenleme 60 günlük sürenin daha da uzamasına yol açabi
lecektir. Maddenin birinci cümlesi ile değiştirilmesi öngörülen 5510 sayılı Kanunun 97 nci madde
sinin yedinci fıkrasının birinci cümlesine göre "Sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları hizmet
lere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri Kurumun belirleyeceği tarihe kadar Ku
ruma teslim ederler." Buna göre belgelerin teslim tarihinden itibaren duruma göre 45 günlük bir sü
re kaybı olabilecektir. Bu durumda 60 günlük süre 105 güne kadar çıkabilmektedir. 

Rekabetin yoğunlaştığı, ekonomik krizin toplumun bütün kesimleri için ağır maliyet getirdiği bir 
ortamda sağlık hizmeti sunucularına yapılan ödemelerin geciktirilmesi gerçeklerle uyumlu değildir. 
Önerilen düzenleme sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle bütçe açığında meydana gelen artışın 
IMF'nin istekleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunucularının hak kaybına yol açacak şekilde azaltıl
masına yöneliktir. Bu nedenle altı aylık sürenin yürürlükteki yasada olduğu gibi üç aya indirilmesi 
uygun olacaktır. 

Madde 14 
Madde ile Özel İletişim Vergisi kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmet

lerinde % 5'e, diğer telekomünikasyon hizmetlerinde % 15'e indirilmektedir. 
11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan Bilgi Toplu

mu Stratejisi eki (2006-2010) Eylem Planında "VI-Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim ve Altyapı 
Hizmetleri" başlığı altında yer alan "105-Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi" bölümünde 
bu verginin 18 ay içinde kaldırılacağı taahhüt edilmiştir. 18 aylık süre çoktan dolmuştur. Tasarı ile 
yapılan düzenleme bu taahhüde uygun değildir. İnternet hizmetleri üzerindeki Özel İletişim Vergisi
nin tamamen kaldırılması gerekir. 

Madde 28 
Madde ile Başbakanın belirleyeceği Bakanlardan oluşan bir "Ekonomi Koordinasyon Kuru-

lu"nun kurulması kararlaştırılmaktadır. 
Ekonomi politikalarının oluşturulmasında, bu politikaların uygulamasında kurumlar arasında eş 

güdümü sağlayacak bir kurulun kurulması olumlu karşılanmaktadır. 
Bununla birlikte, bu oluşumun Başbakanlık bünyesinde yeni bir Kurul olarak tasarlanmasının 

önemli sakıncalarının bulunduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda Kurulun görev ve yetki alanına giren pek çok hususun ekonomi bürokrasisi içeri

sinde faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarının yetkileri ile çatıştığı görülmektedir. Bu kurulması 
planlanan Kurulun etkinliğini azaltacak ve kendisinden beklenecek işlevleri yerine getirmesini en
gelleyecek bir husustur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 5 6 -

Nitekim Kurulun yetki alanında derç edilen hususların pek çoğu hali hazırda Başbakanlığa bağ
lı "Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı" aracılığıyla yerine getirilmektedir. 

Maddenin (b) ve (f) bentleri doğrudan DPTnin görev ve yetki alanına girmektedir. 

Nitekim (b) bendi Ekonomi Koordinasyon Kuruluna "Para, kredi, fınans, maliye, borçlanma, 
gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve gün
celleştirilmesinde koordinasyon sağlama" yetkisini vermektedir. 

DPT'nin görevlerini düzenleyen 24.06.1994 tarihli 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
(KHK) 2. Maddesinin (b) bendi "Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planlan ile 
yıllık programları hazırlama" görevini DPTye vermektedir. Aynı maddenin (f) bendi ile DPTye "Kal
kınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek 
ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapma" 
yetkisi de verilmektedir. 

Benzer şekilde (f) bendi ile de Ekonomi Koordinasyon Kuruluna Kurul kararlarının uygulama 
süreçlerini izleme, değerlendirme; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile Başbaka
na iletme" yetkisi verilmektedir. 

Buna karşın DPT'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 540 sayılı KHK'nin 2. Maddesinin (c) 
bendinde "Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı il
gilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve 
bu konularda Hükümete müşavirlik yapma" görevi verilmektedir. 

Bu çerçevede Başbakanlığa bağlı bir "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ekonomi politikalarının 
oluşum ve karar alma süreçlerinde koordinasyonu sağlamak bir yana, tam tersine, kurumlar arasın
da yetki ve sorumluluk karmaşasına neden olarak kendinden beklenen işlevleri yerine getiremeye
cek ve yeni sorunlara da neden olabilecektir. 

Ayrıca madde ile "Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uy
gun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırma" yetkisi de Ekonomi Koordinasyon 
Kuruluna verilmektedir. 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Gelir ve giderle
ri etkileyecek kanun tasarıları" başlıklı 14 üncü maddesi "Merkezi yönetim kapsamındaki kamu ida
releri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idare
lerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve 
mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe 
yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun ta
sarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine 
Müsteşarlığının görüşleri eklenir." şeklindedir. Buna göre Tasarının 28 inci maddesi ile Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu'na verilmesi planlanan bu görev halihazırda Maliye Bakanlığı ile ilgisine gö
re DPT ve Hazine Müsteşarlığının görev alanındadır. Anılan kurumlar bu görevlerini en etkin şekil
de yürütmektedirler. 

Bu çerçevede "Proje Analizi, Etki Analizi ve Makro Modelleme" tecrübesi bağlamında Devlet 
Planlama Teşkilatı Türk Ekonomi Bürokrasisi içinde seçkin bir yere sahiptir. Madde bu şekilde ya
salaştığı takdirde kurumlar arasında yetki karmaşasına yol açacaktır. 
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Ekonomi Koordinasyon Kurulunun toplantılarına özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve üni
versitelerin de katılabileceği belirtilmektedir. Bu yönüyle amaçlanan kamu-özel kesim işbirliğinin ar
tırılması ve iyi yönetişimin sağlanması ise olumlu karşılanmaktadır. 

Ancak Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına özel kesim ve sivil toplumun katkı sunduğu 
Ekonomik Sosyal Konsey 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve sekretaryası DPT ara
cılığıyla yürütülmektedir. 

Kalkınma planları ile programlara temel teşkil eden çalışmalar da kamu, özel kesim ve sivil top
lum temsilcilerinden oluşan Özel İhtisas Komisyonları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ne
denle özel kesim ve sivil toplumla işbirliğine yönelik kanalların kullanımında Devlet Planlama Teş
kilatının önemli bir tecrübesi bulunmaktadır. 

Ayrıca, ekonomi politikalarının oluşturulmasında siyasi irade, teknisyenler ve özel kesimi bir ara
ya getiren pek çok Kurulun sekreteryası DPT eliyle yürütülmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey'e 
ilave olarak; Yüksek Planlama Kurulu, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu, bu çerçevede faaliyet 
göstermektedir. 

Getirilen bu tasarı ile yeni bir koordinasyon kurulunun kurulması uygundur. Ancak bu Kurulun 
Başbakanlık bünyesinde kurulması kurumlar arasında yetki çatışmasına yol açarak hem kaynak israfına 
hem de Kuruldan beklenen işlevin yerine getirilememesine neden olacaktır. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Başbakanlık bünyesinde kurulmasından amaçlanan Kuru
lun yaptırım ve koordinasyon gücünün artırılması ise Devlet Planlama Teşkilatının da Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluş olduğu gözden kaçmamalıdır. Kaldı ki DPT'nin sekreteryasını yürüttüğü ve yuka
rıda sayılan Kurulların doğal başkanı Başbakandır. 

Bu nedenle söz konusu platformun Başbakanlığa bağlı yeni bir Kurul olarak kurulması ve sekre-
tarya hizmetlerinin Başbakanlık aracılığıyla yürütülmesi yerine; bu konularda uzun yıllardır faaliyet 
gösteren, tecrübe, birikim ve kurumsal kapasiteye sahip olan TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teş
kilatı bünyesinde kurulması, Kurulun sekretarya hizmetlerinin Müsteşarlık tarafından yürütülmesi 
daha uygun olacaktır. Ayrıca yine düzenleme ile DPT bünyesinde işlevini kaybeden kurulların da 
kaldırılması yerinde olacaktır. 

Bu çerçevede Devlet Planlama teşkilatının görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuatta gerekli dü
zenlemeler yapılarak ekonomi politikalarının oluşum ve uygulamasında kurumlar arasında gerekli 
ahenk sağlanabilir. Bu çerçevede işlevini kaybetmiş Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu gibi Kurullar 
kaldırılabilir. Bununla birlikte hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulması sürecine 
özel kesim katkısını sağlayacak, iyi yönetişimi güçlendirebilecek kanalları daha etkin çalıştırabile
cek düzenlemeler gerçekleştirilebilir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında maddenin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı açıktır. 
Tasarıda yer alan ve lisanslı depoculuğun teşvikine yönelik maddelerin komisyonda çıkarılma

sı doğru olmamıştır. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Esfender Korkmaz 
Trabzon Malatya İstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ne gelmeden önce Hü

kümet tarafından kamuoyuna ekonomik krizin etkisini en aza indirmek amacıyla hazırlanan bir eko
nomik teşvik paketi olarak takdim edilmiş ve bu paketin torba tasarının içine yerleştirildiği ifade edil
miştir. Tasarının takdim şekli kamuoyunda ekonomik krize karşı bir önlem alınacağı imajı doğurmuş, 
bu konuda haklı bir beklenti oluşmuştur. Ancak tasarının Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesiyle gö
rülmüştür ki, Hükümetin getirdiği bu tasan kamuoyuna takdim edildiği gibi bir ekonomik tedbir ve teş
vik paketi değildir. Tasarının en çok birkaç maddesi krize yönelik teşvikle ilişkilendirilebilir. Tasarı
nın önemli bir kısmı idari ihtiyaçlardan doğan, devlet ile vatandaş münasebetinde sorun olan ancak kriz 
veya teşvik ile ilgisi olmayan maddelerdir. Diğer bazı maddeler ise izaha muhtaçtır. 

Başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümet sözcüleri bir süredir ülkemizde baş gösteren ve ar
tarak devam eden ekonomik krizi ABD kaynaklı küresel fınans krizi ile izah ederek hükümetin bu 
sorumluluğundan özenle kaçınmaktadırlar. AKP iktidarı kamuoyu ve muhalefet tarafından dile ge
tirilen ekonomik krize ilişkin söylemlere, "Ülkede Ekonomik Kriz Var" denilmesine" ve kriz önle
mi için ekonomik önlem paketi getirilmesi taleplerine kompleksli bir tepki göstermektedirler. Bu ta
sarı da aynı kompleksle hazırlanan, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara tedbir içerme
yen bir tasarıdır. Oysa ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablo gecikmeden acil ekonomik ted
birlerin bir paket halinde ve seçim kaygısı gütmeden toplumsal ve siyasal bir mutabakat içinde ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ülke ekonomisinin temel göstergeleri ciddi alarm vermektedir. AKP 
Hükümeti krize nasıl bir çözüm bulacağından ziyade krizin nasıl meydana geldiğini izah etmeye ça
lışarak vakit kaybetmeye çalışmaktadır. Ekonomik krizin temel ekonomik göstergelerde yarattığı bo
zulmalar kendisini en çok 2008 ve 2009 yılı bütçe rakamlarında göstermektedir. 

Hükümet bu krizin yönetiminde çok kötü bir performans sergileyerek bırakın birkaç yıllık büt
çe tahminini birkaç aylık tahminlerini bile tutturamamıştır. 2008 yılı bütçe sonuç rakamlarına göre 
krizin 2008 yılının son dört ayında ülkemizi şiddetli bir şekilde etkilediği, gerek makro gerekse mik-
ro ekonomik düzeyde ülkemizde ciddi hasarlar bıraktığı görülmektedir. Bütçe ve vergi rakamları 
ekonominin aynasıdır. 2009 yılı bütçesinin TBMM'ne sevk edildiği ekim ayı itibariyle revize edilen 
2008 yılı rakamları kamuoyuna açıklanmış ancak 2008 yılı sonuna gelindiği zaman bu revize edilen 
rakamların bile çok uzağında kalındığı görülmüştür. 

Hükümet krizi iyi yönetemediği gibi bütçeyi de kontrol edememiş, mali disiplin ve istikrar söy
lemi sözde kalmıştır. 

2008 yılı bütçe kanunu ile 171 milyar 206 milyon TL olarak öngörülen vergi gelirleri 17 ekim 
2008 tarihinde 2009 yılı bütçesi meclisimize sevk edildiğinde revize edilerek 174 milyar 745 milyon 
TL olarak açıklanmış ancak yıl sonunda 168 milyar 87 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı 
bütçesi hazırlanırken hükümete gerek plan ve bütçe komisyonunda gerekse genel kurulda gerekli 
uyarıları yapmamıza rağmen hükümet bu uyarıları dikkate almamış, krizin 75 günlük vergi maliye
ti 6 milyar 658 milyon TL olmuştur. Bu dönemde Gelir Vergisinde 1 milyar 235 milyon TL, Ku
rumlar Vergisinde 735 milyon TL, Dahilde alınan KDV'de 1 milyar 115 milyon TL, ithalde alman 
KDV'de 1 milyar 466 milyon TL, ÖTV'de 1 milyar 560 milyon TL kayıp söz konusudur. 

Ekonomik krizi ciddiye almayan hükümet bu tutumunda ısrar ederse 2009 yılında 202 milyar TL 
olarak beklenen vergi gelirleri hedeflenenin 25 milyar TL altında 177 milyar TL civarında gerçek
leşecektir. 
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AKP Hükümetinin 2009 yılında bütçe açığını kapatabilmek için harcamalarda kemer sıkma po
litikası uygulayarak kamu çalışanlarının ücretlerinden kesintiler yapacağı, kamu yatırımlarını azal
tacağı, sosyal güvenlik kurumlarında katılım payı adı altında çeşitli ücretler alarak bütçe harcamala
rını düşürmeye çalışacağı anlaşılmaktadır. 

Krizin etkileri sadece bütçe rakamlarında görülmemiş diğer makro veriler de alt üst olmuştur. 
2008 yılı büyüme rakamı henüz açıklanmamasına rağmen ekonomi beklenen büyümeyi sağlayama
mıştır. 

2009 yılı Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri de önümüzdeki aylarda daha sıkıntılı bir eko
nomik ortama girileceğinin sinyalini vermektedir. 2008 yılı Ocak ayında 524 milyon TL olan bütçe 
açığı 2009 yılı ocak ayında yüzde 460 nispetinde artarak 2 milyar 966 milyon TL olarak gerçekleş
miştir. 2009 yılı ocak ayına vergi geliri itibariyle baktığımızda; motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 12 
yeniden değerleme oranı nispetinde vergi artışı yapılmasına rağmen yüzde 6 oranında bir tahsilat ar
tışının gerçekleşmesi vatandaşlarının motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini ödemekte zorlandıkla
rını göstermektedir. Ocak ayında beyana dayanan KDV'de yüzde 6.8, ithalde alınan KDV de yüzde 
30,2, gelir geçici vergisinde yüzde 15, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'de yüzde 37,9, Petrol ve do-
ğalgaz ürünlerinden alman ÖTV'de yüzde 11.4, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan alınan ÖTV'de 
yüzde 34, yol, köprü ve tünel ücret gelirlerinde yüzde 11.5 nispetinde azalma meydana gelmiştir. 
Oysa ocak ayı itibariyle banka ve sigorta muameleleri vergisinde yüzde 30 ve tütün mamullerinden 
alınan ÖTV'de yüzde 24 artış olmuştur. Bütün bu bütçe göstergeleri tüketimde, üretimde ve dış tica
rette ciddi daralmalar olduğunu göstermektedir. 

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 2007 yılında yüzde 9.7 iken 2008 yılında 10.9'a çıkmıştır. Ta
rım dışı işsizlik oranı ise 2007 yılında yüzde 12.3 iken 2008 yılında yüzde 14'e çıkmıştır. Genç nü
fusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranı da 2007 yılında yüzde 19.8 iken 2008 yılında yüzde 21,5'e yük
selmiştir. 

TÜİK' in verilerine göre, 2007 yılında Türkiye'de fertlerin yaklaşık % 0.54'ü sadece gıda har
camalarını içeren açlık sınırının (237 TL), % 18.56'sı ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yok
sulluk sınırının (619 TL) altında yaşamaktadır. 2006 yılında yoksul fert oranı ise % 17.81 iken 2007 
yılında bu oran % 18.56'ya yükselmiştir. Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 2006 yılında 
% 31.98 olan yoksulluk oranı 2007 yılında % 32.18'e, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk ora
nı da % 9.31'den % 10.61'e yükselmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklamalarına göre krizin yoğun bir şekilde yaşanmaya 
başladığı ekim ayından 15 Ocak 2008'e kadar 110 bini kendi adına bağımsız çalışan ve 141 bini iş
çi olmak üzere 250 bin 824 kişi işini kaybetmiştir. Kayıt dışı çalışırken işini kaybedenler bu rakam
lara dahil değildir. 

İş- Kur Genel Müdürlüğünün rakamlarına göre Kasım ayında 60 bin, Aralık ayında 49 bin, 2009 
yılı Ocak ayının ilk 12 gününde 30 bin kişi işini kaybettiği gerekçesiyle işsizlik sigortası alabilmek 
amacıyla İş-Kur Genel Müdürlüğüne başvurmuştur. 

Merkez Bankası verilerine göre; 
2007 yılında 1 milyon 324 bin 664 adet karşılıksız çek var iken 2008 yılının 11 ayında bu sayı 

1 milyon 537 bin 194 adede yükselmiştir. 
2007 yılında 1 milyon 470 bin 758 senet protesto olurken, 2008 yılının 11 ayında 1 milyon 417 

bin 423 adet senet protesto edilmiştir. 
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Ferdi kredi borcunu ödeyememiş kişi sayısı, Merkez Bankası verilerine göre, 2007 yılında 45 
bin 574 kişi iken, 2008 yılının 11 ayında 204 bin 243 kişiye çıkmıştır. 

Kredi kartları borcunu ödeyememiş kişi sayısı, Merkez Bankası verilerine göre, 2007 yılında 172 
bin kişi 2008 yılının ilk 11 ayında bu sayı 431 bin 280 kişiye çıkmıştır. 

Ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı, Merkez Bankası verilerine 
göre, 2007 yılında 217 bin 576 kişi iken 2008 yılının ilk 11 ayında 635 bin 523 kişiye çıkmıştır. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre 2008 yılında 128 bin 331 esnaf 
dükkanını kapatmış, 20 bin esnaf da iş değişikliği yapmıştır. 2008 Aralık ayında kurulan şirket ve koo
peratif sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 29,2 oranında azalmıştır. 

2008 yılında açılan ve kapanan şirket ve kooperatif sayısı, 2008 yılı boyunca kapanan veya tas
fiyeye tabi tutulan şirket, kooperatif ve ticari işletmelerin toplam sayısı, önceki yıla göre yüzde 25.6 
artmış, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise yüzde 51.2 artmıştır. 

Otomotiv sektörü adeta kan ağlamakta, bir çok fabrika ya işçi çıkarmış ya da üretime ara ver
miştir. Aralık 2008'de otomotiv satışları yüzde 53 oranında azalmıştır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre aylık ihracat rakamı, aylık ortalama 12 milyar Do
lar iken 2009 yılı Aralık ayında yüzde 41 azalarak 7.1 milyar Dolara düşmüştür. 

TÜİK'in verilerine göre imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2008 yılı ocak ayında % 80,3 
iken 2009 yılı ocak ayında 16,5 puan düşerek % 63,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Sanayi üretim endeksindeki 2008 yılı Kasım ayındaki 13.3'lük düşüşten sonra 2008 yılı Aralık 
ayında 2007 yılı Aralık ayına göre 17,6 düşmüştür. Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına gö
re, en yüksek düşüş %31,2 ile Sermaye Malı İmalatında görülmüştür. Ara Malı İmalatının %23,0, Da
yanıklı Tüketim Malı İmalatının %16,3, Enerjinin % 7,6 ve Dayanıksız Tüketim Malı İmalatının 
%6,7 oranında düştüğü görülmektedir. İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt grupları incelendiğinde Rad
yo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatında %57,3 ile Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve 
Yarı Römork imalatı % 52,2, Kok Kömürü Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri imalatı %38,0 oranında 
düşmüştür. Bu da sanayimizin ve sanayicimizin içinde bulunduğu içler acısı durumu ortaya koy
maktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi yukarıda özetlediğimiz ekonomik tablo henüz ortaya çıkmadan önce 
yaptığı isabetli öngörü ile ekonomiye ilişkin tespitlerini ve önerileri kamuoyu ve TBMM ile paylaş
mıştır. Partimiz iktidarın sorumsuz yönetim anlayışı sebebiyle vatandaşlarımızın gelecekte daha da 
ağırlaşacak olan krizin doğuracağı kötü sonuçların bedelini ödememesi için hükümeti bir an önce 
sorumlu, ciddi ve tutarlı adımlar atmasını ve gerekli önlemleri acele olarak almasını istemiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin alınmasını istediği tedbirler üç ana başlık altında toplanmıştır. 
Bunlar: Kurumsal, Mali piyasalar ve Reel Sektör ile ilgili tedbirlerdir. 

Kurumsal öneriler arasında; 

Dünyanın belli başlı ekonomileri krize karşı önlemler geliştirirken, o ülkelerin parlamentoları da 
yoğun biçimde krizle ilgilenmekte ve katkı sağlamaktadır. AKP Hükümeti önce krizi yok saymış, son
ra krizin teğet geçtiğini söylemiştir. Ama ekonominin rakamlarından krizin ne boyutta olduğu orta
dadır. 
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Bu bağlamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde; 
TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin katıldığı, bir kriz komisyonu kurulmalı, küresel 

kriz ve Türkiye ekonomisi üzerinde genel görüşme yapılmalı, ekonomik birimler tarafından Türki
ye ekonomisi ve kriz ile ilgili güncel bilgiler TBMM'de bulunan siyasi partilere verilmelidir. 

Mali Piyasalara yönelik olarak; 
Hükümetin mali disipline kesinlikle uyması gereklidir. 29 Martta yapılacak Yerel Yönetim Se

çimleri sebebiyle bütçe disiplininin 2001'de olduğu gibi gevşetilmesi çok olumsuz etkiler doğura
caktır. Görülmektedir ki, hükümet seçim dolayısıyla kesenin ağzını açacaktır. Çünkü 2009 yılı har
cama kalemlerine bakıldığında bütçe başlangıç ödenekleri içinde, Personel giderlerinin oranı yüzde 
21,9'dan yüzde 21,5'e düşürülmüş, mal ve hizmet alımları yüzde 10,8'den yüzde 10'a düşürülmüştür. 
Ancak cari transferler yüzde 29,9'dan yüzde 33'e çıkartılmıştır. Bütçe içindeki payı 68,6 milyar 
TL'den 88,5 milyar TL'ye çıkmıştır ve yüzde 30'luk bir artış söz konusudur. Bu bir seçim bütçesi ha
zırlandığını bize göstermektedir. 

Kısa ve orta vadede kamuya ek kaynak yaratılması için etkin önlemler alınmalıdır (Vergi tahsi
latında etkinliğin artırılması, kayıt dişiliğin azaltılması v.b.). Kamu finansman yapısının sağlamlığı 
krize dayanıklılığı mutlaka artıracaktır. 

Bankacılık kesimimiz ile ilgili en ufak bir güven bunalımına dahi izin vermemek için uygula
nabilir ve derhal yürürlüğe konabilecek bir önlem paketi hazırlanmalıdır. 

Malî sektörün ve reel sektörün muhtemel likidite talebinin karşılanması için gerekli güvencenin 
gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından verilmesi, malî sektör ile özel sek
tör arasındaki likidite akışını güvence altına alacak gerekli pratik tedbirlerin alınması ve Merkez 
Bankası'nın her türlü likiditeyi (lira ve döviz cinsinden) sağlamaya yönelik tedbirleri aldığını bir kez 
daha duyurması yararlı olacaktır. 

Reel Sektöre yönelik olarak; 
Krizin reel sektörü çok olumsuz etkilememesi için bankacılık sektörünün fonlanmasında kesin

likle daralma ve aksama olmamasının sağlanması Hükümet ve ilgili kurumların en çok dikkat etme
leri gereken hususlardan birisi olarak tespit edilmiştir. Çünkü Türkiye'deki reel sektörün, özellikle 
KOBİ'lerimizin mevcut şartlarda, böyle bir baskıya dayanması imkansızdır. 

Bu sebeple, bankaların bu açıdan da sürekli izlenmesi ve böyle bir eğilim oluştuğunda makro 
ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde yönlendirilmesi gerekir. Bankacılık sektörünün reel sektörün için
de bulunduğu zor şartlan göz önünde bulundurarak daha esnek davranabilmesinin şartları ekonomi 
yönetimlerince hazırlanmalıdır. Bu kriz bizlere önemli bir gerçeği hatırlatmış olmalıdır. Ne kadar li
beral olursa olsun bir ülkede bankacılık sektörünün bütünüyle özelleştirilmesi ve önemli ölçüde ya
bancı sermayenin kontrolüne verilmesi son derece yanlıştır. 

KOBÎ'lerin üretime devamı için, kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından özel çö
zümler getirilmelidir. 

KOBİ'lere, esnaf ve sanayicimize yönelik kredilerin devamlılığının sağlanması için, küresel 
krizle birlikte meydana gelen nakit sıkışıklığı ve kredi kullanımında yaşanan problemlerin aşılması 
için gerekirse devlet bankalarının devreye girmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca KOSGEB aracılığıyla, küçük ve orta ölçekli sanayiciye sağlanan desteklerin artırılması 
ve daha aktif bir şekilde devam ettirilmesi gereklidir. 
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Reel sektörde üretim ve istihdamı artıracak her türlü tedbirin alınması şarttır (Girdi maliyetleri
nin düşürülmesi, teşviklerin etkinliğinin artırılması v.b.) teşvik sistemi tüm bölgelerde yeni yatırım
lar ve devam eden işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

İç ticareti canlandıracak faaliyetler desteklenerek, yerli malı tüketimi teşvik edilmeli ve tüketi
cilerimiz bilinçlendirilmelidir. 

Yukarıda önerdiğimiz tedbirlerin bazıları için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Hü
kümetin bütün tedbirlerle ilgili yasal düzenlemeler ve alt mevzuat için ivedi çalışması ve bu konuda 
muhalefetle işbirliği yapması yararlı olacaktır. Bu yasal düzenlemelerde Milliyetçi Hareket Partisi so
rumlu muhalefet anlayışı gereği destek ve katkısını ülke yararı için sunacaktır. 

Dünyayı saran ekonomik krizin etkileri ülkemizi de hızla sarmaya devam etmektedir. Kapanan 
işyerleri sayısı ve işsizlik artmakta, esnaf kepenk indirmekte ve vatandaş evine ekmek parası götü-
rememektedir. Krizin etkileri 2009 yılında daha çok hissedilecektir. 

Peki bu zor dönemde neler yapılabilir ve hangi önlemler alınabilir. Konunun önemi ortadadır 
ve hükümetin acilen çözüm önerilerine kulak vermesi gerekmektedir. 

- Yerli üretim ve yerli malların tüketimi teşvik edilmeli, ithalata dayalı büyüme politikalarına son 
verilmelidir. 

- İhracat yapan firmalar desteklenmeli, İhracat yapılan ülkeler ve ihraç malları çeşitlendirilerek 
ihracat arttırılmalıdır. 

- Finans sektörü üzerindeki vergi yükü azaltılmalı bireylerin ve reel sektörün kredi alması ko
laylaştırılmalıdır. 

- Kısa vadede vergi indirimleri yapılmalı veya teşvikler konularak istihdam arttırılmalıdır. 

- Kamu yatırımları arttırılarak ve kamu çalışanları vasıtasıyla piyasaya sıcak paralar sürülmelidir. 
- Gündem ekonomi olmalıdır. 

- Kriz öncesi dönemde primlerini düzenli ödeyen işverenlere prim indirimi ve ertelemesi gibi im
kanlar getirilmelidir. 

- Kriz döneminde istihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır. Ekonomik 
kriz gerekçe yapılarak işçilerin işlerinden çıkarılmaları önlenmelidir. İşyerlerine/firmalara sağlana
cak teşvik, istisna ve muafiyet önlemlerinde işçi çıkarılmaması temel koşul olmalıdır. 

- Krizi aşabilmenin önemli hususlarından birisi de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması 
zorunluluğudur. Türkiye'de kayıt dışı istihdam nedeniyle alınamayan sosyal sigorta ve vergi, ekono
miye kazandırılmalıdır. Bunun için öncelikle istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması gerekir. 

- Ekonomiyi canlandırıcı önlem olarak faiz oranları azaltılmalı, işletme kredisi üretim ve istih
dam şartı ile uzun vadeye yayılmış bir biçimde uygulanmalıdır. 

- Kriz sürecinde devlet hiçbir kesimi dışarıda bırakmayan bütüncül politikalar izlemeli, özel 
sektörü (reel sektörü) desteklerken istihdamı genişletecek projelere öncelik vermelidir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının personel ihtiyaçları bekletmeden giderilmeli, emekli olanlar yerine derhal yeni per
sonel istihdam edilmelidir. 

- Sanayide üretimi ve özellikle ara malı üretimini teşvik edecek bir politika geliştirilerek, nihai 
ürün içinde yerli katma değer oranını artıracak teşvik politikaları geliştirilmeli, dışa bağımlılık ve it
halata dayalı büyümenin yarattığı sorunlara karşı yeni bir politika olarak benimsenmelidir. 
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- İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken yaklaşık 37 milyar TL para, fonun oluşturulma amaçları 
doğrultusunda kullanılmalı, fon kaynaklarının istismarına imkan verilmemelidir. İşsizlik sigortası 
kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma koşulları geliştirilmelidir. Bu çerçevede işçinin fona 
ulaşımı kolaylaştırılmalı, fondan yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır. 

- Kamu kesiminde çalışan memur ve sözleşmeli personelin maaşları gerçekleşen enflasyon ora
nını yansıtacak biçimde belirlenmelidir. 

- Mevduat faizleri üzerinden yapılan stopaj oranları mümkün olduğunca düşürülmelidir. 
- Finansal kiralama işlemlerinde üretimle ilgili tüm makine ve ekipmanların KDV oranları tek

rar yüzde 1 'e indirilmelidir. 

- Kamu bankaları, reel sektörün likidite ihtiyacını karşılayacak şekilde yönlendirilmelidir. 
- Merkez Bankası'nın firmalara doğrudan uzun vadeli kredi açabilmesi sağlanmalıdır. 
- Bankaların yurt dışında tuttukları fonlannı yurt içine yönlendirmeleri sağlanmalıdır. 
- Uzun vadeli proje kredilerine kriz dönemi aşılmcaya kadar devlet garantisi sağlanmalıdır. 
- KOBİ'lere kredi desteği sağlanmalı, bankalar tarafından verilecek kredilerin faizlerinin bir 

kısmı devlet tarafından karşılanmalıdır. 
- Yabancı sermayeli şirketlerin kâr paylarının Türkiye'de bırakılmasının özendirilmesi için ted

bir alınmalıdır. 
Tasarının 6'ncı maddesi uyarınca 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 

12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna eklenen cümle ile yetkili sendikanın belirlenmesinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerinin esas alınmasının çalışma hayatında huzur
suzluğa yol açabileceği endişesini taşımaktayız. 

Tasarının 9'uncu maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na 32'nci maddesinden son
ra gelmek üzere "İndirimli Kurumlar Vergisi" başlıklı 32/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre 
belirlenecek illeri gruplandırmaya ve gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin ya
tırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 25'i, 
yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçmemek üze
re belirlemeye, Kurumlar Vergisi Oranını yüzde 90'a kadar indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmaktadır. Bu düzenlemenin kısmen de olsa faydalı olacağı düşünülmekle birlikte yeter
sizdir. Çünkü hükümet ağırlaşan ve derinleşen ekonomik krize rağmen geniş önlemler paketi hazır
lamaktan kaçınmakta, plansız ve programsız bir şekilde tali önlemler almaya çalışmaktadır. Getiri
len bu düzenleme yine aynı hükümet tarafından kaldırılan Vergi Mevzuatımızdaki yatırım indirimi 
müessesesinin değişik bir versiyonudur. 

Tasarının 10'uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 2'nci maddesinden sonra 
gelmek üzere eklenen Geçici 3'üncü madde ile kurumlar vergisi mükellefi olma niteliklerine haiz 
yabancı fonların katılımcılarının ya da kurucularının tam mükellef gerçek kişi veya kurum olmama
sı şartıyla, bu fonların portföylerini yönetmek üzere faaliyet gösteren ve 2499 sayılı Sermaye Piya
sası Kanunu uyarınca kurulan portföy yönetim şirketlerinin, 5520 sayılı Kanunun Geçici 1 'inci mad
desinin 3'üncü fıkrasının uygulanmasında bu fonların iş merkezi olarak değil daimi temsilcileri ola
rak kabul edileceği belirtilmektedir. Böylelikle katılımcıları ya da kurucuları arasında tam mükellef 
gerçek kişi veya kurum bulunmayan yabancı fonların portföylerini Türkiye'de değerlendirmelerine 
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imkan sağlanmakta ve Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla sadece Türkiye'de de
ğerlendirilen söz konusu fonlar dolayısıyla elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi amaçlanmak
tadır. Yabancı fonları Türkiye'ye getirmeyi özendirmek isteyen bu düzenleme yabancı şirketleri bu 
fonların iş merkezi olarak değil daimi temsilcileri sayılmasıyla yabancı şirketlerin Türkiye'de tam mü
kellefiyetini kaldırmakta, yabancılara vergi avantajı sağlamaktadır. Bu avantaj Kurumlar Vergisi Ka
nununun Geçici l'inci maddesinde atfedilen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesine gö
re dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için yapılması gereken vergi kesintisi oranı yüzde (O) sıfır
dır. Böylelikle yabancı fonlardan vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

Tasannın 11'inci maddesinde KDV Kanunu'nun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası değişti
rilerek bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar düzenlenmiş
tir. Maddenin l'inci fıkrasının (a) bendine" .... veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tev
di edilmelidir." ibaresi eklenmekte (b) bendinin "yurtdışındaki müşteriye gönderilmek üzere" ibare
si ile aynı bendin 2'nci paragrafındaki "ihracat teslimi yapılacak" ibareleri çıkarılarak, malın ihraca
tı gerçekleşmeden ve hatta müşterisi dahi olmadan sadece malların gümrük antreposu işleticisine 
tevdi edilmesini ihraç teslimi saymakta ve böylelikle bu teslimden dolayı iade alma hakkı elde edil
mektedir. Bu suistimale açık bir düzenlemedir. Daha önce yalnızca yurtdışına gönderilmek üzere 
yetkili gümrük antrepolarına mal konulması ihracat teslimi sayılırken yapılan düzenleme ile malla
rın yetkili gümrük antreposu işleticilerine tevdi edilmesi de ihracat teslimi sayılmaktadır. Bu kap
samda yetkili gümrük antrepolarının görev ve sorumlulukları yeniden belirlenmekte, söz konusu 
esaslara göre hareket etmeyen yetkili gümrük antreposu işleticileri vergi, ceza ve faizinin ödenme
sinde KDV iadesi alanla birlikte sorumlu kılınmaktadır. 

Tasarının 12'nci maddesinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 
2 numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu KDV iadesi hakkını kısmen veya tama
men kaldırmaya yetkili kılınmıştır. Bununla hükümet mükelleflerin iade alma hakkını sınırlamaya 
hatta tamamen kaldırmaya hazırlanmaktadır. 

Tasarının 13'üncü maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 12'nci maddesinde yapılan dü
zenleme ile 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2'nci maddesi kapsamındaki şans oyun
larına lisans verilmesi işlemleri vergiden istisna edilmekte ve bu kapsamda vergiden istisna edilen iş
lemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmaktadır. Böylelikle Milli Piyan-
go'nun özelleştirilmesinin alt yapısı vergi istisnaları yapılarak hazırlanmaktadır. 

Tasarının 19'uncu maddesi ile 3167 sayılı Çek ile Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri
nin Korunması Hakkında Kanun'a eklenen madde ile 31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı ke
şide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğu hüküm altına 
alınmaktadır. Bu düzenleme "çek" kavramının ruhuna aykırı olmakla birlikte ticari hayatta giderek 
artan istikrarsızlık ve güven bunalımına karşı bir önlem olarak getirildiği düşünülmektedir. Keza 
30'uncu maddenin (16'ncı) fıkrası ile Türk Ticaret Kanununun 711'inci maddesinin 3'üncü fıkrasın
daki "Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu 
iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten men edebilir." hükmü kaldırılmıştır. 

Tasarının 20'nci maddesi Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskanına dair ihtiyaçtan kay
naklanan olumlu düzenlemeleri içermektedir. 

Tasarının 22'nci maddesi gelir uzmanlarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikle
ri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Gelir uzmanlığından devlet gelir 
uzmanlığına geçiş şartlarındaki en az yedi yıl fiili hizmette bulunulması şartı uzun bir süredir. Bu sü
renin 5 yıla çekilmesi gerekmektedir. 
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Tasannın 26'ncı maddesi ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenme
si Hakkındaki Kanun'a eklenen Geçici 19'uncu madde ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-
ğü'nün 2009 yılı finansman açığının karşılanmasını teminen hazineden olan görev zararı alacakları
na mahsuben Hazine Müsteşarlığı'nca TMO Genel Müdürlüğü'ne özel tertip devlet iç borçlanma se
nedi ihraç edilebilecektir. Bu düzenleme bütçe dengelerinin bozulduğunu ve mali disiplininin kay
bolduğunu göstermektedir. 

Tasarının 28'inci maddesi ile 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanuna eklenen 9'un
cu ek madde ile Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşan "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ku
rulmaktadır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başbakanlık genelgesi ile fiilen faaliyette iken neden 
böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu Komisyona açıklanamamıştır. Ayrıca başta DPT ve Ma
liye Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlık ve kurumların temel görevi olan hususların, bu Kurul'un gö
revleri arasında sayılması bir kargaşaya yol açabilecektir. 

Yine madde metninin anlaşılabilir şekilde düzenlenmemiş olması nedeniyle uygulamada iyi bir 
koordinasyon sağlanmasından ziyade bir koordinasyon ve yönetim zafiyeti ile karşılaşılacaktır. Mad
dede bu kurula eşgüdüm ve işbirliğini ifade eden koordinasyonu sağlamanın dışında "tedbir ve ka
rar almak" görevleri verilmektedir. Bu durum ekonomi koordinasyon kurulunu devletin bütün ilgili 
kurumlarının görevlerini yüklenen ilgili kurumları devre dışı bırakan bir konuma getirmektedir. Oy
sa karar almak hükümetin tedbir uygulamak ilgili kurumların, alınan kararların eşgüdüm ve işbirli
ği içinde uygulanmasını sağlatmak bu kurulun görevi olmalıdır. Kaldı ki Başbakanın her zaman ko
ordinasyon görevi ve fonksiyonu vardır. 

Tasarının 33'üncü maddesinin 8'inci fıkrasında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 29'un-
cu maddesinin l'inci fıkrasının (t) bendinde yer alan istisnalara Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile 
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları da dahil edilerek BSMV'den istisna edilmişlerdir. Ancak bu is
tisna ile yetinilmemiş, bu Tasarının Geçici l'inci maddesi ile Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Ser
maye Piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği dönemler için 
BSMV tarhiyatı yapılamayacağı, yapılan tarhiyatlardan vazgeçileceği, tahakkuk eden verginin ter
kin edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile Menkul Kıymet Yatırım Fonu işlemleri ne
deniyle bankalara af getirilmektedir. Tarhiyatı yapılan ve tahakkuk eden BSMV tutarı ne kadardır? 
Ne kadar vergiden vazgeçilmektedir? Bunun açıklanması gerekmektedir. Ekonomik sıkıntı ve borç 
içinde yaşayan milyonlarca çiftçi, esnaf, memur ve işçinin durumunu ve borçlarını yapılandırmayı 
düşünmeyen AKP iktidarının bankaların vergi borçlarını affetmeye kalkışmasını hiçbir gerekçeyle 
izah etmek mümkün değildir. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Erkan Akçay 
Sakarya Denizli Manisa 

Mustafa Kalaycı Mehmet Günal 
Konya Antalya 
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KARŞIOY YAZISI 
Hükümet, Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısının ardından 31 çerçeve ve 3 geçici maddeden 

oluşan bir tasarıyı, krize karşı yeni bir önlem paketi adı olarak TBMM'ne sunmuştur. Adına "İşsizlik 
Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı denilen bu 
tasan incelendiğinde, birkaç madde dışında ekonomik krizle ilgisi olmayan hükümler içerdiği, kanun 
tekniğine uygun olarak çerçeve maddeler halinde yeniden düzenlendiğinde seksen maddeye ulaşan 
bir tasarı olduğu anlaşılmıştır. 

Hükümet tasarısı, İşsizlik Sigortası Kanunu ve 5084 sayılı Kanuna ilişkin bazı hükümleri de 
içerdiği için, söz konusu kanunlarda değişiklik yapılmasını öneren bazı Milletvekillerinin vermiş 
oldukları kanun teklifleri ile birleştirilerek görüşülmeye başlanmıştır. 

Birleştirilen kanun teklifleri üzerine teklif sahiplerinden gerekli açıklamalar alındıktan sonra, 
tasarının geneli üzerinde görüşmelere geçmeden verilen önergeler doğrultusunda, yerel seçimler 
öncesi yasalaştırılabilmesi amacıyla hükümet tasarısından acil olanların seçilerek tasarının 
kısaltılması için bir alt komisyon kurulmuş ve bu komisyondan çalışmalarını bir buçuk saat içinde 
tamamlaması istenmiştir. 

Alt komisyon tarafından hükümetin isteği doğrultusunda tasarı 35 çerçeve ve 4 geçici madde 
halinde kısaltılmıştır. Bu tasarıya, sözde krize yönelik olanlarla uygulamadaki acil sıkıntılara çözüm 
getirenler dahil edilmiştir. 

Bu tasarı hükümet tasarısının birinci bölümü olarak aynı gün komisyonda görüşülmüştür. Daha 
az aciliyeti olduğu ifade edilen hükümet tasarısındaki diğer maddelerin ise yerel seçimlerden sonra 
gündeme alınmasında mutabık kalınmıştır. 

Hükümet tasarısında ilk maddenin İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklik yapan bir madde ile 
başlamasının, tasarıya bu adla başlayan bir isim vermeyi haklı kılmayacağı eleştirilerimizden sonra 
tasarıya "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" adının verilmesi içeriğine 
daha uygun olmuştur. 

Kısaltılmış Tasarının içeriğine baktığımızda aşağıda yer alan konularla ilgili düzenlemelerin 
yapılmakta olduğu görülecektir. 

1. Kısa süreli çalışma ödeneği 
2. Sağlık sunucularına hizmetlerinin bedelinin ödenme süresi 
3. 5510 sayılı kanun değişikliği sırasında unutulan bazı düzenlemeler 
4. Birden çok kuruma ayrı ayrı verilen beyannamelerin birleştirilerek tek kuruma verilebilmesi 
5. Sendikalar Kanununda yetkili sendikanın belirlenmesi ile ilgili düzenleme 
6. Dernekler Kanununda özürlülere yönelik projelere katkı konusunda yapılan düzenleme 
7. Gelir Vergisi Kanununda muhtasar beyanlar için ödeme zamanı belirleme yetkisi 
8. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 
9. Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesi 
10. Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler 
11. Şans oyunları işletme lisansı verilmesi işlemlerinin KDV den müstesna tutulması 
12. Yağlama yağları ve diğer yağların ÖTV'lerinde değişiklik yapılması ve bazı mallar için ÖTV 

getirilmesi 
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13. Yağlama müstahzarları ve petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan 
içerenlerin ÖTV kapsamına alınması 

14. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetlerindeki vergilerde indirime gidilmesi 

15. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik 

16. 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik 

17. Çeklere yazılan keşide tarihleri ile ilgili düzenleme 

18. Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda değişiklik 

19. Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili düzenlemeler 

20. Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili düzenleme 

21. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 
yapılan düzenleme 

22. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik 

23. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda değişiklik 

24. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik 

25. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulması 

26. Ödenmeyen baro keseneklerine reeskont faiz oranının uygulanması 

27. Ödenmeyen Baro aidatlarının faizlerinin silinmesi 

28. Odalar ve borsalarla birliğe olan borçların gecikme zamlarının silinmesi 

29. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna geçici madde eklenmesi 

30. İstihdam paketinde işveren primine verilen desteğin süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılması 

31. Üniversitelerde çalışan öğrencilerin uzun süreli sigortalılık haklannm ellerinden alınması 

32. Sosyal Güvenlik Kurumunun Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun kapsamına alınması 

33. Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşların kurumlar vergisinden müstesna tutulması 

34. Emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıymet 
yatırım ortaklıklarının da Gider Vergileri Kanunundan müstesna tutulması 

35. 6183 sayılı kanunda değişiklik yapılması 

36. 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda yer alan 31.12.2008 tarihinin 31.12.2009'a uzatılması 

37. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik 

38. TBMM raportörlerine uzman unvanı verilmesi 

39. Türk Ticaret Kanununda değişiklik 

40. Hurdaya çıkarılan araçların vergi borçları ile cezalarının affedilmesi 
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Yukarıda 40 başlık altında sayılan düzenlemelerden sadece kısa süreli çalışma ödeneği, çeklere 
yazılan keşide tarihleri ile ilgili düzenleme ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmasının doğrudan 
krizle mücadele amaçlı düzenlemeler olarak kabul edilmesi mümkündür. Diğer düzenlemeler arasında 
yatırımların ve istihdamın teşvikine yönelik bazı düzenlemeler de bulunmaktadır. Ancak bu 
düzenlemeler, makro ekonomik dengelerin bozuk olmadığı zamanlarda da yapılması gereken 
düzenlemelerden olup, doğrudan krize yönelik birer tedbir olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Birbiriyle ilgisi olmayan ve başka başka ihtisas komisyonlarının görev alanına giren konuların 
tamamının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi de uygun olmamıştır. Söz konusu 
değişikliklerin tamamı için hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunması da bir 
başka eleştiri konusudur. 

Tasarı ile getirilen hükümlerin, maddeler itibariyle kamuya ne kadar yük getirdiğinin, yine 
maddeler itibariyle kamunun kısa, orta ve uzun vadede ne kadar gelirden yoksun kalacağının hükümet 
tarafından ortaya konulmaması da 5018 sayılı kanunun bu konudaki emredici hükümlerine aykırılık 
teşkil etmektedir. 

Krize karşı tedbir olarak Başbakanlıkta bir Ekonomik Koordinasyon Kurulu kurulmaktadır. 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu Bakanlardan oluşmaktadır. Ekonomik Sosyal Konseye alternatif 
olarak kuruluyor izlenimi vermektedir. Bu kurulun görevleri arasında ortak olarak vurgulanan 'her 
alanda gerekli tedbirleri ve kararları almak' ifadesi dikkat çekmektedir. 

Hükümetin küresel krizin başladığı 2007 Ağustos'undan bu yana krizle mücadele konusunda 
geldiği nokta "gerekli tedbirleri ve kararları almak" noktasıdır. Somut tedbirlere inşallah yavaş yavaş 
geleceğiz. Kim bilir, belki de kriz bu tedbirleri almaya gerek kalmadan kendiliğinden bitiverir. 

Krizden, reel sektörde duran çarklarla birlikte en çok etkilenen işçiler olmuştur. Çünkü onların 
işsiz duruma geldiklerinde bir süre idare edebilecekleri sayın Başbakanın ifadesi ile 'zulada paraları' 
yoktur. Bu nedenle, işsiz kalanların ve işini kaybetme riski altında bulunanların işsizlik ödeneğine ve 
kısa çalışma ödeneğine acil ihtiyaçları vardır. 

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili bu tasarıdaki düzenleme, yasada var olan ödeneğin miktarını % 50 
oranında artırmak ve ödeme süresini de 3 aydan 6 aya çıkartmaktan ibarettir. Hükümet kısa süreli 
çalışma ile ilgili düzenlemeyi gündeme getirirken kamuoyuna sanki kriz nedeniyle ilk kez 
uygulanacak bir düzenleme getiriyormuş gibi takdimde bulunmuştur. Bu doğru değildir. Kısa süreli 
çalışma ödeneği ile ilgili mevzuat ilk kez getirilmemektedir. Ancak uygulamanın ilk kez yapılmasını 
bekliyoruz. Çünkü yasada hüküm bulunmasına ve onca firma kapanma riski ile karşı karşıya olmasına 
rağmen, Ocak 2009 içinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı sadece 651 kişi olmuştur. 
Umarız bu düzenlemeden sonra, işçilerin işlerini kaybetmelerini beklemeden hükümet kısa çalışma 
ödeneğini devreye sokma cesaretini gösterir. 

Krizle mücadelede kullanmamız gereken bir diğer araç ise işsizlik sigortası fonudur. 

Hükümet tasarısı ile birçok kanun teklifinin birleştirilerek görüşülmesine, söz konusu kanun 
tekliflerinden tasarıya eklenmek üzere birçok önerge verilmiş olmasına rağmen, hiç birinin kabul 
edilmemesi, iktidardan gelmeyen hiçbir kanun teklifinin yasalaşma şansının olmadığını göstermesi 
bakımından önemlidir. 
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Demokratik Sol Parti Milletvekilleri tarafından daha önce TBMM'ne verilmiş olan İşsizlik 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi de 12 Şubat 2009 tarihinde 
Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümetin TBMM'ne sevk ettiği İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile birleştirilerek görüşülmüştür. 

Görüşmeler sırasında, kanun teklifinde yer alan değişikliklerin tasarı metnine eklenmesi yolunda 
tarafımızdan üç ayrı önerge verilmiştir. Önergelerle, kriz dolayısıyla daha bir anlamlı hale gelen 
işsizliğin yarattığı olumsuzlukların hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

Bilindiği gibi elli yılı aşkın süredir yasalaştırılamayan İşsizlik Sigortası Kanunu 57. Ecevit 
Hükümeti döneminde yasalaştırılmıştı. Bu kanun sayesindedir ki, krizi yaşadığımız bu günlerde Ocak 
ayı itibariyle 244 bin 359 işsiz evine ekmek götürebilmektedir. 

Geçmişte bazı büyük fonların, kötü yönetim ve siyasi müdahaleler sonucu açık vermesi 
nedeniyle, başlangıçta işsizlik sigortası fonu primleri ve fondan yararlanma koşulları biraz ihtiyatlı 
tespit edilmişti. 

İşlerini kaybeden vatandaşlarımızın işsizlik ödeneğine hak kazanabilmeleri için gerekli olan 
koşullar iyileştirilerek, daha çok işsizin fondan yararlandırılması, krizin daha az sancılı atlatılmasını 
sağlayacaktı. Üstelik, 31 Ocak 2009 tarihi itibariyle net varlığı 39.1 milyar TL olan fonun, önergelerin 
kabulü ile bir sıkıntı içine düşmesi de söz konusu olmayacaktı. 

İşsiz kalan vatandaşlarımızdan, işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İŞKUR'a başvuranların 
yaklaşık yüzde 20'si yasada öngörülen koşullar ağır olduğu için bu yardımdan yararlanamamaktadır. 
Kriz ortamında bu işsizlerimizin içine düştükleri umutsuzluğu hissetmeye çalışmak gerekir. 

Bu nedenle, komisyonda verilen önergelerimizle; 
1. İşsizlik sigortası fonundan yararlanabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 

120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartının 90 güne; maddede 600,900 ve 1080 gün olarak 
belirlenen prim ödeme sürelerinin de sırasıyla 450, 675 ve 810 güne çekilmesini, 

2. Hazinenin, fondan borç aldığı paralara piyasaya ödediği faizin altında faiz ödememesini, 
3. Ayrıca, fondan mesleki eğitime ayrılacak payın prim, faiz ve her türlü gelirler toplamının 

yüzde 10'undan az olmamasını, 
Önermiştik. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi kriz için birer tedbir olarak düşünülen ve yapılan bu değişiklik 

önerilerine, sayın bakan kamuoyuna bu koşulların iyileştirilmesi yönünde beyanları olmasına rağmen 
karşı çıkmış ve iktidar grubuna mensup milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir. 

Şimdi de maddeler itibariyle tasarının değerlendirilmesine aşağıda yer verilmektedir: 
Çerçeve Madde 1- İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 8 inci madde, 2008 ve 2009 

yıllarında kısa çalışma ödeneğine hak kazananların kısa çalışma ödeneği ödenme süresini 3 aydan 6 
aya çıkarmakta, miktarını da kısa çalışma ödeneğinin yarısı tutarında artırmaktadır. Ayrıca kısa 
çalışma ödeneği ödenen sürelerin daha sonra işsiz kalınması durumunda ödenecek olan işsizlik 
ödeneği ödeme süresinden mahsup edilmesi uygulaması da 2008 ve 2009 yılları için kaldırılmaktadır. 

İşsizlik ödeneği ödenecek sürelerden mahsup işleminin bu iki yıl için kaldırılmış olması olumlu 
bulunmaktadır. Ancak yapılacak ödemenin işsiz kalanlara ödenen işsizlik ödeneğinden fazla olması, 
iş hukukumuzda işçi işveren arasında kurulan iş sözleşmesinde zaten zayıf konumda olan işçiyi daha 
çok işverene tabi konuma getirebilecektir. Düzenleme hem işveren hem de işçi lehine bir 
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düzenlemedir. İşveren lehinedir, çünkü, iş akti sona erdirilmeyerek 6 ay süre ile işçinin ücreti kısa 
çalışma ödeneği adı altında İşsizlik Sigortası fonundan ödenecek ve işveren ihbar ve kıdem tazminatı 
ödemek zorunda kalmayacaktır. İşçi lehinedir, çünkü, iş akti korunduğu için, işsiz, işsiz kalınması 
durumunda İşsizlik Sigortası Fonundan alabileceği işsizlik ödeneğinden daha fazla ödenek 
alabilecektir. İki tarafın da lehine olan bu uygulamada, iş ilişkisinde zayıf konumda olan işçi, işsizlik 
ve daha düşük gelir elde etme tehdidi altında işverene daha bağımlı hale gelebilecektir. 

Çerçeve Madde 4- 3 üncü fıkraya "9 uncu" ibaresinin eklenmesi, sigortalılığın sona ermesinin 
bildirilmemesi halinde verilen idari para cezasının bu belgenin verilmesi gereğini ortadan 
kaldırmayacağı anlamını taşımaktadır. 5510 sayılı kanunda yapılan değişiklikler sırasında unutulan 
bir husus burada düzenlenmektedir. 

Maddeye eklenen c bendi ile de, 5510 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen 
ve anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet 
akitlerinin sona erdirildiği tarihin bildirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idari para cezası 
verilmesi öngörülmektedir. Bu da, 5510 sayılı kanunda yapılan değişiklikler sırasında unutulan bir 
düzenlemedir. 

Bu düzenlemeler, yasa tasarılarının hükümet tarafından hazırlanması ve TBMM'nde yasalaşma 
sırasında daha titiz davranılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Çerçeve Madde 6- Bu hükümle ilgili olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 
da görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu durum, yasaların hazırlanması ile ilgili kurallara 
uyulmamasının bir sonucudur. Birbiriyle irtibatı olmayan ve farklı komisyonların görev alanına 
girebilecek yasa değişikliklerinin tek bir tasarıda toplanmaması gerekir. 

Çerçeve Madde 7- Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, derneklerin kamu 
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda yürütülen ortak projelerde, kamu kurum ve 
kuruluşlarının projeye ayni ve nakdi katkılarını proje bedelinin % 50'si ile sınırlandırmaktadır. 

Yapılan düzenleme, İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski 
hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş 
bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde kamu kurum ve 
kuruluşlarının projeye katkı oranı sınırlaması aranmayacağını hükme bağlamaktadır. 

Bu düzenleme sivil toplum örgütü olan derneklerin sosyal ve toplumsal çalışmalara katılımlarını 
sağlamak açısından prensip olarak itiraz edilmemesi gereken bir düzenlemedir. Ancak, söz konusu 
projelerde derneklerin hiçbir ayni ve nakdi katkısı olmayacağı için, hangi derneklerin projelerinin 
destekleneceği konusunda hiçbir kriter ve belirleme yapılmaması bir eksiklik olarak 
değerlendirilmekte ve siyasi kayırmacılığa açık görülmektedir. 

Çerçeve Madde 9- 32 nci maddeden sonra gelmek üzere Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 
32/ A maddesi indirimli kurumlar vergisini düzenlemektedir. Maddede sayılan bazı yatırımlar hariç 
kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin yaptıkları teşvik belgesine bağlı bütün yatırımlar 
indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacaktır. Yeni bir düzenleme yapılana kadar 
devamlı uygulanacak bir hükümdür. Bu nedenle salt krize karşı mücadele için getirilmiş bir tedbir 
olarak düşünülmemelidir. Bu teşvik eski yatırım indirimi uygulamasının yerini tutmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 
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Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, 
yatırımlar kısmen veya tamamen devreye girdikçe Bakanlar Kurulunca kurumlar vergisi oranının 
% 90'ını geçmeyecek şekilde belirlenecek bir indirimden yararlanmaya başlayacaktır. İndirimden 
yararlanacak illeri, teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini, 
illerin yararlanacakları katkı oranlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. 

Bu düzenleme, tekrar ifade etmeliyiz ki krizden çıkışla ilgili kısa vadeli bir tedbir değildir. 
Hükümet bu düzenleme ile bugüne kadarki "sanayi envanteri çıkarıyoruz, buna uygun teşvikler 
getireceğiz" şeklindeki beyanlarını bu kez yasa maddesine geçirmiş olmaktadır. Henüz yapılmış bir 
şey yok. Bakanlar kurulunun yapacağı ikincil düzenlemeleri bekleyeceğiz. 

Görüldüğü üzere, daha önce varlık barışı yasasında ve sicil affı yasasında olduğu gibi bu 
düzenlemeden de krize yönelik somut bir çıkış önerisi çıkmamıştır. Hükümet krizle ilgili somut 
öneriler geliştirememekte ve krizi yönetememektedir. 'Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' anlayışını 
sürdürmektedir. 

Çerçeve Madde 11- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin birinci paragrafındaki "Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığı yetkilidir" ibaresinin "Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Gümrük 
Müsteşarlığı yetkilidir" şeklinde değiştirilmesi, paragrafta sayılan işlerin fiilen Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından yapılması nedeniyle daha uygun olur. 

Çerçeve Madde 12- Eskiden, yıl içinde mahsuben iade edilemeyen KDV nakden iade edilirken, 
yapılan düzenleme, yıl içinde nakden iade uygulamasını kaldırmakta, izleyen yılda istenmesi halinde 
iade edilebileceğini veya iade yerine mahsuben iade işlemine devam edileceğini hükme 
bağlamaktadır. Bu düzenlemenin fiili sonucu şudur: İdare maddede öngörülen nakden iade 
uygulamasına son vererek, iade hakkını mükellefin izleyen yıllar borçlarına mahsup edilmek üzere 
dilediği gibi birden çok yıla aktarabilecektir. Bu düzenleme Katma Değer Vergisi kanununun mahsup 
ve iade sistemine uygun bir düzenleme olmamıştır. 

Çerçeve Madde 13- 3065 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 320 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamındaki şans oyunları işletme lisansı 
verilmesi işlemlerinin KDV'den müstesna tutulması uygun görülmemektedir. 

Çerçeve Madde 20- Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda yapılan 
değişikliğin de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmemesi, başka bir tasarıda düzenlenmesi ve 
ilgili komisyonunda görüşülmesi gerekirdi. 

Çerçeve Madde 23- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 7 nci maddesine 
eklenen fıkra ile; organize sanayi bölgelerinin bulunduğu yerlerle ilgili olarak, mera vasıflı taşınmazlar 
hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce yapılan kamulaştırma ve diğer işlemler, tezyidi bedel 
dahil kamulaştırma, faiz ve diğer bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli kabul edileceği, bu işlemlere 
dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda yapılan tescillerin korunacağı, mülkiyete yönelik 
Hazinece dava açılamayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği, açılan davalar sonucunda bu 
taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen 
mahkeme kararlarının uygulanmayacağı ve bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine konulan şerhlerin 
terkin edileceği hükme bağlanmaktadır. 
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Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Taslak Hazırlamada Uyulacak 
ilkeler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "Taslaklar hazırlanırken yargı 
kararları göz önünde bulundurulur." hükmünü burada hatırlatmakta yarar vardır. 

Bu madde, hukuk devletini hiçe saymanın ve parlamento çoğunluğu ile her şeyin yapılabileceğini 
zannetmenin acı bir örneğidir. Hukuk devletine yakıştırılamayacak bu anlayış karşısında bizim daha 
fazla söylenecek sözümüz olamaz (!) 

Çerçeve Madde 24- Ek madde 3'ün birinci fıkrasında yer alan "31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere" ibaresinin "31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununa tabi alanlarla (2/B sahaları dahil) mera vasıflı taşınmazlar hariç olmak üzere" şeklinde 
değiştirilmesi uygun olacaktır. Eğer bu değişiklik yapılmaz ise, 2/B sahaları ile mera vasıflı taşınmazlar 
da kullanma iznine konu edilebilir. Gerçekten de, 2/B uygulaması ile orman dışına çıkan lan yerler hazine 
adına orman dışına çıkarılmıştır ve orman kanununa tabi değildir. Bu nedenle, taşandaki düzenleme şekli 
2/B sahalannın da kullanma iznine konu edilmesine müsaittir. 

Çerçeve Madde 25- 4706 sayılı kanuna eklenen geçici 11 inci madde ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen 
alanlarda kalan taşınmazlar için bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olup 31.12.2011 
tarihine kadar kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgelerin iptal edileceği ve yenisinin 
düzenlenmeyeceği hükme bağlanmaktadır. Bu düzenleme ile ilgili maddede yer alan süre 
uzatılmaktadır. Söz konusu sit alanlarının korunması açısından sürekli olarak süre uzatılması uygun 
görülmemektedir. Çünkü bu düzenleme bundan sonraki uzatmalara da kapı aralamaktadır. 

Çerçeve Madde 26- Bu düzenleme ile 2009 yılı bütçesine, uygulamanın henüz ikinci ayında, 
TMO' nun finansman açığını karşılamak üzere 1 milyar TL tutarında ek ödenek kaydetme yetkisi 
verilmektedir. Bu ihtiyaç herhalde bugün ortaya çıkmış değildir. Bu da hükümetin, birkaç ay ötesini 
dahi göremediğini göstermektedir. 

Çerçeve Madde 27- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bu maddenin (d) bendinde yer alan trafik para 
cezası hasılatı hakkında Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının birinci cümlesi 
hükmünün uygulanmayacağı öngörülmektedir. Uygulanmayacağı belirtilen hüküm, söz konusu 
cezaların genel bütçeye gelir kaydedileceğini düzenlemektedir. Bu düzenleme, söz konusu cezaların 
bütçeye gelir kaydedilmeden fon hesabına aktarılabilmesine imkân tanımaktadır ki bu uygulama 
Hazine birliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

Çerçeve Madde 28- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna eklenen Ek madde 9 ile Ekonomik Koordinasyon Kurulu 
kurulmaktadır. 

Hükümet iki yıl gecikmeli olarak krize karşı mücadelede kamu kurum ve kuruluşları arasında 
eşgüdüm sağlamak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurmakta ve sürekli olarak üst kurullar ve 
üst kurulları da koordine edecek 'en üst' kurullar kurmaya devam etmektedir. 

Maliye, Hazine ve DPT başta olmak üzere birçok bakanlık ve kuruluşa ait görevler yeni kurulan 
bu kurula da verilmektedir. 

Sürekli üst kurullar yaratarak sorunlarımıza çözümler üretemediğimiz ortada. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 7 3 -

Öyle anlaşılıyor ki ekonomide eşgüdümü sağlamakla görevlendirilen Başbakan Yardımcısı da 
bu görevi yerine getirememiştir. 

Hükümetin küresel krizin başladığı 2007 Ağustos'undan bu yana krizle mücadelede gelebildiği 
nokta "gerekli tedbirleri ve kararlan almak" noktasıdır. 

Bu alanda, ekonomide eşgüdümü sağlamak ve çok başlılığa son vermek için Maliye, Hazine, 
DPT ve uygun görülecek diğer birimlerin içinde yer alacağı güçlü bir Ekonomi ve Maliye Bakanlığına 
ihtiyaç var gibi görülüyor. 

Çerçeve Madde 30- Bir meslek kuruluşu olan baro üyelerinin ödenmeyen baro keseneği 
borcunun tamamının ödenmesi durumunda faizlerin silineceğine dair yasal düzenleme yapılmasının 
doğru olmadığı kanaatindeyim. İlgili mevzuatında hüküm yoksa, yasa ile bu konuda meslek odasında 
yetkinin hangi organa verileceğinin belirlenmesi yerinde olur. 

Çerçeve Madde 32- Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da birliğe olan ödenmiş veya 
altı ay içinde ödenecek aidat borçlarının gecikme zamlarının silineceğine dair yasal düzenlemenin de 
doğru olmadığı kanaatindeyim. İlgili mevzuatında hüküm yoksa, yasa ile bu konuda oda ve borsalarda 
yetkinin hangi organa verileceğinin belirlenmesi yerinde olur. 

Çerçeve Madde 33- (1) İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 inci maddesinde yapılan 
değişiklikle, yeni istihdamda işveren primine verilen desteğin süresi kriz nedeniyle bir yıldan iki yıla 
çıkarılmakta ve Aralık 2008 ile Ocak 2009'da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerde yer 
almayanlar da kapsama dahil edilmektedir. Bu düzenleme prensip olarak uygun görülmekle beraber, 
işsizlik sigortasından yapılan bu ödemelerin tayin edilecek bir vade sonunda fona iade edileceğine 
ilişkin bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. 

(2) 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine" meslek liselerinde okumakta iken veya 
yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin" grubuna aynı statüde olmayan 
ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin alınması ve kısmi zamanlı çalıştıkları sürelerin uzun vadeli 
sigortalılık süresinden sayılmaması uygun görülmemektedir. Bu öğrencilerin, devlet ve vakıf 
üniversitelerine maliyetinin yüksek olacağı düşüncesi ile bu değişikliğin getirilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Stajyer öğrenci statüsünde emeğin sömürülmesinin kabulü mümkün değildir. 
Üniversitelere, uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmadan asgari ücretten kısmi zamanlı öğrenci 
çalıştırma yetkisi verilmesi, emeğe karşı yapılmış bir haksızlık ve saygısızlık olarak 
değerlendirilmektedir. 

Tasarı ile yapılan bu düzenleme, 5510 sayılı yasanın getirdiği düzenlemeyi 2547 sayılı kanunun 
46 ncı maddesindeki önceki düzenlemeye geri götürmektedir. Eskiden düzenlemenin bu şekilde 
olması 5510 sayılı kanundaki düzenlemeden geri adım atılmasını gerektirmemelidir. 

(3) Bu bent ile "sosyal güvenlik kurumları" 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında kanun kapsamına alınmıştır. 

İlave edilecek ibarenin" Sosyal Güvenlik Kurumları" yerine" Sosyal Güvenlik Kurumu" şeklinde 
olması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun 30 uncu maddesinde bakanlığın ilgili kuruluşları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Türkiye İş Kurumu gösterilmiştir. 

Düzenlemede Türkiye İş Kurumu da kapsanmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumlan ibaresi çoğul 
kullanılmış ise, bu doğru olmamıştır. Doğrusu tekil kullanmak ve yanına Türkiye İş Kurumu'nu da eklemektir. 
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(6) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (g) bendinde Milli Piyango İdaresi 
kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktaydı. 

Bu bentte yapılan değişiklikle milli piyangonun şans oyunları lisans veya işletim hakkını 
hâsılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında devralan kurumların kurumlar vergisinden 
müstesna tutulmayacağı öngörülmektedir. Bu yerinde bir düzenleme olmuştur. Buna karşılık, 5602 
sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
3 üncü maddesinde tanımlanan kurum ve kuruluşların kurumlar vergisinden müstesna tutulması ise 
uygun görülmemektedir. 

Ayrıca, düzenleme bu haliyle yasalaşacaksa, "3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve 
kuruluşlar." ibaresinin "3 üncü maddesinin (ç) bendinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar." 
şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

(8) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 29 uncu maddesinin (t) bendinde yapılan değişiklikle 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi için öngörülen istisnada değişiklik yapılarak, emeklilik yatırım 
fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar için getirilen 
istisna, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının elde ettikleri 
paraları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Böylece, emeklilik fonları bu teşvikle ilgili bugüne 
kadarki ayrıcalıklı konumunu kaybetmiş olmaktadır. 

(9) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesindeki "maktu harçları yarısına 
kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," ibaresi "maktu 
harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye," 
şeklinde değiştirmekle, kanunla belirlenen harçların alt sınırını kanuni hadlerin de onda biri düzeyine 
indirme yetkisi verilmektedir ki bu durum Anayasa'ya aykırıdır. Çünkü Anayasamızın 73 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin. Hükümlerin de kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 
değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir." denilmektedir. 

(10/c) 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, eksik hesaplanan kamu 
paylarının merkez saymanlık hesabına değil de muhasebe birimi hesabına yatırılacak olması, 5018 
sayılı kanunda öngörülen Hazine veznesi dışında başka vezne ya da hesap açılamayacağı hükmüne 
aykırı bulunmaktadır. 

(17/a) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, Hazineye ait taşınmazların 
organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 
üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabileceği hükmü yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Ayrıca maddede sayılan diğer amaçlarla satış için aranan en az on milyon ABD 
Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara koşulu 
kaldırılmaktadır. Değişiklik olumlu değerlendirilmemektedir. 

Geçici Madde 1- Tasarının geçici 1 inci maddesi ile menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye 
piyasalarında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
dönemler için banka ve sigorta muameleleri vergisi tarhiyatı yapılamayacağı, daha önce yapılan 
tarhiyatlardan vazgeçileceği ve tahakkuk eden tutarların terkin edileceği yönündeki düzenleme geriye 
doğru af niteliği taşıdığından uygun görülmemektedir. 
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Geçici Madde 4- Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavına giren vergi denetmen 
yardımcılarından, yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Gelir İdaresi Başkanlığı 
kadrolarında görev yapanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı aydan az olmamak 
üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek tarihte bir defaya mahsus olmak üzere 
düzenlenecek yeterlik sınavına çağrılacakları hükme bağlanmaktadır. 

Kariyer uzmanlıklarda yeterlik sınavında başarılı olamayanlar için yasal düzenleme ile sınav 
hakkı verilmesi, benzer uygulamalara kapı açacaktır. Bu nedenle düzenleme uygun görülmemektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle çoğunluk görüşüne iştirak edilememiştir. 
Bilgilerine saygıyla sunulur. 

Harun Öztürk 
İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; 
a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı 

aylık dönemde" ibaresi "bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 
2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen" şeklinde ve "bir yıl" ibaresi "iki 
yıl" olarak değiştirilmiştir. 

b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8- 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır 

olmak üzere, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık süre, altı 
ay olarak uygulanır; üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışma ödeneği miktarı % 50 oranında 
artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik 
ödeneği süresinden düşülmez. Bu madde kapsamında uygunluk tespiti yapılmış olan başvurular için 
kısa çalışma süresi işverenin talebi doğrultusunda uzatılır." 

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun; 

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "meslek liselerinde okumakta iken veya 
yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 nci maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan 
öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas 
kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar" ibaresi eklenmiştir. 

b) 97 nci maddesinin yedinci fıkrası "Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere 
ilişkin fatura ve eki belgeleri Kurumun belirleyeceği tarihe kadar Kuruma teslim ederler. Teslim 
edilen fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde tahakkuk edecek 
alacaklarına mahsup edilmek üzere sağlık hizmet sunucularına ödenebilir. Fatura ve eki belgeler 
üzerindeki incelemeler, teslim tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanarak avans hesabı 
kapatılır. Altı aylık inceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler 
uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 100 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen kamu idaresi, yetkilendirildiği hususlarla 

sınırlı olarak kendi mevzuatında yer alan yetkileri kullanabilir." 
ç) 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "(a) 

ve (b) bentlerinde" ibaresi "(b) bendinde" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında geçen "8 inci," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "9 uncu," ibaresi eklenmiştir. 

"j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin 
bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin 
başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule 
uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle 
zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık 
iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 7 7 -

d) 107 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması 
EK MADDE 1 - İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan 

sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 62 nci maddesi, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye 
İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer. 

Ticaret sicili memurluklannca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca 
Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz. 

Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla 
ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 3- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 
nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bakanlık; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, kendisine 
gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alır." 

MADDE 4- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski hükümlülerin 
mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını 
sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz." 

MADDE 5- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 15- Bakanlık başmüfettiş ve müfettişleri için aranan öğrenim şartlarını 
taşımaları kaydıyla, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında müfettiş unvanını ihraz edenler 
Bakanlıktaki müfettiş kadrolarına, aynı kurumlarda başmüfettiş unvanım ihraz edenler ise 
Bakanlıktaki başmüfettiş kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
naklen atanabilirler." 

MADDE 6- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına 
"merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal güvenlik 
kurumlan," ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 7- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 
(c) bendine "Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"veya yükümlülüklerini yerine getirmek" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı 

diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır." 
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b) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî 

bağış ve yardımların tamamı." 
c) 99 uncu maddesinde yer alan "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye" 

ibaresi "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini 
aylık olarak belirlemeye" şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) 119 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı, 94 üncü maddeye göre tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı 

çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 
üç ayı geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye yetkilidir." 

d) Geçici 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 75- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 31/12/2013 
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran 
bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmez." 

MADDE 9- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü." ibaresi "Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan 
pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli 
ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar." şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"f) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî 

bağış ve yardımların tamamı." 
c) 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir. 
"İndirimli kurumlar vergisi 
MADDE 32/A- (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 

taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun 
kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak 
üzere, ikinci fıkrada belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan 
yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap 
döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar 
vergisine tabi tutulur. 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 
suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın 
yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 
Bakanlar Kurulu; 

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik 
edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 
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b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan 
büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a 
kadar indirimli uygulatmaya, 

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, 
lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 
(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan 

yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve 
indirimli vergi oranı uygulanır. 

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı 
bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım 
tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden 
yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme 
aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. 
İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde 
başlanır. 

(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi 
halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur. 

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine 
getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. 

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi 
oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşullan yerine 
getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır. 

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. 
(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
ç) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen fonlardan, 

katılımcıları ya da kurucuları tam mükellef gerçek kişi veya kurum olmayanların portföylerini 
yöneten ve Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle kurulan portföy yönetim şirketleri, geçici 1 inci 
maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması yönünden bu fonların iş merkezi olarak değerlendirilmez, 
daimi temsilcileri sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri 
sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 
31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki 
işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl 
süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Bu madde hükmünden gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
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MADDE 10- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 

sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil 
ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi," 

b) 9 uncu maddesine aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir. 
"3. 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan 

çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri 
sorumludur." 

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"k) 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan 

çekilmesi," 
ç) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1 . Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: 
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük 

antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir. 
b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir 

serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın 
ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı 
tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez. 

Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak 
malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, 
Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yetkili gümrük antrepolarının İşleyişine ilişkin olarak bu bent uyarınca belirlenen esaslara 
uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen 
sorumludur." 

d) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler ile ihracat, 
ithalat ve transit rejim kapsamında işlem gören mallar için liman ve hava meydanlarında işleticileri 
tarafından verilen hizmetler ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda vergisiz satış 
yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması 
hizmetleri," 

"g) 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk 
teslimi," 

e) 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
paragraf eklenmiş ve son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Standart depolarda istisna uygulanacak motorin miktarı TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiap 
haddi 15 tona kadar olan (15 ton dâhil) kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, istiap haddi 15 tonun 
üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamaz. Bu istisna miktarları, araçların frigorifik 
depolan için ayrıca uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, istisna uygulanacak bu miktarları, sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar 
çıkarmaya, araç cinsleri ve özellikleri itibarıyla farklılaştırmaya; Maliye Bakanlığı, bu istisnanın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

f) 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (k) bendinde yer alan "ile konut yapı 
kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (o) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"o) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, gümrük 
antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat 
ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, 
depolama ve terminal hizmetleri," 

"t) 5300 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci 
fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde 
belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün 
senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden 
istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü 
uygulanmaz.)." 

g) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 

sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek 
olanlara tesliminde, ürünün çekildiği tarihte senedin işlem gördüğü borsada oluşan değeri," 

h) 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi, izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden 

veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti 
indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen veya 
amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere 
kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir." 

ı) Geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 12.- 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme 

kapsamına alman iktisadi kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması 
işlemleri ile 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamındaki şans oyunları 
işletme lisansı verilmesi işlemleri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler 
bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz." 

i) Geçici 17 nci maddesinde yer alan "31/12/2008" ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiştir. 
j) Geçici 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine 

kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve toplam proje bedeli içerisinde en az 200 milyon Türk 
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Lirası tutarında makine ve teçhizat alımı öngörülen yatırımlarda yeni makine ve teçhizatın teslim 
veya ithalinde ödenen katma değer vergisi, yatırımcı mükellefe üç aylık dönemler itibarıyla Maliye 
Bakanlığınca 32 nci maddeye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir. 

Gerçekleşen yatırımın öngörülen şartları taşımaması halinde iade edilen vergi, Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle yatırımcı mükellef adına tarh 
edilir. İade edilen vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
MADDE 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun; 

a) 7/A maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Standart depolarda istisna uygulanacak yakıt miktarı TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiap haddi 
15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, istiap haddi 15 tonun üzerinde 
olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamaz. Bu istisna miktarları, araçların frigorifik depoları 
için ayrıca uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, istisna uygulanacak bu miktarları, sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar 
artırmaya, araç cinsleri ve özellikleri itibarıyla farklılaştırmaya; Maliye Bakanlığı, bu maddede 
düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara 
verginin iadesi yöntemiyle uygulamaya yetkilidir." 

b) Geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6- 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 

8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu 
malların her bir adedi için 40 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir 
adet için 40 TL vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, beş katma kadar 
artırmaya yetkilidir." 

c) Eki (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi, bu 
Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde karşılarında gösterildiği tutarlarda tespit edilmiş, aynı cetvele bu 
Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaralı mallar, vergi tutarları ile birlikte eklenmiştir. 

MADDE 12- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun; 
a) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan "Emeklilik yatırım fonlarının," 

ibaresi "Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım 
ortaklıklarının," şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5, 
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri %15," 

"Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle 
bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir. Bakanlar 
Kurulu, % 25 oranını % 10'a, % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte % 5'e, % 5 oranını ise sıfıra kadar 
indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkilidir." 
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MADDE 13- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli; 
a) (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının 

sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 20 TL" 
b) (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 
"40. 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, 

mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi." 
MADDE 14- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun; 
a) 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı 

üzerinden hesaplanır." 
b) Mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "maktu harçları yarısına kadar, nispi 

harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," ibaresi "maktu harçları yansına, 
nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye," şeklinde değiştirilmiştir. 

c) (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13/a ve 13/c fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin 
tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 100 TL 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye 
Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, 
işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin 
tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 50 TL 
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili 
aynı esaslar dahilinde yürütülür." 
"c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde 
(her bir işlem için) 50 TL" 
ç) (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında 

belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 
fazlasıyla alınır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15-14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve 
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "hesaplanan ödenecek ikramiyeler" 
ibaresi "hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan "talebi ve" ibaresi 
"talebi veya" olarak değiştirilmiştir. 

"(1) İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin 
toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer 
gelirler toplamının % 20'sini geçemez. Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, 
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lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları, at yarışları 
hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine 
açılan özel hesaba aktarılan tutarlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları 
hasılatından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, federasyonlara ve spor kulüplerine aktarılan 
tutarlar bu orana dahildir." 

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "saymanlığına" ibaresi "muhasebe birimi 
hesabına" şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) Geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5- (1) İlgili kurum ve kuruluşların 31/3/2007 tarihi itibarıyla kanuni defter 

ve belgelerinde yer alan borçlarından bu tarihten sonra ödenen kısmı, hesaplanan kamu payından 
indirilebilir." 

MADDE 16- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun; 

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş 
ve mevcut (ğ) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"ğ) Kamu personeli: Kamu personeline ait özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici olarak ve 
proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, üyelerinin tamamı 
köylerden oluşan birlikler dışındaki mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla 
kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel 
bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlar ile diğer kamu görevlilerini ve diğer personeli," 

b) 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2013 tarihine kadar, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 
gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, 
anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz." 

MADDE 17- 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, 
Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu muafiyetlerin, bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere şümulü yoktur." 
MADDE 18- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun; 
a) 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Resmi sicile kayıtlı olan menkul mallar ve hakların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu 

daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil 
dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve 
bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların 
elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
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b) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
"Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme 

idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik 
ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda 
verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

c) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "anlaşılan 5.000.000 liraya kadar (5.000.000 
lira dahil)" ibaresi "anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk 
Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) 
kadar" şeklinde, "Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına" ibaresi "Bakanlar Kurulu, bu tutarları 
topluca veya ayrı ayrı on katma" şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) 107 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tahsile yönelik bilgilerin verilmesi sırrın ifşaı 
sayılmaz." ibaresi "tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi 
arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç 
bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz." şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde 
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar." 

MADDE 19-19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin 
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." 

MADDE 20- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına 
Dair Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Çifte vatandaşlık statüsü sağlanıncaya kadar, ikamet tezkeresi düzenlenenler için 27/2/2003 

tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 
istenilen çalışma izni aranmaz." 

b) 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun kapsamında olup 1/6/2008 tarihinden önce ikamet tezkeresi 

düzenlenenlerden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çifte vatandaşlık müracaatında 
bulunanların başvuruları kabul edilerek, milli güvenlik ve Devletimizin dış politikası bakımından 
sakıncası görülmeyenlerin çifte vatandaşlık talepleri, talep tarihinden itibaren üç ay içinde 
sonuçlandırılır. Talepleri uygun görülenler Muş vilayetinde iskan edilir." 

MADDE 22- 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun; 

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş 
ve mevcut (k) bendi (1) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki 
kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgeleri, bu idarelerin 
mevzuatı gereğince elektronik ortamda bunlar adına almak." 
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b) 18 inci maddesinin (c) bendindeki "Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 
Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan idarî davalarla sınırlı 
olmak üzere Bakanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

c) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bu işlemler ile diğer işlemlerinden dolayı idarî 
yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda 
bulunmak" ibaresi "bu işlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah ve benzeri özlük 
işlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 
nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak" şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar 
vergi denetmenliğine atanırlar." cümlesi "Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi 
denetmenliğine, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar." şeklinde; 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

"Gelir uzmanları; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin 
matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı 
sonucuna göre mesleğe gelir uzman yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu 
sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı 
olanlar gelir uzmanlığına, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar. 
Gelir uzmanlığında en az yedi yıl fiili hizmeti bulunan ve bu sürede olumsuz sicil almamış olan gelir 
uzmanlarından, meslekleriyle ilgili alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapanlar ya da Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz edenler, 
yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla Devlet gelir uzmanlığına atanırlar. Bunların mesleğe 
alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Gelir İdaresi grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve 
müdür yardımcısı kadrolarına atanacakların, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı yüz tam 
puan üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Şu kadar ki, Devlet gelir uzmanlığına atandıktan 
sonra bu unvanda en az beş yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilirler. 
Bu sınavlara katılacak personelin belirlenmesi ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 

Vergi dairesi müdürleri, müdürler ve bunların yardımcıları ile vergi denetmenleri yer değiştirme 
suretiyle atamaya tabi olup, buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." 

d) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yeterlik sınavına giren vergi 
denetmen yardımcılarından, yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Başkanlık kadrolarında 
görev yapanlar, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere Başkanlık 
tarafından belirlenecek tarihte bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenecek yeterlik sınavına 
çağrılırlar. Yapılan yeterlik sınavına girenlerden başarılı olanlar vergi denetmenliğine, başarılı 
olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar." 

MADDE 23- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"1/1/2005 tarihinden önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi olarak ayrılan veya 
Bakanlık tarafından onaylanan ve yatırım programına alınan OSB'lerin bulunduğu alanlardaki mera 
vasıflı taşınmazlar hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce yapılan kamulaştırma ve diğer 
işlemler, tezyidi bedel dahil kamulaştırma, faiz ve diğer bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli kabul 
edilir, bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda yapılan tesciller korunur, 
mülkiyete yönelik Hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir, açılan davalar sonucunda 
bu taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına dair verilen ve kesinleşen 
mahkeme kararlan uygulanmaz ve bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine konulan şerhler terkin edilir." 

MADDE 24- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlen
dirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

a) 4 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına," ibaresi ve "üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve 
en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

b) 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 
kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları 
içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel 
bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki 
idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az olmaması kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli 
idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli 
bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle 
irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni 
verilebilir. 

Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım 
konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde beşidir. 

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz. 
îrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve 

ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya 
arsalar da bu kapsamda değerlendirilir. 

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı 
bulunmayanların planlan ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır. 
Ön izin süresi iki yılı geçemez. 

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş 
yıl süreyle uyulması zorunludur. 

Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç 
öngörülen sürede yatınmın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı karan aranmaksızın 
irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler 
sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve 
bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, 
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öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın 
tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise 
irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptal edilir ve iptal tarihinden 
itibaren ayrıca hasılat payı alınır. 

İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer 
yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder, yatırımcının talep etmesi halinde ise genel 
hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 

Hazineye ait taşınmazlar, birinci fıkra kapsamında en az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk 
Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak yatırım yapanlara, 492 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında 
kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ikinci fıkrada belirtilen 
bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

c) Geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 11- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen alanlarda kalan 
taşınmazlar için bu Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olup 31/12/2011 tarihine kadar 
kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler iptal edilir ve yenisi düzenlenmez." 

MADDE 25- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

a) 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" ibareleri 
"31/12/2009" şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "31/12/2007" ibaresinden 
önce gelmek üzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar," ibaresi 
eklenmiştir. 

b) 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek 
veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar 
hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5 inci madde hükümleri uygulanır. Mülga 5 inci madde 
kapsamında bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar hakkında söz 
konusu hükümlerin uygulanmasına devam edilir." 

MADDE 26- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2009 yılı finansman 
açığının karşılanmasını teminen Hazineden olan görev zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine 
mahsuben Müsteşarlıkça Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Özel Tertip Devlet İç 
Borçlanma Senedi ihraç edilir. Bu kapsamda ihraç edilecek Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri 
için bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz." 

MADDE 27- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Bu maddenin (d) bendinde yer alan gelirler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu gelirler 
tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar vergi daireleri ve muhasebe birimleri tarafından 
Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon 
hesabına aktarılır." 

MADDE 28- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun; 

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, 
mevcut (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"g) Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü," 

b) 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir. 
"Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü: 
MADDE 12/A- Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili özel 

kuruluşlar arasında ekonomik ve mali işlerle ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak, 
b) Ekonomik ve mali konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar hakkında inceleme ve 

araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara 
sekretarya hizmeti yapmak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak." 
c) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

ç) Ek 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
"Ekonomi Koordinasyon Kurulu: 

EK MADDE 9- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur. 
Kurul üyesi Başbakan Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Mali, parasal, fmansal ve reel istikrar çerçevesinde genel ekonomik istikrarı ve ekonomik 

dengeleri güçlendirici, ekonomik birimlere küresel rekabet avantajı sağlayan verimlilik ve gelir 
artırıcı ortamı iyileştirici, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik performans için gerekli yapı ve ilişkiler 
sistemini destekleyici karar ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak, gerekli tedbirleri ve 
kararları almak, 

b) Yurt içi ve yurt dışı ekonomi, para, kredi, fınans, maliye, borçlanma, finansman, gelirler ve 
ekonomiyle ilgili diğer politikaların, ekonomik plan ve programların, karar ve uygulama süreçlerinin 
tespitinde ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

c) Küresel ekonomik gelişmeler ile ulusal çerçevede reel sektör, finans sektörü, kamu sektörü 
ve dış ekonomik sektörlerdeki gelişmeleri ve temel göstergeleri makro ve mikro çerçevede izlemek, 
değerlendirmek, gerekli tedbirleri ve kararlan almak, 
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d) Ekonomiyle ilgili veri ve bilgilerin küresel ve ulusal ölçekte standartlarının oluşturulmasında 
koordinasyonu sağlamak, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

e) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin genel ilke ve esasları, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde tespit etmek, güncelleştirmek, uygulama 
sürecini belirlemek, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

f) Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı sonuçlar doğurabilecek ekonomik içeriğe 
veya etkiye sahip kanun tasarısı, kanun teklifi, karar ve uygulama önerilerini değerlendirmek, uygun 
görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

g) Ülke ekonomisinin değerleme ve derecelendirilmesine ilişkin yapılan çalışmaları izlemek, 
değerlendirmek, koordinasyonu sağlamak, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

h) Devlet yardımları politikalarının tespitinde ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, 
gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

ı) Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama süreçlerinin plan ve programlarla 
uyumlaştırılmasını sağlamak, gerekli tedbirleri ve kararları almak, 

i) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşları ile Başbakana iletmek. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları, Kurulda yer alacak kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar ve kamu kurum 
ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. 

İptal ve ihdas edilen kadrolar: 
EK MADDE 10- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (2) 
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne eklenmiştir." 

d) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8- Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğünün 2009 yılı harcamaları, 

Başbakanlığın 2009 yılı bütçesinde yer alan Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığına ait ödeneklerden 
karşılanır." 

e) Eki cetvelde yer alan Ana Hizmetler Birimleri bölümüne "7. Ekonomik ve Mali İşler Genel 
Müdürlüğü" ibaresi eklenmiş, aynı bölümden "8. Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı" ibaresi 
çıkarılmış ve diğer ana hizmet birimlerinin numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

MADDE 29- 19/3/1979 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun; 
a) 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Genel Kurulca belirlenen yıllık kesenek, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte 

ödenir. Süresi içinde ödenmeyen yıllık keseneğe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont 
işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık gecikme zammı uygulanır." 

b) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 22- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce birikmiş yıllık kesenek ve gecikme 

zammı borcu olan avukatlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde yıllık kesenek 
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borçları ile birikmiş gecikme zammı borçlarının %20'sini ödemeleri halinde, bu Kanunla değiştirilen 
65 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre tespit edilmiş olan gecikme zammı borçlarından geriye 
kalan %80'i silinir ve borçları nedeniyle barodan kaydı silinmiş olanların istekleri halinde baroya 
kaydı yenilenir. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yıllık kesenek ödeme yükümlülüğü dolayısıyla haklarında baro 
levhasından sicil kayıtlan silinme işlemleri başlatılanlar için başlamış olan süreç, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altmış gün süreyle durdurulur." 

GEÇİCİ MADDE 1- Menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için banka ve sigorta 
muameleleri vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden 
tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2- İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 
veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 
tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya 
çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen 
uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi 
Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük 
ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya 
mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 
31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye 
ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına 
kesilen idari para cezaları terkin edilir. 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili 
trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren 
başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini 
tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde 
hükmünden yararlanabilirler. 

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı 
bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları 
hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve 
düzenlenen kağıtlar katma değer vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının 
kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı 
olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 
1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme 
faizi, vergi cezalan ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir 
ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen 
motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 9 2 -

tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek 
olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla 
tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. 
Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından 
satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu 
taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir. 

5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine 
kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye 
ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları 
terkin edilir. 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinin 
21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmeden önceki dönemlerde 
noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten 
sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile 
vergi cezaları, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. 
Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce 
tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme 
alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade 
edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır. 

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri 
başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 
nci maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne 
göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu 
hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır. 

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para 
cezalan red ve iade edilmez. Tescil kayıtlan silinen bu taşıtlar üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler 
kaldırılır. 

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtlan silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını 
kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) 
sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel 
tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan 
edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim 
vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin 
edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 
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1 Sayılı Cetvel 

G.T.I.P. NO. Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen 
işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.81.00.00 Motor yağlan, kompresör yağlama 
yağlan, türbin yağlama yağları 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafın 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp 
çıkarma yağlan, aşınmayı önleyici yağlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.21 Spindle oil 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.22 Light neutral 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.23 Heavy neutral 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.24 Bright stock 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 
(Yalnız baz yağlar) 

0,9345 

0,9345 

Kilogram 

Kilogram 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 
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2 Sayılı Cetvel 

G.T.I.P. NO. Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

(Yağlama müstahzarları) 
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve 

köselenin, post ve kürklerin veya diğer 
maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek 

şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya 
daha fazla petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağları içerenler 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
3403.19.91.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında 

kullanılan müstahzarlar 0,9345 
(Yağlama müstahzarları) 

3403.19.99.00.00 Diğerleri 0,9345 
(Yağlama müstahzarları) 

3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve 
köselenin, post ve kürklerin veya diğer 
maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
3403.99.10.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında 

kullanılan müstahzarlar 0,9345 
(Yağlama müstahzarları) 

3403.99.90.00.00 Diğerleri 0,9345 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlan içerenler) 

3 811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi 
aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için 
diğer müstahzar katkılar 1,613 5 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağları içermeyenler) 

3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı 
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 1,613 5 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 
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(1) SAYILI LİSTE 
KURUMU: BAŞBAKANLIK 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Adedi 
G.İ.H. Ekonomik ve Mali İşler Başkanı 1 
TOPLAM 

(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU: BAŞBAKANLIK 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi 

1 
1 

Adedi 
G.İ.H. Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürü 1 1 

G.İ.H. Daire Başkanı 1 4 
G.İ.H. Uzman 3 10 
G.İ.H. Uzman 5 15 
G.İ.H. Uzman Yardımcısı 7 15 
TOPLAM 45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



- 9 6 -

MADDE 30- Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin (a) bendi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 12 nci maddesi ve 16 ncı maddesinin 

(b) bendi ile geçici 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, 
b) 2 nci maddesinin (a) bendi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 9 uncu maddesinin (a) 

bendi 1/1/2009 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, 10 uncu maddesinin (i) 
bendi ile 25 inci maddesi 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 16 ncı maddesinin (a) bendi 
1/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 2 nci maddesinin (ç) ve (d) bentleri ile 3 üncü maddesi 1/8/2009 tarihinde, 
ç) 27 nci maddesi 1/1/2010 tarihinde, 
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Devlet Bakanı 
E. Bağış 

İçişleri Bakanı 
B. Atalay 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Z. Çağlayan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Devlet Bakanı V. 
N. Ekren 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
V. Eroğlu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
E Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8- 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır 

olmak üzere, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık süre, altı 
ay olarak uygulanır; üçüncü fıkrasında öngörülen kısa çalışma ödeneği miktarı % 50 oranında 
artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik 
ödeneği süresinden düşülmez. Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa 
çalışma başvurularında süre, işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve bu maddede öngörülen süreyi 
aşmamak kaydıyla uzatılır." 

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 97 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri 
fatura ve eki belgeleri izleyen ayın onbeşine kadar Kuruma teslim ederler. Fatura bedelinin tamamı, 
fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir. 
Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. 
İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin 
hükümler uygulanır." 

MADDE 3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen kamu idaresi, yetkilendirildiği hususlarla 
sınırlı olarak kendi mevzuatında yer alan yetkileri kullanabilir." 

MADDE 4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "(a) ve (b) 
bentlerinde" ibaresi "(b) bendinde" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında geçen "8 inci," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "9 uncu," ibaresi eklenmiştir. 

"j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin 
bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin 
başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule 
uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle 
zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık 
iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır." 

MADDE 5- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması 
EK MADDE 1 - İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan 

sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar 
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Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş 
Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye 
İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer. 

Ticaret sicili memurluklannca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca 
Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz. 

Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla 
ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 6- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 
nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bakanlık; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, kendisine 
gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alır." 

MADDE 7- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski hükümlülerin 
mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını 
sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz." 

MADDE 8-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 119 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, 94 üncü maddeye göre tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı 
çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 
üç ayı geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 9- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir. 

"İndirimli kurumlar vergisi 
MADDE 32/A- (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 

taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun 
kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak 
üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine 
bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan 
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden 
kurumlar vergisine tabi tutulur. 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak 
suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın 
yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 
Bakanlar Kurulu; 

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik 
edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 
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b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25'i, yatırım tutan 50 milyon Türk Lirasını aşan 
büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a 
kadar indirimli uygulatmaya, 

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, 
lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 

(3) îkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan 
yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve 
indirimli vergi oranı uygulanır. 

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı 
bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım 
tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden 
yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme 
aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. 
İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde 
başlanır. 

(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi 
halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur. 

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine 
getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. 

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi 
oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşullan yerine 
getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır. 

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. 

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
MADDE 10- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen fonlardan, 

katılımcıları ya da kurucuları tam mükellef gerçek kişi veya kurum olmayanların portföylerini 
yöneten ve Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle kurulan portföy yönetim şirketleri, geçici 1 inci 
maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması yönünden bu fonların iş merkezi olarak değerlendirilmez, 
daimi temsilcileri sayılır." 

MADDE 11- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: 
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili 

gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi 
edilmelidir. 
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b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir 
serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın 
ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı 
tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez. 

Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak 
malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, 
Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca belirlenen esaslara 
uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme 
faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen 
sorumludur." 

MADDE 12- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının sonunda yer alan "Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Bakanlar 
Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi 
kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, 
bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." ibaresi "Yılı içinde 
mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin 
yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve 
hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi 
iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; 
Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 13- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 12- 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme 
kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması 
işlemleri ile 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamındaki şans oyunları 
işletme lisansı verilmesi işlemleri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler 
bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz." 

MADDE 14- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı 
Listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli (1) sayılı 
cetvelde karşılarında gösterildiği tutarlarda tespit edilmiş, aynı (I) sayılı Listenin (B) cetveline, bu 
Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaralı mallar, vergi tutarları ile birlikte eklenmiştir. 

MADDE 15- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve 
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5, 

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri %15," 

"Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle 
bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir. Bakanlar 
Kurulu, % 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte % 5'e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye 
ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkilidir." 
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MADDE 16- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun 
"IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 

beyanname ve sigorta prim bildirgesinden 
sadece muhtasar beyanname için 20 TL" 

MADDE 17- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı 
üzerinden hesaplanır." 

MADDE 18- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu işlemleri" başlıklı 
bölümünün 12 numaralı fıkrası, 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 20 numaralı fıkrasının 
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, 
sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulun emlak vergisi 
değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi 
değeri üzerinden (Binde 5,4)" 

"a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair 
tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 100 TL 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye 
Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, 
işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin 
tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 50 TL 

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür." 

"c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 50 TL" 
"e. Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde 
(634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat 
irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen 
bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun 
emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden 
devir alan için (Binde 15)" 

MADDE 19- 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin 
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." 

MADDE 20- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına 
Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun kapsamında olup 1/6/2008 tarihinden önce ikamet tezkeresi 
düzenlenenlerden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çifte vatandaşlık müracaatında 
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bulunanların başvuruları kabul edilerek, milli güvenlik ve Devletimizin dış politikası bakımından 
sakıncası görülmeyenlerin çifte vatandaşlık talepleri, talep tarihinden itibaren üç ay içinde 
sonuçlandırılır. Talepleri uygun görülenler Muş vilayetinde iskan edilir." 

MADDE 21- 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bent eklenmiş ve mevcut (k) bendi (1) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki 
kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgeleri, bu idarelerin 
mevzuatı gereğince elektronik ortamda bunlar adına almak." 

MADDE 22- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Gelir İdaresi grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve 
müdür yardımcısı kadrolarına atanacakların, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı yüz tam 
puan üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Şu kadar ki, Devlet gelir uzmanlığına atandıktan 
sonra bu unvanda en az beş yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilirler. 
Bu sınavlara katılacak personelin belirlenmesi ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 

Vergi dairesi müdürleri, müdürler ve bunların yardımcıları ile vergi denetmenleri yer değiştirme 
suretiyle atamaya tabi olup, buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 23- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"1/1/2005 tarihinden önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi olarak ayrılan veya 
aynı tarihten önce, Bakanlık tarafından onaylanan ve yatırım programına alınan OSB'lerin bulunduğu 
alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar hakkında; ilgili kamu idarelerince daha önce yapılan 
kamulaştırma ve diğer işlemler, tezyidi bedel dahil kamulaştırma, faiz ve diğer bedellerin ödenmesi 
kaydıyla geçerli kabul edilir, bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda 
yapılan tesciller korunur, mülkiyete yönelik Hazinece dava açılmaz, açılmış davalardan vazgeçilir, 
açılan davalar sonucunda bu taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına ve özel sicile yazılmasına 
dair verilen ve kesinleşen mahkeme kararları uygulanmaz ve bu kararlar uyarınca tapu kütüklerine 
konulan şerhler terkin edilir." 

MADDE 24- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlen
dirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi 
kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları 
içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel 
bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki 
idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az olmaması kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli 
idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli 
bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle 
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irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni 
verilebilir. 

Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım 
konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçüdür. 

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz. 

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve 
ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya 
arsalar da bu kapsamda değerlendirilir. 

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı 
bulunmayanların planlan ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır. 
Ön izin süresi iki yılı geçemez. 

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş 
yıl süreyle uyulması zorunludur. 

Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç 
öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı karan aranmaksızın 
irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler 
sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve 
bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, 
öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın 
tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise 
irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptal edilir ve iptal tarihinden 
itibaren ayrıca hasılat payı alınır. 

İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer 
yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder, yatırımcının talep etmesi halinde ise genel 
hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 

Hazineye ait taşınmazlar, birinci fıkra kapsamında en az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk 
Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak yatırım yapanlara, 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin 
amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ikinci fıkrada belirtilen 
bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 25- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 11- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen alanlarda kalan 
taşınmazlar için bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olup 31/12/2011 tarihine kadar 
kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler iptal edilir ve yenisi düzenlenmez." 

MADDE 26- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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"GEÇİCİ MADDE 19- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2009 yılı finansman 
açığının karşılanmasını teminen Hazineden olan görev zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine 
mahsuben Müsteşarlıkça Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Özel Tertip Devlet İç 
Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Bu kapsamda ihraç edilecek Özel Tertip Devlet İç Borçlanma 
senetleri için, Müsteşarlık Bütçesinin ilgili tertiplerine 1 milyar Türk Lirasına kadar ödenek eklemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 27- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddenin (d) bendinde yer alan gelirler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu gelirler 
tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar vergi daireleri ve muhasebe birimleri tarafından 
Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon 
hesabına aktarılır." 

MADDE 28- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu: 

EK MADDE 9- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur. 
Kurul üyesi Başbakan Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 

b) Para, kredi, fınans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve 
programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyon sağlamak, 

c) Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 

ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, 
uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyon sağlamak, 

d) Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler 
hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak, 

e) Devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde 
koordinasyon sağlamak, 

f) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşları ile Başbakana iletmek. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları, Kurulda temsil edilecek kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar ve kamu kurum 
ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir." 
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MADDE 29- 19/3/1979 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 65 inci maddesi, başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Baro keseneği 
MADDE 65- Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve 

temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Merkez Bankası 
reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır. 

Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri saklıdır." 
MADDE 30- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 22- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş baro keseneği 

borcunun tamamının, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altmış gün içinde ödenmesi halinde, 
işlemiş faiz borcu silinir. Baro keseneğinin ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden 
silme işlemleri, altmış gün süreyle durdurulur." 

MADDE 31- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek 
veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar 
hakkında, mülga 5 inci madde hükümleri uygulanır. Mülga 5 inci madde kapsamında bedelsiz irtifak 
hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar hakkında söz konusu hükümlerin 
uygulanmasına devam edilir." 

MADDE 32- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 16- Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat 
borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi 
halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir." 

MADDE 33- (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki "bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde" ibaresi "bu maddenin 
yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilen" şeklinde ve "bir yıl" ibaresi "iki yıl" olarak değiştirilmiştir. 

(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine "meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu 
staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas 
kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından 
fazla olmayanlar" ibaresi eklenmiştir. 

(3) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasına "merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri," ibaresinden sonra 
gelmek üzere "sosyal güvenlik kurumlan," ibaresi eklenmiştir. 

(4) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) 
bendine "Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 
yükümlülüklerini yerine getirmek" ibaresi eklenmiştir. 
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(5) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 99 uncu maddesinde yer alan "Muhtasar beyannamenin 
şekil, içerik ve eklerini belirlemeye" ibaresi "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer 
aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye" şeklinde değiştirilmiştir. 

(6) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde 
yer alan "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü." ibaresi "Şans oyunları lisans veya işletim hakkının 
hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar 
hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve 
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve 
kuruluşlar." şeklinde değiştirilmiştir. 

(7) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan "31/12/2008" 
ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiştir. 

(8) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde 
yer alan "Emeklilik yatırım fonlarının," ibaresi "Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım 
fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının," şeklinde değiştirilmiştir. 

(9) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
"maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine 
indirmeye," ibaresi "maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda 
birine kadar indirmeye," şeklinde değiştirilmiştir. 

(10) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "hesaplanan ödenecek ikramiyeler" 
ibaresi "hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "talebi ve" ibaresi "talebi veya" olarak değiştirilmiştir. 

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "saymanlığına" ibaresi "muhasebe birimi 
hesabına" şeklinde değiştirilmiştir. 

(11) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun; 
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "anlaşılan 5.000.000 liraya kadar (5.000.000 

lira dahil)" ibaresi "anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk 
Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) 
kadar" şeklinde, "Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına" ibaresi "Bakanlar Kurulu, bu tutarları 
topluca veya ayrı ayrı on katına" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 107 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tahsile yönelik bilgilerin verilmesi sırrın ifşaı 
sayılmaz." ibaresi "tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi 
arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç 
bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler 
edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(12) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin (c) bendindeki "Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 

Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan idarî davalarla sınırlı 
olmak üzere Bakanlığı" ibaresi eklenmiştir. 
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b) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bu işlemler ile diğer işlemlerinden dolayı idarî 
yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda 
bulunmak" ibaresi "bu işlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah ve benzeri özlük 
işlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 
nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi 
denetmenliğine atanırlar." cümlesi "Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi denetmenliğine, 
başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar." şeklinde değiştirilmiştir. 

(13) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" 
ibareleri "31/12/2009" şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "31/12/2007" 
ibaresinden önce gelmek üzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine 
kadar," ibaresi eklenmiştir. 

(14) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "kurumların" ibaresi "kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların" şeklinde değiştirilmiştir. 

(15) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "raportörler" ibaresi 
"uzmanlar" olarak değiştirilmiştir. 

(16) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(17) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

a) 4 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına," ibaresi ve "üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve 
en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

b) 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(18) 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan "Bu tarifenin 13 

numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini 
gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar 
tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

(19) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için banka ve sigorta 
muameleleri vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden 
tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2- İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 
veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 
tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya 
çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen 
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uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlü
ğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu 
taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki 
faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 
31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye 
ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına 
kesilen idari para cezaları terkin edilir. 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili 
trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren 
başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini 
tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde 
hükmünden yararlanabilirler. 

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı 
bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları 
hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve 
düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan 
motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu 
maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının 
kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı 
olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 
1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme 
faizi, vergi cezalan ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir 
ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen 
motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik 
tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek 
olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla 
tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. 
Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından 
satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu 
taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir. 

5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine 
kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezalan ve tescil plakasına kesilen idari para cezalan terkin edilir. 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 
tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, 
noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten 
sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile 
vergi cezaları, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. 
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Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce 
tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme 
alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade 
edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır. 

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri 
başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı 
maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne 
göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu 
hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır. 

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para 
cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. 

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını 
kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer 
alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi 
beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla 
ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi 
tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. 
Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavına giren vergi 
denetmen yardımcılarından, yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Gelir İdaresi Başkanlığı 
kadrolarında görev yapanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı aydan az olmamak üzere 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek tarihte bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenecek 
yeterlik sınavına çağrılırlar. Yapılan yeterlik sınavına girenlerden başarılı olanlar vergi 
denetmenliğine, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar. 

MADDE 34- Bu Kanunun; 
a) 15 inci maddesi, 33 üncü maddesinin (1) ve (8) numaralı fıkraları ile geçici 1 inci maddesi 

yayımını izleyen aybaşında, 
b) 33 üncü maddesinin (7) ve (13) numaralı fıkraları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 
c) 33 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, 
ç) 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/8/2009 tarihinde, 
d) 27 nci maddesi 1/1/2010 tarihinde, 
e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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1 Sayılı Cetvel 

G.T.I.P. NO. Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 

0,9345 

0,9345 

Kilogram 

Kilogram 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen 

işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama 
yağları, türbin yağlama yağları 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.87.00.00 Dişli yağlan ve redüktör yağları 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp 
çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.21 Spindle oil 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.22 Light neutral 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.23 Heavy neutral 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.24 Brightstock 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 
(Yalnız baz yağlar) 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

0,9345 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 
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2 Sayılı Cetvel 

G.T.İ.P. NO. Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 

3403.11.00.00.00 

3403.19.10.00.00 

3403.19.91.00.00 

3403.19.99.00.00 

3403.91.00.00.00 

3403.99.10.00.00 

3403.99.90.00.00 

3811.21.00.10.00 

3811.29.00.10.00 

(Yağlama müstahzarları) 
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve 
köselenin, post ve kürklerin veya diğer 
maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
Esas madde olarak kabul edilmemek 
şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya 
daha fazla petrol yağlan veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağları içerenler 0,9345 
(Yağlama müstahzarları) 
Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında 
kullanılan müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
Diğerleri 0,9345 
(Yağlama müstahzarları) 

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve 
köselenin, post ve kürklerin veya diğer 
maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında 
kullanılan müstahzarlar 0,9345 

(Yağlama müstahzarları) 
Diğerleri 0,9345 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağları içerenler) 
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi 
aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için 
diğer müstahzar katkılar 1,6135 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağları içermeyenler) 
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı 
amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 1,6135 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 
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