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lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/411) 491:492 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nin, hâkim ve savcıların dinlendiği 

iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 
cevabı (7/7525) 

2.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, siyasi tutuklu ve hükümlü
lere kötü muamele iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Er
gin'in cevabı (7/7590) 

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Anayasa Mahkemesinin önün
deki heykele ve telefon dinlemelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sa
dullah Ergin'in cevabı (7/7703) 

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, belediye başkan ve 
yardımcılarının bir ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7830) 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, çiftçilerin destek
lenmesine, 

- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, pamuk tarımında alınabi
lecek bazı tedbirlere, 

Bir kanun tasarısı taslağına gönderilen görüşe, 
- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, tanm kredi kooperatiflerinin 

bazı uygulamalarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/7862),(7/7863),(7/7864),(7/7865) 
6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, 2009 yılı bütçesindeki deği

şiklik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 
(7/7868) 

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kriz nedeniyle SGK'ya yapı
lan ödemelerin azalmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7876) 

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, esnafın idari para cezalarının 
affına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
cevabı (7/7890) 

9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, sinema ve televizyon sek
töründeki çalışma koşullarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7892) 

10.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkâri-Van kara yolunda 
bal yüklü araçların denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Ata-
lay'ın cevabı (7/7909) 

11.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Vakıflar bölge müdürlükle
rinin yüklenicilere ödeme yapmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/7961) 

12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Urla Teknokent Projesi'ne 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(7/7968) 
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13.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, sosyal güvencesi olmayan ha
milelerin sağlık giderlerinin karşılanmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8110) 

14.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sosyal güvencesi olmayan 
hamilelerin sağlık giderlerinin karşılanmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8111) 

15.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne'nin sınır ticaret mer
kezi kapsamına alınmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/8174) 

16.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, TOKİ ödemelerinde yaşa
nan sıkıntıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8185) 

17.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun, ödenmeyen sevk üc
retlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Din
çer'in cevabı (7/8198) 

18.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'a sınır ticaret merkezi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/8232) 

19.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
kısaltılmış adı ile ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8393) 
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ı.- GEÇEN TUTANAK ÖZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak sekiz oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras, 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümüne ve emek 
hareketinin sorunlarına, 

Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan, Türk Kızılayının kuruluşunun 141 'inci yıl dönümüne, 
Kütahya Milletvekili Alim Işık, İslami holdingler ve İhlas Finans mağdurlarının durumlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 
Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın gündem dışı konuşmasına ilişkin birer açıklamada bulundular. 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 milletvekilinin, işsizlik sorununun (10/408), 
Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı 

konusunun (10/409), 
Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 milletvekilinin, şaraplık üzüm yetiştiriciliğindeki 

sorunlann (10/410), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması 

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

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 

3'üncü sırasında bulunan, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un, Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu'nun (2/340) (S. Sayısı: 395), 

4'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı 
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında 
Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/705) (S. Sayısı: 394), 

6'ncı sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 
olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun (1/704) (S. Sayısı: 383), 

7'nci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun (1/688, 
1/703, 1/684, 1/696) (S. Sayısı: 384), 
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Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun (1/607) (S. Sayısı: 408) görüşmeleri 
tamamlanarak, 

5'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, 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) görüşmelerini müteakip, yapılan 
açık oylama sonucunda, 

Kabul edildi. 

23 Haziran 2009 Salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.43'te son verildi. 

Meral AKŞENER 

Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ 

Konya 
Kâtip Üye 

YusufCOŞKUN 

Bingöl 
Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 

Bursa 
Kâtip Üye 

Yaşar TÜZÜN 

Bilecik 
Kâtip Üye 

- 4 7 6 -



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 

No.: 124 

-477-

II.- G E L E N KÂĞITLAR 
19 Haziran 2009 Cuma 

Tezkere 
1.- Sayıştayda Açık Bulunan 6 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı 

Tezkeresi (3/840) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009) 

Rapor 
1.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 

İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma 
tarihi: 19.6.2009) (GÜNDEME) • 

No.: 125 
22 Haziran 2009 Pazartesi 

Tasarılar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın 

Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
(1/719) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı (1/720) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.6.2009) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/721) (Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.6.2009) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/722) (Adalet ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2009) 

Teklifler 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 

Milletvekili İlhan Evcin'in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/476) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.6.2009) 

2.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/477) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.6.2009) 
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3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; 6343 Sayılı "Veteriner Hekimlik Mesleğinin 
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair 
Kanun"un 19. ve 41. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/478) (Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2009) 

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/479) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.6.2009) 

Tezkereler 

1.- Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız ile Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/841) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009) 

2.- Mardin Milletvekilleri Emine Ayna ve Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/842) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009) 

3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/843) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/844) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009) 

5.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/845) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2009) 

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/846) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009) 

7.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/847) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2009) 

Raporlar 

1.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410) 
(Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (GÜNDEME) 

2.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 4 Milletvekilinin; 
İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 13 Milletvekilinin; 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/718, 2/307, 2/392, 2/406, 2/416, 2/424) 
(S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (GÜNDEME) 

3.- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa 
Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/716) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) 
(GÜNDEME) 
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Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engelli 

çocukların destek eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi 
(7/7566) 

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nin, memur ve emeklilere bir defaya mahsus ödeme 
sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7817) 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TRT'nin bir ihalesine ve bazı vericilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7819) 

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Telekom'un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7820) 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ABD'de bulunan iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7822) 

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği kazılara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7823) 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İsrail'e gönderilen gizli özel temsilciye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7824) 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/7825) 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MEDULA Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/7826) 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Belediyesinin borçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7827) 

11.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TRT'nin yaptırdığı bir diziyle zarara uğratıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7829) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş'ta depremle ilgili çalışmalara ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7834) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sakarya'da depremle ilgili çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835) 

14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836) 

15.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7837) 

16.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Hatay'da kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 
firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7838) 

17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7839) 

18.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, geçici işçi kadro tahsislerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7840) 

19.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, kredi kartı kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7845) 

20.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Hatay'daki kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7846) 
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21.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, IMF ile ilişkilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7847) 

22.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, iç talebin canlandın İmasına ve IMF ile görüşmelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7848) 

23.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, nükleer enerji santrali yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7849) 

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki enerji ihtiyacına ve OSB'lerin 
sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7850) 

25.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, enerji alanında faaliyet gösteren KİT'lerin borç ve 
alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7851) 

26.- Muş Milletvekili Sırn Sakık'ın, toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7852) 

27.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
metrobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7853) 

28.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul'daki kentsel yaşam kalitesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7854) 

29.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7855) 

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kaçak göçmen sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7856) 

31.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 1 Mayıs'taki olaylarda polisin bir müdahalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7857) 

32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl-Yedisu-Erzincan yolunun asfaltlanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7858) 

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin kesilen ek ders ücretlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7859) 

34.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki öğrenci yurdu yapımına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7860) 

35.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavındaki 
bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7861) 

36.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, acil arama servisinin etkinleştirilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7866) 

37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir beldeden geçen karayolunun oluşturduğu 
sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7867) 

38.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7869) 

39.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İstanbul Boğazı çevresindeki gayrimenkul 
alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7870) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara fabrikaları 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

3.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

4.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

5.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, TBMM İnternet Sitesinde erişim alanlarının 
artırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8443) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009) 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, dar ve sabit gelirlilerinin durumlarının 
iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8444) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

3.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, açıklanan teşvik paketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8445) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/8446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir TOKİ projesindeki konutların teslimine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

6.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, çiftçilerin kredi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir ve Ege Bölgesindeki teşvik uygulamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'de kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8450) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Genel Kurmay Başkanıyla 2007 yılında yaptığı bir 
görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8451) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki teşvik uygulamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8452) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

11.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/8453) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 
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12.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gizli anlaşmalar konusundaki açıklamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8454) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Altıntaş ilçesinde iptal edilen TOKİ projesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8455) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, hakkında suç duyurusunda bulunulan bir emniyet amirinin 
durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

15.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'nin sorunlarına ve teşvik uygulamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8457) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

16.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tarım ve hayvancılığın teşvikine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8458) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

17.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Denizli'de düzenlenen bir yemeğe ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8459) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

18.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, TMO'nun hububat alım ve satış esaslarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8460) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

19.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, IMF ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8461) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

20.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TTK'nın kamu kurumlanna kömür satışına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

21.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, seramik, karo ve maden sektörlerine yönelik teşvike 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

22.- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, borçlu çiftçilerin elektriğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

23.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki kadın tutuklulann 
sorunlanna ilişkin Adalet Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/8465) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki icra dairelerinin personel durumuna ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8466) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8467) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

26.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, İmrah Cezaevine mahkum nakli yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8468) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

27.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, TCK'nın 301. maddesine göre verilen yargılama 
izinlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul'daki icra dairelerinin personel durumuna 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8470) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'daki icra takiplerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

30.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı yazarların yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

31.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, özelleştirme mağduru işçilerin istihdamına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 
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32.- Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek'in, Pınarhisar'daki çimento fabrikasında işten çıkarılan 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8474) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10/06/2009) 

33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve kadın 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8475) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/06/2009) 

34.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, çocuklarda artan şiddet eğilimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8476) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

35.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem'in, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/8477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

36.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, enerji ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8478) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

37.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, özel güvenlik görevlilerinin yetki süreleriyle ilgili bir 
soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

38.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'deki bazı yolların yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8480) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

39.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, düzenlenen ve desteklenen film festivallerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8481) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

40.- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunun kapanacağı haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8482) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

41.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Nemrut Dağı'na yönelik çalışmalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8483) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

42.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da turizme yönelik çalışmalara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8484) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

43.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir antik kentteki çalışmalara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8485) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

44.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, belediyelere afet yardımı ödeneği verilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8486) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

45.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

46.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı tıbbi ürünlerin bedelinin karşılanmasına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

47.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tedavi katılım payındaki uygulamalara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8489) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

48.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, büyükşehir belediyelerine pay ödemelerindeki 
kesintiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8490) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

49.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı icra 
takibine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8491) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

50.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, borç nedeniyle araçların bağlanmasına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8492) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 
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51.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van ilindeki eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

52.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 657 Sayılı Kanunun 76. maddesine göre yapılan 
yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8494) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11/06/2009) 

53.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, bir lise müdür yardımcısı ve öğretmeni 
hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8495) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/06/2009) 

54.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, ikili eğitime geçen okullara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8496) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

55.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin alan değişikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8497) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

56.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 9 yıllık zorunlu eğitimde pilot uygulama yapılacak 
illere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8498) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

57.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Samsun'daki anne, çocuk ve kadın sağlığı hizmetlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

58.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Çiftlikköy Aile Sağlığı Merkezine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

59.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı alınan 
önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

60.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

61.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Acıpayam Devlet Hastanesi binasmın güçlendirilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

62.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, atıl durumdaki Gebze Devlet Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

63.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, buğday fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8505) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

64.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı alınan 
önlemlere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/8506) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/06/2009) 

65.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8507) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

66.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Çeltik ilçesinde bir destek programı uygulamasında 
ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8508) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

67.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, TMO'nun Kayseri'deki ürün alımlanna 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8509) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/06/2009) 

68.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, buğday ithalatına ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 
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69.- Edime Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, hububat piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/8511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

70.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, amaç dışı kullanılan tarım arazilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

71.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Mersin treninin Tarsus'taki duraklamalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8513) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2009) 

72.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'deki bazı belediyelere ayrımcı uygulama 
yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8514) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/06/2009) 

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Almanya Büyükelçisinin bir açıklama ve 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanmdan yazılı som önergesi (7/8515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2009) 

74.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Eğirdir Gölü çevresindeki yapılaşma sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/8516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

75.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Beydağları Sahil Milli Parkmdaki uygulamalara ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8517) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

76.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki insan hakları ihlali 
başvurularına ve incelemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) 
yazılı som önergesi (7/8518) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009 ) 

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009) 

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği mesleğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2009) 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108'inci 
Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, 732'nci Türk Dil Bayramı münasebetiyle söz isteyen Karaman Milletve

kili Mevlüt Akgün'e aittir. 
Sayın Akgün, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün 'ün, 732 'nci Türk Dil Bayramı 'na ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karaman'da kutlan

makta olan 732'nci Yıl Türk Dil Bayramı etkinlikleri konusunda gündem dışı söz almış bulunmak
tayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

13'üncü yüzyılda Anadolu'da Moğol istilasının yaşanması ve beylikler döneminin başlaması 
nedeniyle Türk birliği zorlu bir dönemece girmişti. Diğer yandan, Anadolu Selçuklu Devleti döne
minde sarayda Farsçanın hâkim olması ve edebiyatta Arapçanın yaygınlaşması halk arasında kulla
nılan Türkçenin zayıflamasına sebep olmuştu. İşte, böyle buhranlı bir dönemde Karamanoğlu 
Mehmet Bey, bundan tam yedi yüz otuz iki yıl önce "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, 
meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya." fermanını yayınlayarak Türkçeyi ye
niden devlet dili olarak ilan etmiştir. Mehmet Bey, bu fermanını diğer Türk beyliklerine de gönder
mek suretiyle güzel Türkçemizin Anadolu'da köklü bir çınar hâline gelmesinin yolunu açmıştır. Tarih 
boyunca yaşadığı buhranlı dönemlerinde milletimiz Yunusları, Karacaoğlanları, Âşık Paşaları, Ahi 
Evranlan, Hacı Bektaş Velileri ile Türk milletinin bekası için gönülleri yeniden imar ve inşa eden nice 
değerler çıkarmıştır. Bu kutlu ve şanlı insanlar Türk dili ve kültürünü yeniden hayata döndürüp ge
lecek nesillere armağan etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dil, insanlar arasında duygu, düşünce ve istekleri anlatma 
aracıdır. Aynı zamanda, dil, insana ait her türlü ürünün taşıyıcısı ve nesiller arasında köprüdür. Mil
let olmanın en önemli unsuru ortak dildir. Dil bu anlamda milletlerin kalbi, ruhu ve hayat damarıdır. 
Tarih boyunca dilini muhafaza eden milletler ayakta kalmış ancak dili yok olan topluluklar ise var
lığını, istiklalini ve hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Ağzımızda anamızın ak sütü kadar helal olan güzel 
Türkçemiz bizim millî kimliğimizdir. 
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Türkçemiz coğrafyaları aşan kimliğiyle sevgi ve barış dili olarak bugün 200 milyondan fazla in
sanın konuştuğu, dünyanın en büyük ve zengin dilleri arasındadır. Bugün Türkiye Türkçesinin söz 
varlığı 600 bini aşmıştır. Radyo ve televizyon yayınları ile dünyanın en ücra köşelerinde Türkçenin 
ses bayrağı dalgalanmaktadır. Bu genişleme Türk kültürünün ve Türkçenin önünde yeni ufuklar açıl
masını sağlamış ve Türkçe bu haliyle bir dünya dili hâline gelmiştir. 

Türkçenin en güçlü dönemini yaşadığı bu aşamaya gelmesinde hiç kuşkusuz Büyük Önder Ata
türk'ün cumhuriyetle birlikte giriştiği devrimler ve kurduğu kurumların büyük etkisi vardır. Atatürk 
"Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini 
korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." der. Bu, aynı 
zamanda, dildeki yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı tedbir almanın gerekliliğini vurgulamaktır. 

Bugün, başta radyo ve televizyon yayınlan olmak üzere, ticari reklam ve tabelalarda, ürün ad-
lannda, günlük konuşmalanmızda ve yaşamımızın maalesef her alanında Türkçenin gittikçe artan bir 
biçimde bozulma, yabancılaşma ve yozlaşmayla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Türkçemizin 
doğru, güzel ve etkin bir biçimde öğretilmesi ve kullanılmasını sağlamak için aileden ve okul çağla
rından başlayan ve bütün toplumu kuşatan bir Türkçe bilinci geliştirmeliyiz. Bu başarıyı yakalamak 
için devletimizin bütün kurumlarını seferber edecek millî bir dil politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu konuda 22'nci ve 23'üncü Dönem Meclislerimizde kurulmuş olan Türkçe komisyonlarının ha
zırladığı raporlar, dilimizdeki yabancılaşma ve yozlaşmanın sebepleri, sonuçları ve alınacak önlem
ler konusunda aslında bütün devlet kurumlarımıza ışık tutacak zenginliktedir. Bu raporların tozlu 
raflardan indirilerek hayata geçirilmesi dilimizin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karaman ilimiz, bir Türkçe sevdasıyla her yıl Dil Bayra
mı'nı değişik etkinliklerle kutlamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akgün, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEVLÜT AKGÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirak ettiği açılış töreninden sonra, Türkçenin çeşitli so

runları bilimsel toplantılarla ele alınmakta olup aynı zamanda Türk dünyasından gelen sanatçılar, 
şiir, tiyatro, resim ve gösteri dalında sunuşlar yapmaktadır. Törenler, 26 Haziran Cuma günü Sayın 
Meclis Başkanımızın katılımı ile son bulacaktır. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akgün. 
Gündem dışı ikinci söz, Balıkesir ilinin ulaşım sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir Millet

vekili Ergün Aydoğan'a aittir. 
Sayın Aydoğan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
2 - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'ın, Balıkesir ilinin ulaşım ve bazı sorunlarına ilişkin 

gündem dışı konuşması 
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Balıkesir ili

mizin ulaşım ve bazı sorunlarını konuşmak için söz almış bulunuyomm. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Balıkesir ilimiz, alan olarak ülke genelinde 13'üncü sırada, nüfus bakı
mından 17'nci sırada olan, iki tarafı denizlerle çevrili, tarımıyla, hayvancılığıyla sanayisiyle, turiz
miyle, üniversitesiyle, sosyal yaşamıyla, yer altı-yer üstü zenginlikleriyle ülkemiz için önemli olan 
illerimizdendir. İlimizin en önemli sorunlarından birisi ulaşımdır. Hükümetin özellikle duble yol ko-
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nusunda bu kadar iddialı olmasına rağmen, Balıkesir ilimiz duble yoldan en az pay alan illerdendir. 
Ulaşımı en zor olan ilimiz otobüsle yaklaşık dokuz saat, trenle on bir saat, özel araçla yedi saat ci
vannda tutmaktadır. Hava yolu ulaşımı olmayan, hızlı tren projesi teğet geçen, kara yolu yetersiz 
olan ilimiz bu ulaşım konusunda ne yazık ki ciddi sorunlar yaşamaktadır. Yıllardır bitmeyen Ban-
dırma-Susurluk-Balıkesir/Çanakkale-Ayvalık-îzmir-Manisa-Balıkesir ve de en önemlisi Balıkesir-
Körfez yolları gerçekten önemli bir sorundur. Manisa'dan geldiğimizde, Balıkesir il sınırına 
girdiğimizde duble yolun bittiğini görüyoruz. Bu da gösteriyor ki Balıkesir ilinin ciddi anlamda 
önemli ulaşım sorunu vardır. 

Körfez yolunun yaz aylarında gerçekten inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşadığını biliyoruz 
fakat Körfez yolunun özellikle bağlantı yolu sayılması nedeniyle şimdiye kadar geciktirildiğini, özel
likle yaz aylarında tarım araçlannm da yolu kullanmasıyla can ve mal kayıplarının arttığını biliyo
ruz. Havran kavşağında geçtiğimiz hafta ölümlü bir trafik kazasının yaşandığı, on dördüncü ölümlü 
trafik kazası olduğunu burada üzüntüyle sizlerle paylaşıyorum. 

Elbette bütün ülke için önemli olmakla birlikte bu bölgede yaşayan bizler için Körfez yolumuz 
son derece önemlidir. Bunun bir an önce hızlandırılmasını diliyorum. 

Yine burada, yapımı hızlandınlan Bandırma-Aksakal içinden geçen yol yapımında da ciddi ha
taların olduğunu, Aksakal'da yaşayanların unutulduğunu, traktör yolunun ve mezarlık yoluna geçi
şin yapılmadığını, Çayır yoluna Susurluk gidişte sola dönüş verilmediğini, bu traktör yolu yapılmıyor 
ve orada yaşayanlara yol verilmiyorken o bölgemizde bulunan eski Maliye bakanımızın şirketine 
özel dönüş yolu verildiğini de buradan görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, gerçekten Balıkesir ilinin, önemli olmakla birlikte 
ulaşımda özellikle ciddi sıkıntılar yaşadığını sizlerle paylaştım. Burada Körfez yolu yapıma girdi
ğinde, aynen Aksakal'ın unutulduğu gibi, önümüzdeki dönemde Gökçeyazı beldesinin de unutul
mamasını diliyorum. Çünkü burada projelerin bitirildiğini, dönüşlerin ve kavşakların yapılmadığını 
oradaki arkadaşlarımız bize aktardılar. 

Değerli milletvekilleri, Balıkesir'in en önemli sorunu ulaşım olmakla birlikte, son dönemde 
açıklanan teşvik paketinde de Balıkesir'in unutulduğunu, Balıkesir'in komşu illerle olan benzerliği
nin göz ardı edildiğini görüyoruz. Balıkesir'in ekonomide ve sosyal yaşamdaki bu kadar önemine rağ
men, Hükümetin uzun çalışmalar sonrasında açıklamış olduğu teşvik paketinde komşu il Manisa 
üçüncü grupta yer alırken Balıkesir'in ikinci grupta yer alması, Balıkesir'de yaşayan bizleri ve sa
nayicimizi ve yatırımcımızı gerçekten üzmüştür. Biz, Balıkesir Milletvekili olarak Balıkesir'in so
runlarının çözülmesini bekliyoruz ve burada nasıl ki ulaşımda unutulduğunu iddia ediyorsak bir an 
önce teşvik paketinde bu sorunun giderilmesini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; yine burada, son günlerde kamuoyunda ve basında da 
çıkan önemli bir sorunumuzun daha olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in Akarsu kö
yünde bir göletin yapıldığı, bu gölet projesinin çok eski bir proje olmakla birlikte, oradan Batı Ana
dolu enerji nakil hattının geçtiğini, Batı Anadolu enerji nakil hattı direklerinin de göletin içinde 
kaldığını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aydoğan. 
ERGÜN AYDOĞAN (Devamla) - .. .bizzat giderek yerinde incelemiş bulunuyorum. Değerli ar

kadaşlar, TEİAŞ ve İl Özel İdaresi bunun önemli olduğunu biliyorlar. Bu konuda o Akarsu Köyü 
Muhtarına yazı yazarak gölet suyunun düşürülmesi önerisinde bulunuyorlar. 
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Değerli milletvekilleri, bu kadar önemli ve büyük bir sorunu köy muhtarının çözmesini bekle
mek gerçeklerden uzak bir yaklaşımdır. Bir iddiaya göre, bu elektrik nakil hattının taşıyıcı direkle
rinin taşınması konusunda ödeneğin ayrıldığını ama bu ayrılan ödeneğin başka alanlarda 
kullanıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama ilimizdeki bu so
runun bir an önce giderilmesini ilimiz adına talep ediyorum. 

Balıkesir'deki ulaşım, teşvik paketi ve Akarsu göletinde yaşanan bu çok önemli, öncelikli so
runların bir an önce giderilmesini diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 
Gündem dışı üçüncü söz, belediyelerin sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili 

Mehmet Serdaroğlu'na aittir. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Serdaroğlu, buyurun efendim. 
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, belediyelerin içinde bulunduğu sıkıntılara 

ilişkin gündem dışı konuşması 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyeleri

mizin, içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmek üzere gündem dışı söz aldım. Sizleri en iyi dilekle
rimle selamlıyorum. 

Bu sene içerisinde belediyelerimizle ilgili iki adet kanun teklifi verdim. Bunlardan biri, nüfusu 
2 binin altına düşen belediyelere İller Bankasından 2 bin nüfus esas alınarak pay gönderilmesini içer
mektedir. Diğeri ise, belediye meclisinde kontenjan üyeliğinin seçim şeklinin yeniden düzenlenme
siyle ilgilidir. 

Ben de eski bir belediye başkanıyım. Görüştüğüm belediye başkanları sıkıntılarının Meclis kür
süsünden dile getirilmesini ve özellikle iktidarın bu noktada uyarılmasını ve bilgilendirilmesini is
tediler. Gerçekten de ister iktidar ister muhalefet belediyelerinin büyük bir çoğunluğu çeşitli 
zorluklarla karşı karşıyadır. 

Değerli milletvekilleri, 29 Mart seçimlerinde adaylar seçildikleri takdirde gerçekleştirecekleri 
projeleri ortaya koymuş, belde halkına söz vermişlerdir. Ancak belediyelerin içinde bulunduğu kay
nak sıkıntısı, verdikleri sözlerin tutulmasını maalesef engellemektedir. Bildiğiniz gibi, belediyeler, 
bütçelerinin en büyük gelir kısmını İller Bankası gelirlerinden elde etmektedir. Belediyelere genel 
bütçe vergisi gelirlerinden nüfuslarına göre pay verilmektedir. Ekonomik krizle birlikte toplanan 
vergi gelirlerinin önemli oranda azalması, belediyelere ayrılan kaynağın da azalmasına neden ol
muştur. Bununla da kalmayıp, ekonomik kriz, belediyelerin diğer gelirlerine de büyük darbe vur
muştur. Krizle birlikte belediyelerin kira gelirleri, ilan ve reklam vergisi gelirleri, hatta su paralarından 
elde ettikleri gelirler bile azalmıştır. Vatandaşın ödeme gücü kalmadığı için emlak vergisi tahsilatı ya
pılamaz noktaya gelmiştir. Maalesef, inşaat sektöründe yaşanan gerileme de belediyelere büyük katkı 
sağlayan imar ve inşaat işlerinin çeşitli kalemlerinden elde edilen gelirleri de düşürmüştür. Ayrıca, 
beldesinde geçinemeyen vatandaşlarımızın farklı yerlere göç etmesi sonucu küçük beldelerin nüfus
ları iyice azalmış, dolayısıyla göç veren beldeler ve ilçelerin İller Bankasından aldıkları paylar da 
düşmüştür. Belli bir nüfusa göre organize olmuş, ona göre personel çalıştıran belediyeler, nüfusun aza
lıp gelirin düşmesiyle maalesef tıkanıp kalmışlardır çünkü gelirlerin azalmasıyla birlikte belediyeler 
personel sayılarını azaltamamakta, maaş ödemeye aynen devam etmektedirler. Seçim öncesinde, etik 
olmamasına rağmen, 2007 Nisanında, belediyelerde çalışan geçici işçilerin daimî kadroya alınmaları 
doğru olmuştur ancak bu kadroların mali ihtiyaçlarını karşılayacak kaynağın belediyelere aktarıl
maması belediyeleri daha da zor bir durumda bırakmıştır. Belediyeler, gelişen diğer şartlarla birlikte 
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maalesef iflas noktasına doğru sürüklenmektedir. Belediyeler, bırakınız hizmet üretmeyi, proje ge
liştirmeyi, personel maaşlarını karşılayamaz durumdadırlar. Birçok belediyenin piyasaya trilyonluk 
borçlan vardır. Özellikle 29 Mart seçimlerinden sonra iktidar partisinden devralınan belediyelerin 
ödenemeyecek miktarda borçları bulunmaktadır. Belediyelerin borçlannı ödemeleri bu şartlar altında 
mümkün gözükmüyor. 

Bakınız, bugünkü Hürriyet gazetesinden size bir haber okumak istiyorum: "Bize para lazım 
Sayın Bakanım.' Antalya'da düzenlenen belediye başkanlan bilgilendirme toplantısına katılan Ma
liye Bakanı Mehmet Şimşek, etrafını saran belediye başkanlarının ricasından yürüyemez hâle geldi. 
Maliye Bakanını gören borçlanndan yakındı ve çözüm istedi." Demek ki söylemek istediklerimiz 
doğrudur. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetiniz, hepimizin Hükümeti ekonomik krize karşı önlemler ge
liştirmeye çalışırken belediyelerin içinde bulunduğu durumdan bihaber hareket etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Serdaroğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Belediyelerin iflas noktasına gelmesi beldelerinde 

borçlandıkları esnafı da batağa sürüklemektedir. Bugün gelirlerine haciz konulmamış belediye bul
mak neredeyse imkânsızdır. 

Değerli milletvekilleri, ister kabul edin, ister etmeyin, belediyelerin içinde bulunduğu durum 
yedi yıllık İktidarınızın bir sonucudur. İktidar - muhalefet hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum: Be
lediyelere aktanlan kaynakların derhâl ama derhâl artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, iflas nok
tasına gelmiş belediyeler yeni sosyal ve siyasal sorunlara neden olacaktır. 

Muhalefet görevimi yaparak sizin de çok iyi bildiğiniz ancak duymazdan, görmezden geldiği
niz bir sorunu daha dikkatlerinize sunmuş oluyorum. Yine muhalefet konuşuyor diye belediyelerin 
içinde bulunduğu gerçekten zor ve vahim durumu lütfen göz ardı etmeyiniz. 

Bana söz veren Değerli Başkanıma huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor, yüce heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
/.- Suudi Arabistan Şûra Meclisi Başkanı Dr. Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Al-Alshe-

ikh ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/848) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 10 Haziran 2009 tarih ve 50 sayılı Kararı 
ile Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Dr. Abdullah bin Muhammad bin İbrahim Al-Alsheikh ve 
beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret etmesi uygun bulunmuştur. 

Sözkonusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 milletvekilinin, toplum içerisinde artan şiddet olay

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/411) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Son günlerde toplumumuzda meydana gelen şiddet, yaralama ve öldürme olaylarının artması 

toplumsal dokumuzun zedelenmesine yol açmakta, insanlarımızda infial duyguları yaratmaktadır. 
Bu nev'i olayların her geçen gün toplumun her kesimine yayılması ve artması bize neler oluyor so
rusunun araştırılmasını gündeme getirmektedir. Bu olayların sebeplerinin araştırılarak yapılacak yasal 
düzenlemeler de dahil olmak üzere alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98'nci ve TBMM 
İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Mustafa Enöz (Manisa) 
2) Oktay Vural (İzmir) 
3) Erkan Akçay (Manisa) 
4) Reşat Doğru (Tokat) 
5) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 
6) Mehmet Şandır (Mersin) 
7) Ali Uzunırmak (Aydın) 
8) Ahmet Orhan (Manisa) 
9) Kadir Ural (Mersin) 
10) Mümin İnan (Niğde) 
11) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
12) D. Ali Torlak (İstanbul) 
13) Recep Taner (Aydın) 
14) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 
15) Zeki Ertugay (Erzurum) 
16) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 
17) Mustafa Kalaycı (Konya) 
18) Gürcan Dağdaş (Kars) 
19) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara) 
20) Akif Akkuş (Mersin) 
21) Muharrem Varlı (Adana) 
22) İsmet Büyükataman (Bursa) 
23) S. Nevzat Korkmaz (İsparta) 
24) Atila Kaya (İstanbul) 
Gerekçe 
Yıllardır tekrarlanan önce ekonomik kriz, sonra siyasal istikrasızlık ve nihayetinde toplumsal bu

nalım döngüsü, ülkemizde barış ve demokrasinin gelişmesine, sağlam ve milli bir ekonomik yapının 
oluşmasına, hakkaniyetli gelir paylaşımı ile ahlaki bir sistemin yerleşmesinin önündeki en önemli en
gellerdir. İşsizlik, durgunluk, hayat standardının düşmesi ve benzeri açmazlar sosyal patlamalara çok 
müsait bir ortam hazırlamaktadır. 

Bütün dünyada derinden hissedilen finansal kriz ülkemizde AKP hükümetinin yanlış ekonomik 
politikaları ile kendisini göstermiş, sanayi durma noktasına gelmiş, halkımızın alım gücünün düşmesi 

- 4 9 1 -
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1) Yılmaz Tankut (Adana) 
2) Mehmet Şandır (Mersin) 
3) Oktay Vural (İzmir) 
4) Necati Özensoy (Bursa) 
5) Kadir Ural (Mersin) 
6) Şenol Bal (İzmir) 
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ile piyasadaki ekonomik hareketlilik de azalmıştır. Krizin Türkiye'de en önemli ve hayati göstergesi 
işsizliktir, işsizlik maalesef ülkemizde tarihi rekor kırmıştır. Ülkemizde işsizlik son aylarda yüzde 
16,2'lik oranla, dünyada Güney Afrika'nın ardından ikinci sıraya yükselmiştir. Ülkemiz Avrupa'da ise 
işsizlikte birinci sıraya oturmuştur. 

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 30'lara kadar dayanmıştır. Daha önceleri, "her dört gençten biri 
işsiz" derken ülkemizde son istatistiklerle, neredeyse "her üç gençten biri işsiz" noktasına gelmiştir. 

AKP hükümeti iç ve dış konjonktürdeki gelişmeleri değerlendirerek ekonomide gerekli tedbir
leri almamıştır. Uygulanan yanlış politikalar ve zamanında alınmayan tedbirler neticesinde ülkemiz 
ekonomisinin iç ve dış dengeleri hızla bozulmuş, işsizlik yükselmiş, ekonomik büyüme durmuştur. 
Bu dummda insanlarımız yarınından ümidini kesmiş, güvenini kaybetmiştir. 

Bir tarafta insanlarımız yoksullaşırken diğer tarafta hükümetin desteği ile AKP yandaşı mutlu 
bir zengin azınlık türetilmiştir. Ülkemizde on dokuz milyon insan yoksulluk, bir milyon insan açlık 
sınırındadır. Gelir dağılımı ve adaleti bozulmuş, insanlarımız sosyal patlamaların eşiğine getirilmiş
tir. Bir tarafta sefalet bir tarafta sefahat. Toplumumuz artık cinnet geçirmektedir. Bu cinnetin en 
önemli nedeni AKP hükümetinin yanlış ekonomi politikalarıdır. 

Cinayetlerin hem faillerinin hem de mağdurlarının sayısı eğitim seviyesi düştükçe artmaktadır. 
Eğitim sisteminde düşüncesizce yapılan değişiklikler eğitimdeki millilik vasfının giderek azalması 
manevi olguların ve kabullerin erozyona uğraması gibi sonuçları beraberinde getirmiştir. 

Toplum içerisinde yaşanan bu trajedik olaylarda taraflardan herkes kadın, erkek, çocuk bütün va
tandaşlarımız mağdur olmaktadır. 

Bu cinayetlere ilişkin cezaların arttırılması veya yüksekliği bu fiilleri işleyen veya işleyecek ki
şiler üzerinde yeterince caydırıcı etki yaratmamaktadır. 

Cinayetlerle mücadelede eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri için, tüm kurumların birlikte ça
lışma yapmaları gereği vardır. Cinayetlerin ve böyle şiddetlerin önlenmesine yönelik eğitim ve bi
linç arttırma faaliyetlerinde, hedef kitlenin anlam dünyasından, yaşanılan kültürel değerlerden hareket 
edilmesi gerekmektedir. 

Özellikle televizyonlarda gösterilen silahlı ve insan öldürmeye yönelik dizilerin çocuklarımız 
üzerinde olumsuz etki yaptığı herkes tarafından kabul edilmektedir. 

İnsanlarımızın daha fazla acı çekmelerinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir. 

2.- Adana Milletvekili Yümaz Tankut ve 23 milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen konutlar-
daki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik 

bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorun
lann çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104 ve 105. mad
deleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
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7) Kamil Erdal Sipahi 
8) Gürcan Dağdaş 
9) Ahmet Deniz Bölükbaşı 
10) Muharrem Varlı 
11) Hüseyin Yıldız 
12) Bekir Aksoy 
13) Alim Işık 
14) Hakan Coşkun 
15) Zeki Ertugay 
16) Mehmet Akif Paksoy 
17) Mustafa Kalaycı 
18) Hasan Özdemir 
19) Beytullah Asil 
20) Kürşat Atılgan 
21) Behiç Çelik 
22) Mümin İnan 
23) Abdülkadir Akçan 
24) Recep Taner 
Gerekçe: 

(İzmir) 
(Kars) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Ankara) 
(Kütahya) 
(Osmaniye) 
(Erzurum) 
(Kahramanmaraş) 
(Konya) 
(Gaziantep) 
(Eskişehir) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Niğde) 
(Afyonkarahisar) 
(Aydın) 

Günümüzde barınma ve konut edindirme sorunu, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çözmekte 
zorlandıkları en önemli sorunların başında gelir. Hiç şüphesiz pek çok kesimin de malumu olduğu 
üzere ülkemizin en önemli sıkıntılarından birisi de konut sorunudur. Bu sorun hâlen yaygın olarak 
devam etmektedir ve hâlen de milyonlarca insanımızı ilgilendirmektedir. TOKİ, bu sıkıntıları azalt
mak amacıyla faaliyete geçmiş ve birçok bölgede önemli çalışmalar yapmıştır, yapmaya da devam 
etmektedir. 

Ancak TOKİ, ilk başlangıç zamanlarında ortaya koyduğu ciddi ve verimli çalışmalarını maale
sef artık devam ettirememektedir. Bunu, özellikle teslim edilen ve halen devam eden projelerde or
taya çıkan, vatandaşlarımızın memnuniyetsizliğinden, mağduriyetinden ve haklı olarak yaptıkları 
şikayetlerinden anlamaktayız. 

Bugün hemen yer yerde TOKİ'nin hizmetlerinden, projelerinden şikâyetler gelmektedir. Yazılı 
ve görsel basında hemen hemen her gün bu konularda haberlerin çıkması bu sorunların arttığının bir 
göstergesi olmaktadır. Mağdur olan insanların tepkileri çığ gibi yükselmektedir. TOKİ projelerinden 
şikâyetler ve tepkiler her geçen gün, azalacağı yerde maalesef artmaktadır. 

TOKİ ile ilgili sorunları başlıklar halinde kısaca özetlersek; 
1- Teslim edilen veya teslim sürecinde olan konutlarda sorunlar bulunmaktadır. 
2- Çevre düzeni nitelikli şekilde yapılmamaktadır. 
3- Sosyal donatılar çok yetersiz yapılmaktadır. 
4- Bazı yerlerde PTT, Sağlık ocağı gibi zorunlu hizmet birimlerinin yokluğu vatandaşlarımızı 

büyük ölçüde mağdur etmektedir. 
5- Konutlar yapılan protokolün aksine zamanında teslim edilmemektedir. İleriye dönük planlama 

yapan çoğu kiracı olan vatandaşımız bu yüzden büyük sıkıntılara düşmektedirler. 
6- TOKİ, teslim edilen sitelere genelde aynı şirket üzerinden geçici yönetim atamaktadır. Bu 

yönetim site sakinlerinden çok yüksek aidatlar, gider avansı, masraf adı altında ücretler almaktadır. 
7 - Site sakinlerinin kendi yönetimlerini kurmalarında zorluklar çıkarılmaktadır. 

-493-
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8- TOKİ'nin müteahhitlerine ödemelerini yapamamasının veya geç yapmasının yarattığı sıkın
tılar, işçilerin ve taşeron firma çalışanlarının mağduriyetleri ve mağdur olanların kızgınlıkla inşaat
lara verdikleri zararlar her geçen gün fazlalaşmaktadır. 

9- TOKİ müteahhitlerine ve taşeron firmalarına mal satan esnafın ödemelerini alamamalarının 
meydana getirdiği sıkıntılar yöre esnaf ve insanlarının dayanamayacağı noktalara ulaşmıştır. 

Ayrıca TOKİ'nin yapacağı 1+1 modelindeki 35-40 m 2 civarında konutların, özellikle çocuklu ai
leler başta olmak üzere, ülkemiz kültürü ve yaşam tarzı için uygun olmayacağı bir gerçektir. Bu tür 
konutların en az 2+1 olması bir gereklilik olup, projelerin bu yönde düzeltilmesinde fayda olacaktır. 

Büyük umutlarla çoluk çocuğunun nafakasından keserek başını sokabilecek bir yuva sahibi ola
bilmek için TOKİ ye başvuran ve konutlarında yukarıda özetlemeye çalıştığımız sıkıntılarla boğu
şarak ikamet eden insanlarımızın sıkıntılarının acil olarak çözülmesi gerekmektedir. 

Netice olarak; 
Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 

tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi 
ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmasını arz ederiz. 

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 milletvekilinin, ziraat mühendisliği mesleğinin so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/413) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği bazı uygulamalar ile uygulanması 
düşünülen yeni uygulamalar sonucunda Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve 
bu sorunların çözümü amacıyla Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 
105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Yılmaz Tankut 
2) Mehmet Şandır 
3) Oktay Vural 
4) Süleyman Nevzat Korkmaz 
5) Şenol Bal 
6) Kamil Erdal Sipahi 
7) Necati Özensoy 
8) Gürcan Dağdaş 
9) Kadir Ural 
10) Muharrem Varlı 
11) Ahmet Deniz Bölükbaşı 
12) Bekir Aksoy 
13) Alim Işık 
14) Mehmet Akif Paksoy 
15) Hakan Coşkun 
16) Zeki Ertugay 
17) Beytullah Asil 
18) Kürşat Atılgan 
19) Hasan Özdemir 
20) Abdülkadir Akçan 

(Adana) 
(Mersin) 
(İzmir) 
(İsparta) 
(İzmir) 
(Izmir) 
(Bursa) 
(Kars) 
(Mersin) 
(Adana) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Kütahya) 
(Kahramanmaraş) 
(Osmaniye) 
(Erzurum) 
(Eskişehir) 
(Adana) 
(Gaziantep) 
(Afyonkarahisar) 
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21) Mümin İnan 
22) Behiç Çelik 

(Niğde) 
(Mersin) 
(Konya) 
(Aydın) 
(Antalya) 

23) Mustafa Kalaycı 
24) Recep Taner 
25)Hüseyin Yıldız 
Gerekçe: 
24/01/1992 tarih ve 21121 nolu Resmi Gazetede yayınlanan "Ziraat Mühendislerinin Görev ve 

Yetkilerine İlişkin Tüzük"te Ziraat Fakültelerini bitiren Ziraat Yüksek Mühendisleriyle Ziraat Mü
hendislerinin görev ve yetkileri gösterilmiştir. 

Bu tüzüğün ikinci bölümünde; Tohumculuk, Kimyasal Gübre, Zirai Mücadele, Zirai Karantina 
ve Tarım İlaçları, Yem Sanayi ve Yem Kontrolü, Çevre Koruma, Tarım İşletmelerinin Planlanması 
ve Projelendirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, Araştırma Kurumları, Laboratuvar Kurma ve İş
letme, Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı, Tarım Kooperatifleri, Tarımsal Kredilendirme ve Kredi 
Kontrolü İşleri, Tarım Sigortası, Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma, Bilirkişilik konulan ile Genel 
Çalışma Alanları, Görev ve Yetkileri tanımlanmıştır. 

Aynı tüzüğün üçüncü bölümünde ise; Toprak Etütleri, Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar, Tarım 
Alet ve Makineleri, Zootekni, Su Ürünleri, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi konulan ile 
Lisans ve Uzmanlık Alanlarına göre görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 

Yukarıda özeti verilen Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma Alanları Görev ve Yetkilerini dü
zenleyen ikinci kısmında Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçlan bölümünde; "Tanırı ürün
lerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalannda; 
her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metot önerisi, mücadele, planlama ve uygu-
lamalann denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler Ziraat Mühendisleri tarafından yürü
tülür" denilmektedir. 

Ülkemizde bir taraftan okuryazarların -ilkokul mezunlarının dahi zirai mücadele ilacı satma
sına izin verilirken; diğer taraftan Ziraat Mühendislerine hem bitki komma ürünü satma hem de re
çete yazma konusunda sınav zorunluluğunun getirilmesi anlaşılır gibi değildir. 

Yeni Gıda Yasa Tasarısı ile Gıda işletmelerinde gıda güvenliğini ve halk sağlığını güvence al
tına almak için çalışan Ziraat Mühendisi sorumlu yöneticileri çalıştırma zorunluluğunun kaldırılacak 
olmasını anlamak mümkün değildir. Bakanlık tarafından hazırlanan bu yasa tasansı ile binlerce gıda 
işletmesinde çalışan Gıda, Kimya, Ziraat Mühendislerinin sorumlu yöneticilik uygulamasının kalk
masıyla işsizler ordusuna binlerce mühendisinin eklenmesinin yanında halk sağlığı açısından vatan
daşlarımız çok önemli ve yeni risklerle karşı karşıya bırakılacaktır. 

Ekonomik krizin etkilerinin en çok hissedildiği bu dönemde alınan bu karar, seçimlerden hemen 
sonraki süreçte, halen sorumlu yönetici olarak çalışan binlerce ziraat mühendisi yanında, çok sayıda 
gıda ve kimya mühendisinin de işini kaybetmesine neden olacaktır. 

Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin sayısının çokluğu, kamunun Ziraat Mühendisi istihdamını azalt
ması ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız yanlış uygulamalar sonucu işsiz Ziraat Mühendisi sayısı çığ 
gibi artmaya devam etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanılan Tarım Danış-
manlannın soranları çığ gibi büyümektedir. Bu mühendislerin şartlarında hiçbir iyileştirme yapıl
mamaktadır. 

Netice olarak; 
Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Tarım Bakanlığının son yıllarda gerçek

leştirdiği bazı uygulamalar ile yapılması düşünülen yeni uygulamalar sonucunda Ziraat Mühendis
liği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu soranların çözümü amacıyla Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasını arz ederiz. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Saym milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasa'nm 92'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 

vardır; önce okutup işleme alacağım, sonra da oylarınıza sunacağım. 
Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
A) TEZKERELER (Devam) 
2.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 

tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı 'na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/839) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sa

yılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Karan ile bir yıl için ver
diği izin çerçevesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL)'ne Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin 8/7/2008 tarihli ve 925 sayılı Kararıyla 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl uzatıl
mıştır. 

Türkiye UNIFIL kara harekâtına ve Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla barışı koruma ha
rekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece gerek Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi üyeliğimize paralel olarak Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel 
ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın konumun pekişmesini sağlamıştır. Türki
ye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülme
sine önemli katkıda bulunmuştur. 

UNIFlL'in görev süresi 31 Ağustos 2009 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Ağus
tos 2009 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
tarafından bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. 

Lübnan'daki siyasi ve güvenlik ortamının ülkedeki askeri unsurlarımızın görevlerini sürdürme
leri bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. 

Bu hususlar ışığında ve Lübnan makamlannın doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşul
ları da dikkate alınarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin UNIFlL'in görev süresinin uzatıl
ması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktan Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarının, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı 
TBMM Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2009 tarihinden itibaren bir yıl daha UNI
FIL Harekâtına iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapıl
ması için Anayasa'nm 92 nci maddesi uyannca izin verilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde İç Tüzük'ün 72'nci madde
sine göre görüşme açacağım. Gruplara, Hükümete ve şahsı adına 2 üyeye söz vereceğim. 

Konuşma süreleri gruplar ve Hükümet için yirmişer dakika, şahıslar için onar dakikadır. 
Tezkere üzerinde söz alan, Başkanlığımıza intikal eden sayın milletvekillerin isimlerini oku

yorum: 
Gruplar adına: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Yaşar Yakış... 
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BAŞKAN - Şahsı adına: Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Adıyaman Milletve
kili Sayın Ahmet Aydın. 

Hükümet adına: Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. 
İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Behiç Çelik'e aittir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, isterseniz önce Hükümet açıklama yapsaydı. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bir

leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 gün ve 1701 sayılı Kararı ile Lübnan'da ka
lıcı barış ve istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL 
oluşturulmuştur. Türkiye'den talep üzerine, geçen yıl 8 Temmuz 2008 tarihinde 925 sayılı Karar'la 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk uzatmayı yapmıştır ancak UNIFlL'in görev süresi 31 Ağustos 2009 
tarihinde dolacağından, Başbakanlığın 15 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararının süre uza
tımına ilişkin talebi Anayasa'nm 92'nci maddesi uyarınca Genel Kurula intikal ettirilmiştir. Konuyu 
görüşmek üzere toplanmış olan yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Orta Doğu coğrafyası maalesef netameli, matruşkayı andıran iç içe geçmiş 
sorunlar yumağı bir coğrafyadır. Burada barışı sağlamak oldukça güç ve hatta imkânsızdır çünkü 
1916 yılında İngiliz yayılmacılığının, müstemlekeciliğinin ağır şartlarında yerli unsurlara banş yapma 
hakkı asla tanınmamıştır ve tanınmamaktadır. 

İstenen şudur: Dinî ve etnik ayrılıklar alabildiğine kaşınsın, hasım hâle getirilsin, barış içinde bir 
arada yaşama imkânı kalmasın, karşılıklı güven ve istikrar kaybolsun, Orta Doğu coğrafyası param
parça olarak birbirine diş bileyen unsurların zulüm alanı hâline gelsin; böylece "böl ve yönet" siya
sasının uygulama merkezi hâline getirilsin. Nitekim başarılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı yani paylaşım savaşı, tek dişi kalmış canavarın yani Batı hegamonlarının 
burayı at oynattığı bir alana çevirirken acz içinde kıvranan Orta Doğu halklarının çığlıklarının yeri 
göğü inlettiğine tüm dünya tanık olmaktadır. 

Dört yüz iki yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Suriye, İsrail, Lübnan bölgesinin günümüze kadar 
uzanan feryatları Anadolu'ya yankılanmaktadır. Dört yüz iki yıl banş, güven ve istikrar içinde her din
den her dilden toplulukları bir arada tutan güç öyle zannediyorum ki Osmanlı'nın adaleti, hakkani
yeti, toleransı idi. Böyle bir dönem, bir saadet devri ne yazık ki görünmüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Lübnan karmaşası aslında Hıristiyan ile Müslüman'ın, İs
rail ile Arap dünyasının, etnik farklılıkların, muhtelif inanç gruplarının karmaşasıdır; onlarca irili 
ufaklı devletin müdahale alanının karmaşasıdır; 10.500 kilometrekarelik bir coğrafyada imdat çığ
lıklarının karmaşasıdır; büyüklerin güç gösteri alanının karmaşasıdır; iş birlikçilerin, ajanların, ope
rasyonların, terörün, cinayetlerin karmaşasıdır. Yaklaşık üç yıl önce burada başlayan Hizbullah-İsrail 
savaşı İsrail için bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İlk kez İsrail Lübnan'da kendini karşılayacak bir di
renişin acı tadını tatmıştır. Ne var ki yerleşim birimleri ve Beyrut altyapısıyla birlikte çökmüş, 4 mil
yon nüfuslu ülke harabeye dönmüştür; 1 milyon insan evini barkını terk etmiştir. Bu yıkıma rağmen, 
Lübnan sınırının İsrail için ölümcül etkilerinin olacağı endişesi çeşitli mahfilleri rahatsız etmiş ve acil 
çözüm yoluna gidilmesi yönünde diplomatik faaliyetlere hız verilmiştir. Girişilen çabalar sonucunda, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 11 Ağustos 2006 günü, bahsettiğimiz 1701 sayılı Kararı'nı 
alarak çatışmayı durdurmuştur. 2 bin kadar olan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün 15 bine 
çıkarılması bu arada istenirken, otuza yakın ülkenin katılımı sağlanmış ve birliklerin Güney Lüb
nan'daki Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki tampon alana yerleşmesi temin edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü temel olarak bölgede çatışmaların durdurulması, İsrail'in 
Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlayacaktır. 
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Aynca ek olarak 1701 sayılı Karar'ın tüm yönleriyle uygulanmasını sağlayacak olan UNIFIL'e 
mevcut görev yönergesinde ek olarak görevler tevdi edilmiştir. Tabii ki en önemli görevi çatışmala
rın durdurulmasını gözlemlemek, sağlamak, İsrail kuvvetleri Lübnan'dan çekilirken Lübnan Silahlı 
Kuvvetlerinin Mavi Hat boyunca olan bölgeler dâhil bütün Güney Lübnan'a konuşlanmasına neza
ret etmek ve destek vermek, bu konudaki faaliyetlerini İsrail ve Lübnan hükümetleriyle koordine 
etmek, sivil halka insani yardım ulaştınlmasma ve yerlerinden olmuş kişilerin gönüllü ve güvenlik 
içinde geri dönüşlerine yardımcı olmak, tampon bölgenin oluşturulması için atılacak adımlarda yine 
Lübnan ordusuna yardımcı olmak, Lübnan Hükümetinin talebi üzerine Lübnan'ın sınırlarının ve 
diğer giriş noktalarının silah veya bağlantılı maddelerin girişine karşı güvenlikli hâle getirilmesine 
yardımcı olmak, bunun yanı sıra UNIFIL birliklerinin konuşlu bulunduğu alanlarda ve yetenekleri
nin el verdiği değerlendirilmesi hâlinde operasyon sahasının çatışma amaçlı faaliyetler için kullanıl
masını sağlamak üzere gerekli bütün önlemleri almaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi görev 
yönergesi altında yürüttüğü faaliyetleri engellemeye dönük teşebbüslere güç kullanarak karşı koy
maya, Birleşmiş Milletler personeli tesislerini kommaya ve personelin ve insani yardım çalışanları
nın güvenliğini ve hareket özgürlüğünü teminat altına almaya, ani fiziki şiddet tehdidi altında bulunan 
sivilleri kommaya yetkili kılınmıştır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu kararı İsrail ve Lübnan hükümetleri ile bu hükü
metleri oluşturan bütün koalisyon ortaklan ve liderleri tarafından da kabul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin anılan karannda yer alan Görev Yönergesi ve bilahare 
hazırlanan harekât konsepti ve çatışma kuralları, UNIFIL'in meşm savunma ve çok istisnai durum
lar dışında muharip görev üstlenmesini ve çatışmalara girmesini öngörmektedir. 

Temel amacı Lübnan ve İsrail arasındaki istikrar ortamının sürmesine katkıda bulunmak olan Bir
leşmiş Milletler Görev Gücü'nün temel işlevi, Lübnan Hükümetinin egemenliğinin tüm ülke sat
hında tesisinde ve Güney Lübnan'daki güvenlik sorumluluklarını yerine getirmesinde Lübnan 
ordusuna yardımcı olmak olacaktır. 

Söz konusu karar uyarınca, tüm devletlerin vatandaşları tarafından veya toprakları üzerinden ya 
da bandıralarını taşıyan gemiler ve uçaklarla Lübnan'a, Lübnan Hükümetinin ya da UNIFIL'in yet
kilendirmediği her türlü silah, mühimmat veya benzeri maddelerin de satışını veya ulaşımını engel
lemek için gerekli önlemleri almaları ve bu tür teçhizatın kullanımına ilişkin teknik eğitim 
sağlanmasının da engellenmesi istenmektedir. Hükümetin daha önceki tezkere metninde bunlar da 
vurgulanmıştı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca tekrar etmek gerekirse: 
1) İsrail'in bölgeden çekilmesini temin edecek, 
2) Çatışmaları durdurmak için gözlemcilik yapacak, 
3) İsrail'in boşattığı alana Lübnan ordusunun yerleşmesini sağlayacak, 
4) Söz konusu çalışmaları İsrail ve Lübnan hükümetleriyle koordine edecek, 
5) İnsani yardımların ulaştırılmasına ve yerlerini terk etmiş kişilerin dönüşlerine yardımcı olacak, 
6) Lübnan ordusunun tampon oluşturmasına yardımcı olacak. 
7) Lübnan Hükümetinin silah ve mühimmat girişleriyle ilgili taleplerini karşılayacak olan bir birlik. 
Tüm bunlara ilaveten, Görev Yönergesi'nde bahsedilen faaliyetlerinin hepsini yapma üzerine bir 

metin. 
Değerli milletvekilleri, ne yapılırsa yapılsın, Orta Doğu'da, gördüğümüz kadarıyla kalıcı barı

şın sağlanması istenmemektedir, yaratılan kaotik ortam devam ettirilecek gibi gözüküyor. Yakın geç
mişte inanılmaz zulümler altında inim inim inleyen Irak bunun acıklı bir örneğidir. İnsan kanının 
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oluk oluk aktığı, 1 milyon Iraklının hayatını kaybettiği bu ülke, işgalciler için yüz karasıdır. Davos'ta 
Filistin için efelenenler, Irak için demokrasi getirildiğinden bahisle, işgalcilere övgüler düzebilmek-
tedir. Daha iki gün önce "Kerkük'te Türkmen katliamı: 80 ölü." diye başlık atan gazetelerimizin bu 
haberi karşısında hiç ses çıkarılmamakta, fakat Davos aslanlarının aslında Davos serçeleri olarak ta
rihe geçecekleri de bu şekilde kanıtlanmış olmaktadır; tıpkı, 2003 Temmuzunda Türk askerinin ba
şına çuval geçirilirken mantı ziyafetine devam etmeleri gibi ya da nota ve müzik notası icat etmeleri 
gibi. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bir örnek sunmak istiyorum: Geçen hafta Genel Kuml günde
mine getirilmiş olan bir teklif vardı, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy'un yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla ilgili bir kanun teklifi ve Komisyonun rapom. Bu, Genel Kuml gündemine girdi 395 
sıra sayısıyla. Bu ne sağlıyor? Türkiye'nin rüzgârından, güneşinden, atığından, termalinden enerji 
elde edilecek. İktidar bunu istiyor, AKP Grubu, Komisyon istiyor, muhalefet istiyor, bürokratlar is
tiyor, tam bir mutabakat var ama Sayın Ali Babacan istemiyor, diyor ki: "Amerika'da Shell ve BP 
gibi şirketlerin ve Amerikan Enerji Ajansının başkanlarıyla görüştüm. 'Yenilenebilir enerji gerek
sizdir.' dediler. 

Fosil yakıtın patronu olan ABD orijinli enerji patronlarının Türkiye'yi enerjide bağımsızlaş
tırma yoluna sokacak bir faaliyette baskı uygulayacağı muhakkaktır. 

Şimdi, bu durumda Sayın Babacan'a sormak lazım: Acaba siz, Türkiye'de ABD Enerji Ajansı
nın ve petrol şirketlerinin mümessili, malum kuruluşların Hükümetteki komiseri misiniz? 

Bu arada, 20 Haziran 2009 tarihli Zaman gazetesinde çıkan "Yerli enerjiyi teşvik yasası rötar 
yaptı" haberini de dikkatlerinize sunuyomm. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 2008 yılında, tezkere görüşmelerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi Gmp Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır'ın bir konuşması söz konusu. Onu da burada ifade 
etmeden geçemeyeceğim. Diyor ki Sayın Şandır: "İşte, biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hükü
meti bu noktada uyarıyomz. Bu konularda Türkiye merkezli, Türkiye'nin misyonu, tarihî müktese-
batının gereği, Türkiye'nin çıkarlarının gereği bir pozisyon alarak samimi ve güveni zedelemeden 
dürüstçe, bu sorunlara yabancı da kalmadan taraf olunmasında veya bu sorunlarla ilgilenilmesinde 
fayda var, ama burada mesela bir şey dikkatimizi çekiyor. Sayın Milletvekili geçen seneki konuş
masına benzer bir konuşma yaptı, ama şu somnun cevabı verilemedi: Lübnan Hükümeti Türkiye'nin 
bu yoğun katkısına ve samimi duruşuna rağmen deniz altındaki petrol rezervlerinin işlenmesini pa
zarlarken Türkiye'yi hiç aklına getirmedi. Lübnan Hükümeti Türkiye için çok önemli olan Ermeni 
soykırımı, sözde Ermeni soykırımı konusunda bir başka devletten farklı davranmadı. Hatta daha da 
aşırı davrandı. 1923'ü de kapsayan şekilde 1915 yıllarında yaşanan o hadiselerin bir soykırım kap
samında kabul edilmesine Meclisinde karar aldı." diyor. Şimdi ben bunu tekrar tezkere gündeme gel
mişken burada dikkatlerinize sunmak istedim. 

Değerli milletvekilleri, Lübnan'daki göreceli barışın tesisi yönünde, gittiği her ülkede takdir 
hisleri uyandıran, vazifesinin fevkinde, yüksek görev şuuruna sahip, namus ve şerefin timsali, belki 
de bu anlamda dünyada eşsiz, kahraman Türk ordusu üstün başarılara imza atmıştır. Birleşmiş Mil
letler Geçici Görev Gücü bünyesinde almış olduğu ve başardığı görevden dolayı kahraman ordu
muza şükran hislerimi ifade etmek istiyomm. 

Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisine tevdi etmiş olduğu tezkerenin, biraz önce ifade 
etmiş olduğum hususlar da dikkate alınarak yeniden ele alınmasını Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu 
olarak fevkalade önemsiyoruz. Burada belirtmek istediğimiz husus: Orta Doğu'ya sadece Lübnan 
ve İsrail meselesi olarak değil, Filistinlileri, Irak'ı, hatta Suriye'yi de katarak, bölgede kalıcı istikrar 



TBMM B:108 2 3 . 6 . 2 0 0 9 O: 1 

- 5 0 0 -

yapısının oluşturulması konusunda Hükümetin elinden gelen çabayı göstermesi yönünde özellikle 
ikazda bulunmak istiyoruz. Biraz önce ifade etmiş olduğum, Lübnan Hükümeti nezdinde -yeni, se
çimle gelen bir Hükümet şu anda iş başında- özellikle Lübnan'ın ekonomisinde Türkiye'nin de kuv
vetli bir şekilde var olması yönünde Recep Tayyip Erdoğan Hükümetinin gerekli girişimde 
bulunmasını özellikle hatırlatmak isteriz. 

Diğer bir konu da yine ifade etmiş olduğum üzere, sözde Ermeni soykırımı konusunda Lübnan 
Parlamentosunun almış olduğu karardır. Bu kararı Lübnan Hükümetinin yeniden gözden geçirmesi 
ve bu kararı etkisiz kılması yönünde Türk Hükümetinin faaliyete geçmesi, girişimde bulunmasını 
özellikle vurgulamak istiyoruz. 

Lübnan bizim için yabancı değil, bize uzak bir bölge değil. Türkiye ekonomisiyle bütünleşik, 
Türkiye'nin kültürüyle, insan unsuruyla, demografik yapısıyla, ekonomisiyle rahatlıkla ulaşabileceği 
önemli bir coğrafyadır. Burada tabii ki Türkiye olarak ve Türk milleti olarak, Türk devleti olarak, 
Türk Hükümeti olarak bizler kalıcı barışı ve istikrarı her zaman savunuyoruz. Bu yönde görüşleri
mizi de müteaddit defalar ifade etmiş olduk. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevdi etmiş olduğu 15 Haziran 2009 tarih ve 2559 sayılı Tezkere'ye olumlu baktığımızı, olumlu oy 
vereceğimizi ifade ediyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ. 
Sayın Elekdağ, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Lübnan'da görevli Birleşmiş Millet

ler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) komutasına verilmesine ilişkin ilk tezkerenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından kabulünden bu yana geçen üç yıl içinde Lübnan'da çok önemli olaylar cereyan 
etti. Önce, uzun bir siyasi kriz patlak verdi. Bunu kanlı olaylar ve bir iç savaş izledi. Doha Anlaş
masıyla savaşa son verilip istikrar koşulları yaratıldıktan sonra 7 Haziran 2009'da genel seçimler ya
pıldı. Hizbullah'ın Başkanı Nasrullah'ın seçim sonuçlarını kabul etmesiyle de ülkede istikrarlı bir 
dönem yaşanabileceği umudu canlandı. Ancak bu bir hayli zor değerli arkadaşlarım, çünkü İsrail, 
İran'ın Akdeniz kıyılarındaki vurucu gücü olarak gördüğü Hizbullah ile bu örgütün elindeki men
zilleri 300 kilometreye kadar olan 30 bin adet füzeden son derece rahatsızlık duyuyor ve bu silahla
rın imhası için fırsat arıyor. Yani değerli arkadaşlarım, Lübnan'da maalesef senaryo değişmiyor. 
Anımsayacaksınız, bu filmi üç yıl önce, 2006 Temmuzunda görmüştük. Lübnan'ın güneyini on sekiz 
yıl işgal altında tutan, fakat Hizbullahın direnişi karşında çekilmek zorunda kalan İsrail, 2006 Tem
muzunda Amerika'nın siyasi desteğini arkasına alarak Lübnan'a saldırdığı zaman hem Lübnan'dan 
kovuluşunun rövanşını almayı hem de Hizbullahı çökerterek elindeki füzeleri yok etmeyi tasarlı
yordu ama dünyanın 5'inci güçlü ordusu olarak lanse edilen İsrail bunda başarılı olamadı. Buna mu
kabil, İsrail kuvvetlerine direnen Hizbullah tüm Arap âleminin kahramanı hâline geldi. Hizbullahın 
zaferini yüzünde patlayan bir şamar olarak gören Bush yönetimi, hışımla devreye girdi ve Hizbulla
hın karşısına Birleşmiş Milletler Barış Gücünün konuşlanmasını sağlayarak İsrail'in daha fazla yıp
ranmasını önlemeye çalıştı. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu Barış Gücünün bir başka amacı daha vardır, bu da ileride Hiz-
bullaha karşı tekrar bir saldırıya girişildiği takdirde bu Gücün İsrail'e koruyucu kalkanlık yapması 
ve İsrail'in uğrayacağı hasarı azaltmasıdır. 
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Evet, değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücünün amacı, Lübnan'ın is
tikrarını sağlamak ve Orta Doğu barışına katkıda bulunmak gibi bir insani görevden ibaret değildir. 
Esas amaç, Hizbullahı bölgeden söküp atmayı öngören bir askerî operasyonun zeminini şimdiden 
hazırlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar söylediklerim, Lübnan'ın Orta Doğu'daki sorunlar yuma
ğının tam göbeğinde yer aldığını gösterdiği gibi bu bölgenin Başkan Obama'nm Kahire'de yaptığı 
konuşmada açıkladığı yapıcı ve umut verici yaklaşımlara da ne denli ihtiyacı olduğunu ortaya ko
yuyor. Obama'nın Kahire konuşması, Bush yönetiminin kötü mirasını silme amacını güttüğü gibi 
Amerika'nın İslam coğrafyasına yönelik politikasında uygulamayı öngördüğü köklü ve yapıcı bir 
zihinsel değişikliği de yansıtıyor. Obama, İslam alemiyle karşılıklı saygı ve çıkar temelinde hoşgörü 
ve adalet ilkelerine dayalı ilişkiler kurmak istediğini vurguluyor ve Amerikan politikasını bu ilkeler 
ışığında şekillendireceği vaadinde bulunuyor. Obama'nın konuşmasını Kur'an'dan ayetlerle süslen
miş, zengin retorikten ibaret bir metin olarak değerlendiren çevreler var. Bu görüşleri doğru bulmu
yoruz zira, Obama, bu konuşması ile Müslüman ülkelere yönelik somut bir politikanın ilkelerini 
belirlemiş, oldukça kapsamlı bir eğitim ve teknolojik destek programı yükümlülüğü altına girmiş ve 
Orta Doğu'nun çetin sorunlarının çözümü için yapıcı nitelikte yaklaşımlar önermiştir. Nitekim, Orta 
Doğu'da sorunların anası olarak belirtilen Filistin somnunun çözümü için Obama'nın önerdiği yak
laşımın, İsrail Hükümetinin kuvvetle karşı çıkmasına rağmen, hem Filistinliler hem de Arap dünyası 
tarafından temkinli olmakla birlikte hayli olumlu karşılanması bir müzakere zemini oluşturduğu umu
dunu yaratıyor. 

Önemli olan bir diğer husus da, Obama'nın, İran'ın nükleer silah üretimine yönelik faaliyetin
den kaynaklanan sorunu, Orta Doğu'da bir nükleer silah yarışını engelleme temeline oturtmasıdır. 
Obama, bu bağlamda, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf ol
masını sorgulamaktadır. Obama bununla da yetinmemekte, İsrail'in nükleer silaha sahip olması im
tiyazını da sorgulamaktadır. Bu şekilde Obama, çözüm için yeni kapılar açmakla kalmayıp, örneğin 
Orta Doğu'da nükleer silahlardan arınmış bir bölge kurulması gibi, İsrail'i karşısına almayı da göze 
alarak, Başkan Eisenhower döneminden bu yana hiçbir Amerikalı başkanın gösteremediği bir siyasi 
cesaret sergilemiş olmaktadır. Tabiatıyla, İsrail'deki sağcı Hükümet ve Amerika'daki etkili Yahudi 
lobisi, Obama'nın Filistin sorununa yönelik çözüm inisiyatifine karşı güçlü engeller oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde, İran'daki başkanlık seçiminden sonra tırmanan gerginliğin bu ülkeyi henüz hangi 
yöne savuracağını ve İran'ın bölgesel nüfuzunu nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Gelişmelerin, Oba
ma'nın İran'la diyalog yolunu açma inisiyatifini sekteye uğratmasından endişeliyiz. Obama'nın Ka
hire konuşmasıyla çizdiği stratejik peyzajda bazı boşluk ve tutarsızlıklar yok değildir. Tabi olduğumuz 
zaman kısıtlaması bunlardan sadece biri üzerinde durmamıza imkân veriyor. Bu da Obama'nın, Ame
rika'nın Irak'ın toprakları ve kaynakları üzerinde hiçbir talebi olmadığı ve Irak'taki tüm Amerikan 
askerî kuvvetlerinin 2012 yılına kadar geri çekileceği hususunda verdiği güvencedir. 

Değerli arkadaşlarım, asker çekme takviminin uygulanabileceği hususunda ciddi kuşkularımız 
var, çünkü Amerika'nın küresel stratejisinin öncelikli hedefi, her türlü imkândan yararlanarak ve ge
rekirse kuvvet kullanarak Hazar ve Körfez bölgelerinin enerji kaynaklarını denetlemek ve bu kay
nakların Batı'ya ulaşım yollarının güvenliğini sağlamaktır. Oysa bugünün koşullarında Amerika'nın 
Irak'taki askerî mevcudiyetine tümüyle son vermesi şu üç gelişmeye yol açar: 

Birincisi, Irak'ta doğacak boşluğun derhâl İran tarafından doldurulmasına davetiye çıkarır ve 
Körfez Bölgesi'nin Amerika'nın çıkarlarına meydan okuyan, hegemon bir devlet konumundaki 
İran'ın hâkimiyetine bırakılması sonucunu doğurur. 

İkincisi, Orta Doğu'daki tüm jeopolitik dengelerin temelinden sarsılarak Amerika'nın aleyhine 
dönüşmesine ve Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının tehlikeye düşmesine yol açar. 
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Üçüncüsü de, güçlenen ve bölge üzerindeki etkinliği artan bir İran'ın nükleer silahlara sahip 
olma iradesini kırmak çok daha zorlaşır. 

Bu bakımdan, Obama'nın Irak'a yönelik olarak açıkladığı yaklaşım Amerika'nın "grand stra
tegy" denilen büyük stratejisine ters düşer ve Amerika'nın süper güç olma hedefinden vazgeçtiği an
lamına gelir. Oysa Obama Amerikası'nın da tarihteki bütün emperyal devletler gibi fanatik bir 
dürtüyle dünyada tek süper güç olma konumundan ve küresel hegemonya hedefinden vazgeçmesi söz 
konusu değildir. Bu noktada hemen belirtelim ki, Obama'nın Türkiye'yi ziyareti de söz konusu büyük 
stratejisinde öngördüğü hedefleri gerçekleştirmek ihtiyacından doğmuştur. Obama, Amerika'nın 
büyük Orta Doğu coğrafyasında karşılaştığı sorunların hallinde Türkiye'yi güvenilir bir müttefik ola
rak yanında görmek istiyor ve böyle bir iş birliğiyle bu sorunları çözme şansının artacağını düşünü
yor. Bu görüşle de, Türk-Amerikan iş birliğinin diğer bölge devletlerinin esinlenebileceği model bir 
ortaklık oluşturmasını öneriyor. 

Peki, Amerika'nın stratejik değer skalasında Türkiye'ye yüksek bir değer verdiği anlaşılan Baş
kan Obama, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına bu değerle orantılı bir hassasiyet göstermeye hazır mı? Bu 
soruyu yanıtlamadan önce, Başkan Bush döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin dibe vurmasının 
nedenleri üzerinde kısaca durmamız gerekiyor. Bu dönemde Bush yönetimi, 1 Mart tezkeresinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde reddedilmesi üzerine Türk Hükümeti tarafından aldatıldığı hissine ka
pılarak Türkiye'yi cezalandırma politikası uygulamıştır. Bu politika bağlamında, Bush yönetimi, 
bölgesel Kürt yönetiminin başındaki Barzani'nin çıkarlarına Türkiye'ninkilere nazaran öncelik ver
miş ve Kürt liderin PKK'yı barındırmasına ve himaye etmesine göz yummuş, hatta desteklemiştir. 
Bu suretle, Washington, Türkiye'nin ulusal ve toprak bütünlüğünü tehdit eden hasmane bir politika 
izlemiştir. 

Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi senaryosu, Türkmenlere karşı ağır mezalime göz yu
mulması, bölgesel Kürt yönetiminin göz diktiği Kerkük'te demografik dengeyi kitlesel biçimde Kürt
ler lehine değiştirmesine izin verilmesi de, yine o dönemde Washington'da Türk Hükümetine karşı 
duyulan infialin tezahürleridir. 

Bush yönetimi, Türkiye'ye karşı bu hasmane yaklaşımını, 2007 Ekimine kadar dört yıldan fazla 
bir süre sürdürmüştür. Türk-Amerikan ilişkilerinin kırılma noktasına geldiği bu tarihte ise, Bush yö
netimi, Türk Hava Kuvvetlerinin PKK hedeflerine kısıtlı hava operasyonları yapmasına izin vermeyi 
kabul etmek suretiyle söz konusu politikasını yetersiz de olsa bir ölçüde değiştirmiştir. Ne var ki 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, can alıcı PKK hedeflerine kendi iradesi ve planlamasıyla kara ve hava 
operasyonları yapmasına kısıtlamalar getiren Amerikan politikası nedeniyle iki yıldır terör örgütü
nün Türk uçaklarıyla havadan vurulması PKK'nın vurucu gücünde beklendiği ölçüde ağır bir hasar 
yaratmamıştır. 

Şimdi Türkiye'nin yanıt aradığı temel soruya gelelim. Bu soru şudur: Başkan Obama PKK'nın 
tasfiyesi için Türkiye'ye tam destek vermeye hazır mıdır? Obama'nın Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde yaptığı konuşmayı ve İstanbullu gençlerle görüşmesini bu açıdan incelediğimizde beklediği
miz desteğin belirtilerini göremiyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle ki: Birincisi, Obama, Türkiye ile 
Amerika'nın karşılaştığı terör tehditleri arasında fark gözetmektedir. Nitekim Obama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki konuşmasında El Kaide'nin Pakistan'la Afganistan'dan güvenli bir bölge olarak 
yararlanmasına müsaade edilemeyeceğini ve hedefin El Kaide'yi yok etmek olduğunu vurgulamış
tır, buna mukabil PKK konusunda değişik bir görüş ortaya koymuştur. Obama, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde her ne kadar Amerika'nın Türkiye'ye PKK ile mücadelesinde destek vereceğini 
söylemişse de PKK'nın tasfiye edilmesinden ve Kuzey Irak'ın PKK için güvenli bir bölge olmaktan 
çıkarılmasından söz etmekten kaçınmıştır. 

- 5 0 2 -
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İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşmasında Obama, Türkiye'ye, PKK sorununu 
Irak'ın Kürt liderleriyle iş birliği çerçevesinde çözmesini önermiştir. Bu, son derece hatalı bir yak
laşımdır. PKK'yı besleyenlerle iş birliği yapmak suretiyle terör örgütünün çökertilmesini önermek 
Türkiye'nin karşılaştığı sorunu hiç anlamamak demektir. Mesut Barzani, PKK'yı silahlı bir güç ola
rak elinin altında tutmak ve icabında bu örgütü bir pazarlık unsuru olarak Türkiye'ye karşı kullan
mak istemektedir. Barzani, PKK'yı bağımsız Kürt devletinin ilanında ve Kerkük sorununa arzusu 
doğrultusunda bir çözüm gerçekleştirmek için Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanma hesabı için
dedir. Başkan Obama'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu gerçekleri bilmezden gelerek konuş
ması aynen Başkan Bush gibi bölgesel Kürt yönetiminin çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının önüne 
koyabileceği endişesini yaratıyor. 

Üçüncüsü, Obama, Tophane-i Âmire'de öğrencilerle yaptığı toplantıda "Kuzey Irak'ta bağım
sız bir Kürt devletine izin verir misiniz?" sorusunu yanıtlamaktan kaçınmıştır. Obama'nın bu tutumu 
iki açıdan hatalı bir davranış olmuştur. Obama, bu davranışıyla hem Kuzey Irak'lı Kürt liderler üze
rinde bağımsız Kürt devletine yeşil ışık yakabileceği algılamasını yaratmış hem de Amerika'nın 
resmî politikası olan Irak'ın ulusal ve toprak bütünlüğü tezine ters düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu söylediklerim şu iki önemli noktayı ortaya koymaktadır: 
Birincisi, Dışişlerimizin temel eksenini oluşturan Türk-Amerikan ilişkilerinde bir iletişim ek

sikliği vardır; bunu muhakkak kapatmak gerekiyor. 
İkincisi de Türkiye ile Obama yönetimi arasında temel sorun, Irak'ın kuzeyindeki PKK unsur

larının tasfiyesi ve etnik bazda Kürt bölücülüğü meselesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerle 
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasının öngörüldüğü ve Amerika'nın karşılaştığı 
sorunlar açısından birçok alanda Türkiye'nin iş birliğine ve desteğine ihtiyaç duyduğu şu dönemde, 
Türk Hükümeti, ulusal çıkarları açısından yaşamsal nitelikteki şu dört önerisinin Obama yönetimi ta
rafından kabul edilmesini sağlamalıdır. 

1) El Kaide terör örgütü Amerika açısından neyse Türkiye açısından da PKK örgütü aynı şey
dir. PKK örgütü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına en büyük tehdidi oluşturmakta
dır. Bunun anlamı, nasıl ki terörle mücadelede Amerika için nihai hedef El Kaide örgütünün tümüyle 
imhasıdır, PKK ile mücadelede de esas amaç PKK'nın tasfiyesi ve Kuzey Irak'ın terör örgütü için 
bir üs olmaktan tamamen çıkarılmasıdır. 

2) Türkiye, ulusal bekasını ilgilendiren bu alanda uluslararası hukuktan doğan meşru savunma 
hakkı çerçevesinde PKK'yı Irak'ın kuzeyindeki üslerinden söküp atmak ve tasfiye etmek amacıyla 
terör hedeflerine karadan ve havadan sivillere zarar vermemenin dışında hiçbir kısıtlamaya tabi ol
madan operasyon yapma hakkına sahiptir. Amerika, Türkiye'nin bu hakkını tanımalı ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin operasyonlarına her türlü desteği vermeli ve istihbarat bilgilerini sağlamalıdır. 

3) PKK somnunun çözümü bağlamında Bush yönetimi Türkiye'ye siyasi bir çözüm dayatmış
tır. Genel bir affı da içeren bu çözüm, Türkiye'nin bu konuda bölgesel Kürt yönetimini resmî muha
tap olarak almasını, sınır güvenliği ve Kuzey Irak'taki PKK unsurlarının geleceğini Barzani ile 
görüşmesini, yani müzakere etmesini önermektedir. Bu yaklaşım birçok nedenle Türkiye'nin ulusal 
çıkarlarıyla çatışmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu nedenlerin başında, siyasi çözüm çerçevesinde 
Barzani'yle iş birliğini geliştirmek amacıyla 2008'de Bağdat'a giden zamanın Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan'ın Barzani'ye iletilmek üzere Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'ye verdiği talep listesin
deki taleplerin bugüne kadar yerine getirilmemesi gelmektedir. 

Bu talep listesi şu hususları kapsamaktaydı: PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesi. PKK'nın 
Irak'ın kuzeyini üs olarak kullanmasına son verilmesi ve kampların kapatılması. PKK'nın hareket ve 
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eylem kabiliyetinin daraltılması. Lojistik desteğinin tamamen kesilmesi. PKK'nın lider kadrosunun 
yakalanıp, Türkiye'ye teslim edilmesi. Evet, Ankara'nın yalvar yakar olarak peşinden koşmasına 
rağmen Barzani Türkiye'nin bu taleplerini yerine getirmemiştir. Bu süre zarfında da PKK'yı himaye 
etmeye devam etmiştir. 

Diğer bir neden değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin esas muhatabının Bağdat'taki hükümetin ol
ması gerektiğidir. Barzani'nin Irak Hükümetinin sorumluluklarını üstlenmesi ve Irak'ı temsil eden 
ikinci bir otorite olarak Türkiye'ye muhatap olması, Bağdat'ın otoritesini yitirmesine yol açar. Böyle 
bir gelişme ne Irak'ın ne de Türkiye'nin yararınadır. Nihayet sınır güvenliği ve Irak'ın kuzeyindeki 
PKK unsurlarının geleceği için Türkiye'nin Barzani'yle görüşmesi fahiş bir hata olur. Bu şekilde ha
reket edilirse hem PKK hem de Türkiye'deki etnik bazda Kürt bölücülüğü sorununun nasıl çözüm
leneceği hakkında Barzani'ye söz hakkı tanınmış olur ki, bu da son derece tehlikeli gelişmelere zemin 
hazırlar. Bu nedenle Hükümet Obama yönetimine siyasi çözümü kabul etmeyeceğini belirtmelidir. 

4) Irak'ı işgal harekâtına başladığı 2003 yılından bu yana Amerika'nın politikası Orta Doğu 
stratejisi bağlamında bölgesel Kürt yönetiminin çıkarlarına Türkiye'ninkilere nazaran öncelik vermek, 
ancak kaybetmek istemediği Türkiye'yi de, tabiri caizse, idare etmek şeklinde olmuştur. VVashing-
ton'un bu konudaki ikileminin ve Barzani'ye kol kanat germesinin nedeni, Irak parçalandığı tak
dirde kuzeyde kurulacak bağımsız Kürt devletine Amerika'nın üsleriyle yerleşme seçeneğini elinde 
tutmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Barzani'nin bugüne kadar PKK terörüne destek verme ira
desinin kırılamamasımn temel nedeni de budur. Bu bakımdan, Washington, Türkiye ile karşılıklı 
çıkar ortaklığına ve güvene dayalı ilişkiler kurmak istiyorsa bir tercih yapmak ve Türkiye'nin çıkar
larına öncelik vermek durumundadır. 

Sonuç olarak, Başkan Obama, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmasında açıkla
dığı gibi Türkiye ile ilişkilerini model ortaklık bazında yürütmek istiyorsa belirtmiş olduğumuz bu 
dört öneriyi kabul etmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye, devasa ve giderek ağırlaşan bir sorunla karşı karşıyadır. Sorunun 
iç boyutu olan etnik bazda Kürt bölücülüğü de Türkiye'nin ayağında bir prangadır. Bundan kurtul
madan Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi bir atılım yapamaz. Türkiye, kendi ulusal strate
jisini en geniş siyasi tabanın desteğiyle oluşturup bu soruna çözüm bulma cesaretini 
gösteremediğinden durumu kendi çıkarları doğrultusunda istismar etmek isteyen dış müdahalelere da
vetiye çıkarmaktadır. Bize göre bu sorunun hâili ancak PKK örgütünün koşulsuz silah bırakması ve 
üniter devlet yapısı içinde, etnik temele dayanmayan geniş bir demokratikleşme ve kamu yatırımla
rının öncülük edeceği ekonomik sosyal kalkınma atılımlarını içeren bir ulusal entegrasyon projesi
nin yaşama geçirilmesiyle mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bunun için de ilk şart, Kuzey Irak'taki PKK unsurlarının tasfiye edilmesidir. 
Teşekkür ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elekdağ. 
AK PARTİ Grubu adına Düzce Milletvekili Sayın Yaşar Yakış. 
Sayın Yakış, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA YAŞAR YAKIŞ (Düzce) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'nin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Gücüne asker göndermesi için Meclisimizin verdiği 
yetkinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Hükümet tezkeresi konusunda AK PARTİ Grubunun gö
rüşlerini sizlerle paylaşmak için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 O: 1 

- 5 0 5 -

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 2006 yılından itibaren katkıda bulunmaya başladığı Lüb
nan'daki Birleşmiş Milletler Gücünün otuz yıldan fazla süren bir geçmişi vardır. Söz konusu Birleş
miş Milletler Gücü, Güvenlik Konseyinin 1978 yılında aldığı bir kararla kurulmuştu ve bu güce 
"UNIFIL" adı verilmektedir. 

Anılan karar Birleşmiş Milletler Gücünün amaçlarını o tarihte şöyle belirlemişti: Bir, İsrail'in 
Lübnan'dan çekilmesini sağlamak; iki, uluslararası barış ve güvenliğin tesisine ve Lübnan Hükü
metinin bölgede etkin biçimde otorite kurmasına yardım etmek. 

1978 yılında kurulmuş olan bu Birleşmiş Milletler Gücü zaman içinde faaliyetlerine daraltarak 
devam ederken, 2006 yılında Lübnan'da, hepimizin hafızasında taze olduğunu sandığım acı geliş
meler olmuştur. İsrail 2006 yılının Temmuz ayında Lübnan'ın önemli bir bölümünü bir kez daha is
tila etmiştir. Güvenlik Konseyi bunun üzerine, 11 Ağustos 2006 tarihinde aldığı 1701 sayılı Karar'la 
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Gücünün Görev Yönergesi'nin ve faaliyetlerinin kapsamını geniş
letmiştir. Asker sayısını da 15 bine kadar çıkartmaya karar vermiştir. 

2006 yılındaki 1701 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı UNIFIL'e şu yeni görevleri vermiştir: 
Bir, çatışmaların durdurulmasını gözlemlemek, 
İkincisi, İsrail kuvvetleri Lübnan'dan çekilirken Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin Güney Lübnan'da 

konuşlanmasına nezaret etmek ve ona destek olmak, 
Üçüncüsü, bu konudaki faaliyetlerini Lübnan ve İsrail hükümetleriyle koordine etmek, 
Dördüncüsü, sivil halka insani yardım ulaştırılmasına ve yerinden edilmiş kişilerin istedikleri 

takdirde güvenlik içinde yerlerine dönüşlerine yardımcı olmak, 
Beşincisi, tampon bölgenin oluşturulması için atılacak adımlarda Lübnan ordusuna yardımcı 

olmak ve altıncı yeni hedef de Lübnan Hükümetinin talep etmesi hâlinde Lübnan'a kaçak silah so
kulmasını önleyici faaliyetlere yardımcı olmaktır. 

Gördüğünüz gibi, bu görevler arasında bizleri -yani oraya askerlerimizi gönderen Türk milleti 
adına bizleri- endişeye sevk edecek riskli bir görev yoktur. 

1701 sayılı Karar'la UNIFIL'e kara kuvvetleri dışında deniz birlikleri de eklenmiştir ve bu ge
nişleme operasyonunun bir önemi de şudur: Birleşmiş Milletler, bu operasyonla ilk kez bir deniz 
gücü kurmuş olmaktadır. 

Bugün söz konusu Birleşmiş Milletler kuvveti 12.500 personelden oluşmaktadır. Bu kuvvet Tür
kiye'yle birlikte otuza yakın ülkeden gelmektedir. 

Sabrınızı taşırmadan bu ülkeleri de saymak istiyorum çünkü değerli milletvekillerimizin aklına 
"Kuvvet gönderen ülkelerin arasında neden Müslüman ülkeler yok, neden Batı ülkeleri yok, neden 
büyük ülkeler yok, neden küçük ülkeler yok?" gibi sorular gelebilir. Saydığım zaman göreceğiniz 
üzere kuvvet gönderen ülkeler arasında her kategoriden ülkeler var. 

Söz konusu ülkeler şunlardır: Almanya, Belçika, Brunei, Çin, El Salvador, Endonezya, Fransa, 
Gana, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Guatemala, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İspanya, İtalya, Katar, 
Kore, Macaristan, Makedonya, Malezya, Nepal, Norveç, Polonya, Portekiz, Sierra Leone, Slovenya, 
Tanzanya ve Yunanistan. 

Bu listedeki bir hususu değerli dikkatlerinize getirmek istiyorum: Türkiye dışında hiçbir Orta 
Doğu ülkesi bu otuz ülkenin arasında yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü istikrarsızlığa konu olan 
devletin makamları ve de uluslararası öteki aktörler bölge ülkelerinin bu tür operasyonlara katılma
sından hazzetmezler. Bunun tek istisnası Türkiye'dir. Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olmasına rağ
men Lübnan'a asker göndermesine ilgili taraflardan hiçbiri itiraz etmemiştir. Bu, Türkiye adına son 
derece övünç ve sevinç duyulacak bir durumdur. 
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Birleşmiş Milletler Gücündeki bu genişlemeden sonra Lübnan ile İsrail arasında herhangi bir ça
tışma ortaya çıkmamıştır. Bu da, böyle bir güç oluşturmak suretiyle Birleşmiş Milletlerin ne kadar 
doğru bir iş yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, yüce Meclisimizin de böyle başarılı bir misyona 
katkıda bulunmaya karar vermekle ne kadar doğru iş yapmış olduğunu ortaya koymuş olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, UNIFIL'e katkıda bulunmaya karar verirken hem talep 
eden taraflar açısından hem de göndermeye karar verme konusunda en geniş mutabakatı sağlamak 
için azami gayreti göstermiştir. Türkiye'den asker talep edilmesi uluslararası camianın bir beklentisi 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümetimiz Lübnan Hükümetinin de eğilimini öğrenmeye 
çalışmış, içinde Hizbullah Partisinin iki bakanının da bulunduğu Lübnan Hükümeti, Türkiye'nin 
asker göndermesini istediğini açıkça belirtmiştir. Lübnan'daki güçlü Dürzi cemaatinin lideri Sayın 
Velid Canbulat da Türk askerini Lübnan'da görmekten memnun olacağını açıklamıştır. Şimdi, belki 
diyeceksiniz ki: "Ama Lübnan'daki mesela Ermeni cemaati Türkiye'nin asker göndermesini iste
mez." Herhalde, kimse, Ermenilerin bu tutumuna bakarak Türkiye'nin Lübnan'a asker göndermek
ten sarfınazar etmesini beklemeyecektir. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; işte, yüce Meclisimiz, Türkiye'nin Lübnan'daki Birleşmiş 
Milletler kuvvetine asker göndermesine 2006 yılında bu koşullarda karar vermişti. Bu katkımız için 
Hükümetimize verdiğimiz yetki 5 Eylül 2009 tarihinde sona erecektir. Güvenlik Konseyi kararının 
geçerlilik süresi de 31 Ağustos 2009 tarihinde sona erecektir. Birleşmiş Milletlerin, en geç bu sene 
31 Ağustos tarihine kadar bu süreyi bir yıl daha uzatması beklenmektedir. Dolayısıyla hem yüce 
Meclisimizin Hükümetimize verdiği yetkinin süresinin dolması hem de Güvenlik Konseyinin kendi 
kararını uzatması Meclisimizin tatilde olacağı döneme rastlayacaktır. Hükümetimiz, bu nedenle tez
kereyi şimdiden huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Güvenlik Konseyinin henüz bir uzatma karan almamış olması karşısında değerli milletvekille-
rimizin aklına şöyle bir soru gelebilir: Güvenlik Konseyi Lübnan'la ilgili kendi kararını uzatmamış-
ken Türkiye'nin böyle bir tezkereyi kabul etmesi usulen doğru mudur? Böyle bir tereddüde kapılmış 
olabilecek değerli milletvekillerimizin endişelerini karşılamak üzere tezkere metnine şöyle bir ibare 
eklenmiştir: "Güvenlik Konseyinin UNIFlL'in görev süresini uzatma yönünde karar alması duru
munda geçerli olmak üzere." Yani bu ibarenin eklenmesiyle, eğer Güvenlik Konseyi Lübnan'la ilgili 
kararını uzatmazsa, Hükümetimiz de yüce Meclisimizin verdiği bu yetkiyi kullanamayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdiye kadar belirttiğim hususlar, tezkereyi yüce Mecli
sin onayına sunarken Hükümetimizin teknik olarak yapması gereken her şeyi yapmış olup olmadı
ğıyla alakalıydı. Şimdi de böyle bir tezkere sevk etmeye Hükümetimizin neden gerek gördüğünü 
irdelemekte yarar var. Başka bir deyişle, Türkiye UNIFIL'e neden asker gönderme ihtiyacını duy
muştur, bu ihtiyaç nereden kaynaklanmıştır? 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye gibi bölgesel güç olan bir devlet kendisine bu kadar yakın 
bir coğrafyaya sırtını çeviremez. Türkiye bölgeyi çok yakından tanıyan bir ülkedir. Bölge halklanyla 
çok yakın tarihî, kültürel ve akrabalık ilişkileri vardır. Böyle bir ülkede meydana gelen gelişmeleri 
sanki başka bir kıtada cereyan eden olaylarmış gibi uzaktan seyretmekle yetinemeyiz. 

Lübnan'ı yakından tanıyan milletvekillerimiz gayet iyi bilirler, Lübnan âdeta bir mikrokozmos 
yani küçük bir kâinat gibidir. Orta Doğu'da mevcut her türlü ırkın, mezhebin, kültürün, siyasi eğili
min Lübnan toplumunda mutlaka bir temsilcisi vardır. Bu nedenle, Orta Doğu'daki her türlü geliş
meler Lübnan'daki iç dengeleri etkiler. Aynı şekilde, Lübnan'daki dengelerde meydana gelecek 
gelişmeler de Orta Doğu'daki dengeleri etkiler. Lübnan'da yazılı olmayan bir anayasaya göre, her 
ırkın ve mezhebin bu iç dengedeki yeri hassas bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre, örneğin, Lüb-
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nan'ın Devlet Başkanının mutlaka Manini bir Hristiyan olması gerekir, Başbakanının Sünni bir Müs
lüman olması gerekir, Meclis Başkanının Şii bir Müslüman olması gerekir, Başbakan Yardımcısının 
bir Ortodoks Hristiyan olması gerekir. Bazen bu yazılmamış anayasa hükümlerini biraz daha geniş
leterek Merkez Bankası Başkanının, polis teşkilatı başının hangi mezhepten olması gerektiğine kadar 
teşmil edenler de vardır. Âdeta müzminleşmiş istikrarsızlık ve belirsizlik ortamına rağmen, Lüb
nan'daki hassas dengeler her şeye rağmen komnabilmektedir. Bunun nedeni, Lübnan'ın eğitimli, ça
lışkan, yaratıcı halkıdır ve dünyanın her tarafında kendi ülkesine, vatanına çok bağlı diasporasıdır. 

Her şeye rağmen bu dengeler bozulur da Lübnan istikrarsızlığa düşerse bundan Orta Doğu böl
gesindeki dengelerin de etkilenmesi, benden önceki konuşmacıların da değinmiş olduğu gibi, ihtimal 
dahilindedir, belki de kaçınılmazdır. Türkiye'nin elinde böyle bir gelişmeyi önleyebilecek imkânı 
veya bu yöndeki çabalara katkıda bulunma imkânı varsa bu katkıyı yapmaktan geri kalmamalıdır. Ni
tekim 2006 Ekim ayında Lübnan Kabinesindeki iki Şii bakanın istifa etmesiyle bir siyasi kriz baş gös
termişti. Bu kriz daha sonra ülke içinde silahlı bir çatışmaya dönüştü. Türk milleti, bunun üzerine 
derhâl harekete geçerek bu gelişmeler karşısında krizin tarafı olan grupların Katar'ın başkenti Do
ha'da bir araya gelmeleri ve bir mutabakata varmaları için aktif rol oynamıştır. Türkiye'nin bu çaba
larının gerek Lübnanlı taraflarca gerekse uluslararası aktörlerce takdirle karşılandığını hatırlarsınız 
herhalde. 

Sayın Başbakanımız Lübnan Meclis Başkanının daveti üzerine Cumhurbaşkanının seçilmesi ve 
yemin törenine katılmak için 25 Mayıs 2008'de Beymt'a gitmişti. Sayın Dışişleri Bakanımız da ken
disine refakat ediyordu. Bu tören, ülkemizin Lübnan bağlamındaki özel konumunu teyit eden bir ge
lişme olmuştur. Daha sonra da 7 Haziran 2009'da Lübnan'da genel seçimler yapılırken Lübnan tarafı 
Türkiye'den gözlemci gönderilmesini özel olarak talep etmiş ve bu talep Türkiye tarafından yerine 
getirilmiştir. Lübnan'ın böyle bir talepte bulunmuş olması Türkiye'ye karşı olan güveninin bir gös
tergesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Lübnan'da görev yapan Türk askerleri Birleşmiş Millet
lerin komutasında olmakla birlikte, o komutanlığın isteyeceği her şeyi yapacak değildir. Türkiye, 
ulusal politikası nedeniyle kendi askerlerinin yapacağı işlere bazı kısıtlamalar getirmiştir. Bunlar, 
güvenlikle ilgili kısıtlamalar ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ilgili bazı kısıtlamalardır. Bir başka 
deyişle "Ulusal politikamıza halel getirebilecek bir sürprizle karşılaşabilir miyiz?" şeklindeki bir en
dişeye mahal yoktur. Hepimizin de gördüğü üzere ne deniz ne de kara birliklerimiz bugüne kadar her
hangi bir saldırıya veya tecavüze veya tacize maruz kalmamıştır. Bunda birliklerimizin güvenliği 
amacıyla aldığımız önlemlerin büyük payı vardır. 

Kara birliğimiz Birleşmiş Milletler denetlemesinde örnek birlik seçilmiştir. Birliğimiz Lüb
nan'daki ulusal makamlarla ve yerel makamlarla yakın iş birliği ve iletişim içindedir, bölge halkının 
güvenini kazanmıştır, bölgede yararlı altyapı çalışmaları gerçekleştirmektedir. 

Elde edilen bu sonuçlann Türkiye'nin uluslararası alandaki görünülürlüğüne nasıl önemli bir 
katkı yaptığını tüm milletvekillerimizin takdir edeceğinden eminim. İşte bu nedenlerle, AK PARTİ 
Grubu Hükümetimizin bu tezkeresine olumlu oy verecektir. 

Konuşmama son verirken yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yakış, teşekkür ediyomm. 
Şahsı adına Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Pazarcı. 
Sayın Pazarcı, buyurun efendim. 
HÜSEYİN PAZARCI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüştüğümüz 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL'e katkısının bir yıl süreyle daha uzatılması konusunda Demo
kratik Sol Parti ve şahsım adına söz almış bulunuyomm. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL'e katılımı iki açıdan partimiz ve şah
sım tarafından olumlu mütalaa edilmektedir. En başta, Birleşmiş Milletler çerçevesinde uluslararası 
barış ve güvenliğin sağlanmasında Türkiye'nin de bir rol alması, bu harekette topluma, uluslararası 
topluma katkı yapmasını tabii ki, ülkemiz adına hoş bir şekilde karşılıyoruz. Ama bunun ötesinde, 
bölgemizdeki bir önemli olayda, gelişmelerde Türkiye'nin bu bölgede hazır bulunmasının her ba
kımdan uygun olacağını, bu bölgedeki gelişmeleri yakından izlemesinin her bakımdan uygun olaca
ğını da düşünüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'de genel olarak gelişmelerin ışığında ve Orta 
Doğu'daki genel gelişmelerin ışığında Türkiye'nin bu bölgede varlığının uygun olduğunu düşünü
yoruz. Ama öte yandan Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki gelişmeler ve deniz alanlarına ilişkin geliş
melerle ilgili olarak da yine bu bölgede bulunmamızın ve bütün ortamı kontrol edebilmemizin dış 
politika açısından yerinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak, bu çerçevede, tabii ki "Bunun şümulü Hü
kümetimiz tarafından değerlendirilecektir." diye bir hükümle bu yetki Hükümete tanınırken şu ko
nularda da çok dikkatli olmamız gerektiğini zannediyoruz: 

Birincisi, Güvenlik Konseyi kararında, Lübnan'da, eğer silahların toplanması konusunda Lüb
nan Hükümetinin birtakım zorluklarla karşılaşması söz konusu olursa, bu çerçevede, UNIFlL'in ken
disine yardımcı olması da öngörülmüş durumda. Dolayısıyla, bu açıdan bir görevle görevlendirilme 
söz konusu olduğunda, bunun, özellikle o bölgede çok önemli bir gücü oluşturan Hizbullah ile karşı 
karşıya gelinmesi riskini taşıdığını unutmamamız gerekiyor. 

Ancak bunun dışında -Sayın Elekdağ da çok yerinde olarak dikkatimize sundu- Lübnan'da, bi
rinci izin verildiğinden beri, birinci tezkereden beri bir hayli gelişmeler var ve bu gelişmeler çerçe
vesinde, Orta Doğu sorununa ilişkin, konunun kaydırılması riski söz konusu olabilir. Özellikle, 
günümüz dünyasında, İran'ın nükleer silah gücüne sahip olma çabaları bir yandan göz önünde tu
tulduğunda ve İran'daki bugünkü gelişmeler ve durum söz konusu olduğunda, bunun Türk dış poli
tikasını ve bölgenin tüm politikasını etkilemesi riski bulunmaktadır ve bu çerçevede, bizim, yine 
değişik gelişmeleri hesaba katabilecek şekilde Hükümetimizin dikkatli olması ve görevi bugün Mec
lisimizden alacağı yetki çerçevesini aşmayacak şekilde kullanması büyük önem arz etmektedir. 

Ve yine, bizim, Türkiye ile ilişkili olarak, güneydoğuda ve doğuda, ülkeye karşı PKK'nın ver
diği bazı -Türkiye'ye karşı- mücadelelerde Türkiye'nin de vereceği cevabı daha iyi sağlayabilmesi 
bakımından, Amerika Birleşik Devletleri'yle bu yaptığımız katkılarda Türkiye'nin lehine olabilecek 
birtakım sonuçları daha iyi elde edebilecek şekilde hareket edilmesine dikkat etmemiz de gerekli ol
maktadır. 

Partimiz ve şahsım adına sizlere bu görüşlerimi kısaca sunmada yarar gördüm. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum ve biz lehinde oy kullanacağız. (DSP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pazarcı, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; he

pinizi içtenlikle selamlıyor, yüce Meclisimize saygılarımı arz ediyorum. 
Bildiğiniz gibi, 2006 yılının Temmuz ayında başlayan Lübnan-İsrail savaşı sonrasında, savaş 

daha sürerken, 11 Ağustos 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanarak 1701 sa
yılı bir Karar almış ve Lübnan'da görev yapmakta olan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNI
FlL'in görev süresinin kapsamını genişletmiştir. Bu kapsam genişletilmesi sonrasında, yüce 
Meclisimiz, Anayasa'nm 92'nci maddesi uyarınca 5 Eylül 2006 tarihinde bu güce katkıda bulunma 
kararı almıştır. Bu katkı, yine yüce Meclisimizin 2007 ve 2008 yıllarında aldığı uzatma süreleriyle 
tekrar uzatılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği son yetkinin süresi 
5 Eylül 2009 tarihinde dolmaktadır. 
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Lübnan'daki durum çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin -UNIFIL'e duy
duğu ihtiyaç dolayısıyla- 31 Ağustos 2009 tarihinde, bir yıllık dönem için bu UNIFIL'in görev sü
resinin yenilenmesi yönünde karar alması beklenmektedir. Bu çerçevede, yüce Meclisimizin çalışma 
programını da göz önünde tutarak, ülkemizin katkısının süresinin UNIFIL'inkine paralel olarak uza-
tılabilmesi için Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyannca yüce Meclisimizden şimdiden izin istemiş 
bulunmaktayız. Bu konuda takdim edilmiş bulunan tezkereye ilişkin olarak sunumda bulunmak için 
huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu vesile ile konuyu sadece Lübnan'ın ve Lübnan'da 
görev yapmakta olan Silahlı Kuvvetlerimizin UNIFIL'e yaptığı katkının ele alınması çerçevesinde 
değil, Türk dış politikasının temel stratejik açılımları ve bu açılımlar çerçevesinde Orta Doğu'ya ba
kışımız bağlamında ele almak istiyorum. 

Aslında, Lübnan, Türk dış politikasının son dönemde takip etmekte olduğu temel açılım politi
kalarının en önemli örnek olaylarından birini teşkil etmektedir. Türk dış politikasının temel hedefi, 
şu anda Türkiye'nin küresel ve bölgesel alanda, etkin aktörlerin arasında, ciddi katkı sağlayan en 
önemli ülkeler arasında bulunmasını temin etmektir. Dolayısıyla, bu karar, bugün yüce Meclisimi
zin uzatma kararı sadece Lübnan'la ilgili bir karar olmanın ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu ka
ran Türkiye'nin küresel ve bölgesel barış sağlama misyonu ve bu misyonun dayandığı bütüncül bir 
strateji çerçevesinde ele alma zarureti vardır. 

Bu stratejimizin temel esasları nelerdir? Türkiye, Cumhuriyetimizin en temel dış politika ilke
lerinden birisi olarak "Yurtta sulh, cihanda sulh'u sağlamak ve bu çerçevede küresel ve bölgesel ba
rışa katkıda bulunmak amacıyla şu ana kadar temel olarak üç ana stratejik çerçeve etrafında harekete 
geçmiştir. Birincisi, krizlerin çıkmasından önce ön alıcı tedbirlerle krizlerin çıkışını engellemek ve 
krizleri önceden hissederek bu krizlerin ortaya çıkmasına engel olucu diplomasiyi takip etmek. Bunun 
en çarpıcı örneğini Irak'ta Sünnilerin siyasi sürece katılmalarında gördük 2005 yılının sonbaharında. 

İkinci olarak, "Eğer krizi çıkmadan önce önlemek mümkün değilse kriz çıktığı zaman aktif ola
rak neler yapabiliriz?" sorusunu Türkiye her zaman gündeminde tutmuştur ve bölgede çıkan her krize 
en önce tepki veren, en önce o krizlerin etkilerini ortadan kaldırmak için çaba gösteren bir politika 
benimsemiştir. Lübnan krizinde gösterdiğimiz politikanın temeli budur. Yine Gazze savaşı esnasında 
da Türkiye krizin sürdüğü dönem içinde aktif diplomasi takip ederek ateşkesin sağlanmasına kat
kıda bulunmuştur. 

Üçüncü ana yöntemimiz ise bu çerçevede, krizlerle bağlantısız olarak kumcu, düzen kumcu ve 
bölgede genel çerçeve içinde düzeni sağlayıcı misyonlar üstlenmektir. Bunun en çarpıcı örnekleri 
ise Irak'ta Komşu Ülkeler Platformu'nun kurulması, Suriye-İsrail barış görüşmelerine aracılık et
memiz, Afganistan-Pakistan-Türkiye zirveleri ile daha ortada bu anlamda, ülkeler arasında krizin 
görünür sonuçlan yokken dahi mümkün olduğu kadar olumlu bir çaba ile krizleri engelleyecek düzen 
kumcu bir rol üstlenme çabasını Türkiye her zaman göstermiştir. 

Peki, küresel ve bölgesel barışı sağlamak yönündeki bu temel stratejik hedefin araçlan nelerdir? 
Birinci ve en kapsamlı araç diplomatik, ekonomik, kültürel unsurları kullanarak ülkenin "yumuşak 
gücü" de tabir ettiğimiz etkinliğini genişletme çabasıdır. Türkiye son dönemde bu çerçevede bölge
deki etkinliğini, diplomatik, ekonomik ve kültürel etkinliğini artırmıştır. Sadece bu bölgede değil 
Kafkaslar'da, Balkanlar'da, dünyanın her köşesinde diplomasinin etkin bir şekilde kullanılmasına 
önem vermiştir. 

İkinci önemli yöntemimiz, askerî kapasitemizin kullanılarak barış kumcu, barış koruyucu mis
yonlarda yer almamızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
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dünyanın birçok köşesinde Birleşmiş Milletler misyonu çerçevesinde görevler üstlenmiş, Lübnan'da 
olduğu gibi, komşu ve dost ülkelerin barış ve istikrarına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Yine buna pa
ralel olarak uluslararası örgütlerde etkin rol almıştır ülkemiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
üyeliğimiz, 2006 yılında Büyük Millet Meclisimizin aldığı karardan sonraki en önemli gelişmeler
den biridir ki bugün Türkiye'nin UNIFIL'de üstlendiği görevi sadece Lübnan bağlamında değil, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak da üstlendiğimiz görevin bir parçası olarak telakki 
etmek icap eder. 

Bu çerçevede yine, Arap Birliğiyle kurduğumuz ilişkiler, Körfez İşbirliği Konseyiyle geliştir
diğimiz stratejik iş birliği, İslam Konferansı Örgütündeki etkin tutumumuz, Afrika Birliğindeki göz
lemci statümüz, hep uluslararası örgütlerin küresel ve bölgesel barış bağlamında kullanılmasının en 
çarpıcı örneklerini teşkil etmektedir. 

Bu temel stratejik çerçeve içinde Türkiye, Orta Doğu bölgesine herhangi bir ülke nazarıyla bak
mamaktadır. Aksine, Orta Doğu'daki her gelişme, ülkemizin doğrudan çıkarını ilgilendiren, ülke
mizin tarihî ve kültürel sorumluluk çerçevesinde ele alması gereken bir konu olarak 
değerlendirilmektedir. 

Orta Doğu bölgesine yaklaşırken dört ana temel ilkeyi dış politikamızın esası olarak görmekteyiz. 
Birincisi, herkes için güvenlik ilkesi. Orta Doğu bölgesinin, etnik ve mezhebi kökeni ne olursa 

olsun, dinî tercihleri ne olursa olsun, bütün toplumlar ve bütün ülkeler için bir güvenlik alanı hâline 
dönüşmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede çok yoğun çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. 

İkinci önemli ilkemiz Orta Doğu'ya yaklaşırken, üst düzey siyasi diyalogların sürdürülmesi ve 
bütün taraflarla her düzeyde kriz çözücü yöntemleri uygulamak üzere yoğun ilişki içine girilmesi. Bu 
çerçevede, Türkiye şu anda bölgemizdeki bütün ülkelerle en yakın teması olan, düzen kurucu bir 
ülke konumundadır ve hangi ülkeyi alırsanız alın, bu ülkeler içindeki hangi toplulukları alırsanız 
alın, Türkiye bütün bu topluluklarla ve ülkelerle yakın iş birliği içindedir. 

Lübnan bağlamında bakıldığında, Lübnan'da ihtilaf eden bütün gruplar Türkiye'nin dostluğu 
konusunda müttefiktirler. Türkiye'nin oradaki mevcudiyetinden rahatsızlık duyan herhangi bir top
luluk, siyasi, mezhebi, dinî veya etnik bir grup yoktur. Bu, Lübnan'da böyle olduğu gibi, Irak'ta da 
böyledir, bölgemizdeki diğer ihtilaf bölgelerinde de, Filistin'de de bu şekildedir. Türkiye bütün bu 
problemlerin çözüm yollarının siyasi diyalog olduğu inancıyla bölgemizdeki bütün aktörlerle ilişki
lerini derinleştirmeye devam edecektir. 

Yine bu çerçevede, üçüncü olarak, ekonomik karşılıklı bağımlılığı ve bölgedeki değişik ihtilaf 
konularının birbirleriyle olan ilişkilerini gözeten bir politika takip ediyoruz. Bu çerçevede, bölgemi
zin bir refah alanı hâline dönüşmesi, dış politikamızın temel hedefleri arasındadır. Nihayet birçok 
etnik, mezhebi, dinî farklılıkların bir arada yaşadığı Orta Doğu bölgesinde bu farklılıkların uyum 
içinde, birlikte, bir barış düzeni hâline dönüşmesi konusunda da Türkiye ciddi bir çaba içindedir. 

Bu çerçeve içinde baktığımızda, Lübnan'a yaklaşımımız aslında bir laboratuvar niteliği taşı
maktadır. Türkiye'nin küresel ve bölgesel barışı sağlama misyonu ve bu misyonu yerine getirmek 
için kullandığı araçlar, aslında doğrudan Lübnan krizine yaklaşımında da tesirli olmuştur. Türki
ye'nin Lübnan politikası anlaşıldığında, aslında Orta Doğu'da yapmak istedikleri, dünyada küresel 
barışı sağlarken yapmak istedikleri de daha doğru anlaşılabilir. 

Türkiye, bu çerçevede, Lübnan'da ilk savaş patlak verdiği zaman, 2006'dan itibaren, bu savaşı 
takip edip sadece savaşı kritik eden veya tarafların takındığı tutumları kınayan ya da teenni tavsiye
sinde bulunan bir politika benimsememiştir. Aksine, kriz esnasında yoğun bir diplomatik çaba gös
termiş, 1701 sayılı Karar çıktıktan sonra da bu karar çerçevesinde kapsamlı bir eylem planını harekete 
geçirmiştir. 
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Aslında 1701 sayılı Karar'ın hemen sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükümetimi
zin sunduğu tezkereyle birlikte kapsamlı bir askerî katkı çerçevesi ortaya çıkmıştır. Bu askerî katkı
mız: Birleşmiş Milletler Gücünün deniz gücüne 2 hücumbot sağlanması, Sur şehri yakınlarında, 
Şatiye'de 261 kişilik bir istihkâm birliğinin kurulması -ki bendeniz defaatle bu istihkâm birliğimizi 
ziyaret ettim ve orada sadece askerî bir birlik olarak değil, sivil faaliyet de gösteren bir birim olarak 
ne kadar etkin bir vazife yürüttüğünü bizzat müşahede etme imkânı buldum- UNIFIL karargâhında 
3, Birleşmiş Milletler karargâhında 1, karargâh gemisinde 1 personel bulundurmak, Mersin Limanı'nı 
UNIFIL operasyonlarında katkıda bulunacak ülkelerin istifadesine açmak şeklinde bir askerî katkı 
çerçevesi oluşmuştur. 

Buna paralel olarak yine dış politikamızın bütün bu unsurlarını -yani askerî unsurlarla sivil un
surlar- birlikte kullanarak gittiğimiz yerde, sadece oranın istikrarını değil, refahını da gözeten kap
samlı bir strateji geliştirme ilkesine bağlı olarak kapsamlı bir sivil eylem planı ortaya konmuş, bu 
dönem içinde 41 okul inşa edilmiştir Türkiye tarafından, 5 çocuk parkı inşa edilmiş, 16 okulun in
şası sürmekte -ve eylül ayına kadar bu inşaatlar tamamlanacaktır- 2 sağlık ocağı inşaatı sürmekte ve 
nihayet, geçtiğimiz ay içinde Sayda şehrinde travma ve rehabilitasyon hastanesinin temel atma tö
reni yapılmış, 20 milyon dolara mal olacak bu hastaneyle savaştan etkilenen kişilerin doğrudan ba
kımı konusunda Türkiye özel bir sommluluk üstlenmiştir. Lübnan'a bu çerçevede yaptığımız 
yardımların toplamı 50 milyon doları bulmaktadır. 

Sadece askerî ve sivil bağlamda değil, diplomatik bağlamda da Lübnan'la ilişkimizi hiçbir zaman 
kesmedik. Son üç yıl içinde, 1701 sayılı Karar'dan sonra Lübnan'a çok yoğun bir şekilde ilgi gös
terdik. Üst düzey ziyaretlerimiz devam etti ve Lübnan'daki gelişmeleri neredeyse gün gün değil, saat 
saat takip eden bir diplomatik aktivite gösterdik. Lübnan savaşı sonrasında ülke içinde çıkan krize 
paralel olarak Şii bakanların hükümetten istifa etmesi sonrasında yaşanan parçalanma ve siyasi ge
rilim ve cumhurbaşkanlığı krizi esnasında Türkiye her aşamasında devrede bulunmuş, Sayın Başba
kanımızın çok yoğun telefon diplomasisiyle taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderilmeye 
çalışılmıştır. Bu çerçevede 2006 Aralığından 2008 Mayısına kadar son derece aktif bir diplomasi 
takip edilmiş, 2008 Mayıs ayında, 5 ve 8 Mayıs tarihleri arasında ortaya çıkan çatışmalarda da Tür
kiye çatışmaların engellenebilmesi için bizzat alanda yoğun bir gayret içinde olmuştur. Bu çerçe
vede, çatışmaların yoğunlaşması sonrasında Katar ile birlikte Doha Anlaşması'na giden süreçte 
katkıda bulunduk ve 20 Mayıs 2008'de Doha Anlaşması'nin sağlanmasında Türkiye doğrudan mü
dahil olmuştur. 

Bu sebepledir ki 28 Mayıs 2008'de yeni Cumhurbaşkanı Misel Süleyman'ın yemin töreninde -
ki Misel Süleyman'ın seçimi için yapılan diplomatik temaslarda ve ara bulucuk görüşmelerinde de 
Türkiye aktif olarak rol almıştır, bu sebeple- Sayın Başbakanımız Lübnan Meclisinde yapılan törene 
davet edilmiş ve orada en üst düzeyde temsili ile bu sürece yaptığı katkı dolayısıyla Lübnan Mecli
since takdir edilmiştir. 

Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimizde, Lübnan'da Doha Anlaşması'yla sağlanan ulusal 
diyalog uzlaşma çerçevesi 7 Haziran 2009'da yapılan seçimlerle yeni bir aşamaya gelmiş bulun
maktadır. 7 Haziran 2009 seçimleri Lübnan'da demokratik bir hoşgörü ve anlayış içinde yapılmış, bu 
seçimlerin gerçeklemesi için ülkemiz de orada gözlemci bulundurmuş, daha sonra da taraflarla seçim 
sonrasında oluşacak hükümetin mümkün olduğu kadar bütün tarafları kuşatan kapsayıcı bir nitelikte 
olması için temaslarını sürdürmüştür ve bu temaslarımız devam etmektedir. 

Bu arada Lübnan ile Suriye arasında geçen sene yürütülen görüşmelerde Lübnan-Suriye ilişki
lerinin düzeltilmesi konusunda Türkiye doğrudan devreye girmiş ve her iki taraf nezdindeki çabalan 
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sonucunda Lübnan ile Suriye'nin karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerini yeniden kurmasını temin 
eden bir sürece aktif olarak katılmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Orta Doğu bölgesi, tek bir olayın, tek bir ülkenin bu 
bütün bölgenin dengelerinden ayrıştırılarak incelenmesi sonucunda geliştirilecek politikalarla yürü
tülecek bir bölge değildir. Son derece dinamik, bütün uluslararası ilişkilerin aktif olarak aktörlerinin 
içinde bulunduğu ve her bir gelişmenin diğerini etkilediği dinamik bir çerçeve içinde olaylar seyret
mektedir. Lübnan'daki bir olay Irak'ı, Irak'taki bir olay İran'ı, İran'daki bir gelişme Orta Doğu barış 
sürecini doğrudan etkileyebilmektedir. Bunun için Türkiye olarak Hükümetimiz, son derece kap
samlı ve bütün bölgeyi kuşatan bir politika takip etmektedir ve etmeye devam edecektir. Sizin onay
larınızla Türk Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL'e yapmış olduğu katkının devam etmesi, bu bağlamda 
sadece tek bir olayın ve tek bir olaya bağlı olarak bir iznin verilmesi değil, çok kapsamlı bir bölge
sel stratejinin uygulanmasına katkıda bulunmak anlamına gelecektir. Bundan sonra da Türkiye, böl
gedeki her süreci yakından takip etmeye devam edecek ve gelişmeleri bir bütün olarak 
değerlendirmek suretiyle küresel ve bölgesel barışa katkıda bulunmayı sürdürecektir. Lübnan'daki 
barış, aslında Türkiye'nin tarihî sorumluluklarının, tarihî etki alanının doğal sonucu olan bir sorum
luluk alanıdır. Lübnan bu anlamda bize uzak olan, bizim sınırlarımızın uzağında bulunan bir ülke 
değil, aksine Lübnan'daki her gelişme bizi doğrudan etkileyebilecek özellikler taşımakta ve Lüb
nan'da üstlendiğimiz misyonun yerine getirilmesi durumunda da bölgedeki etkinliğimizin azami dü
zeye çıkarılmasını sağlamak mümkün olacaktır. 

Son olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Türkiye, bölgede birinci derecede 
sorumluluk hissetmekte ve bölgeye dönük çabalarına, bundan sonra da barış doğrultusundaki çaba
larına devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirttiğim hususlar muvacehesinde UNIFIL'e sağladığımız 
katkının süresinin bir yıl uzatılmasının bölgemizde banş ve istikrarın korunması ve ülkemizin böl
gedeki etkinliğinin ve konumunun pekiştirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını değerlendiri
yoruz. Bu çerçevede keyfiyeti yüce Meclisin onayına sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Şahsı adına Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın. 
Sayın Aydın, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tezkereyle il

gili söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü olan UNIFIL'e silahlı 

kuvvetler unsurlarıyla ciddi manada katkı sağlamaktadır. Türkiye, kara harekâtına ve deniz görev 
gücüne yaptığı bu katkılarla barışı koruma amacının etkin biçimde icrasına önemli bir görev üstlen
miş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, artık küresel bir aktör olan Türkiye, dünyada gündem belirleyen bir ülke 
konumuna gelmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğimize paralel olarak Birleşmiş Mil
letler sistemi içinde yine bölgesel ve küresel ölçekte daha aktif bir rol alarak sahip olduğu saygın 
konumun pekişmesini sağlamış ve dünyadaki gücümüzün artmasına da vesile olmuştur. 

Yine, değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan söz konusu tezkereyle ilgili olarak şu anda hâliha
zırdaki, Lübnan'daki mevcut siyasi ve güvenlik ortamı da ülkedeki askerî katkımızın sürdürülmesi 
bakımından uygun bir durumdadır. Bu nedenlerle, söz konusu tezkerenin kabulüyle 5 Eylül 2009 ta
rihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılması gerekmektedir. 
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Görüşülmekte olan tezkereyle ilgili değerli konuşmacılar çok değerli görüşler ifade ettiler diye 
düşünüyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
Sayın Sakık, bir söz talebiniz mi var? 
SIRRI SAKIK (Muş) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ben Sayın Bakanımı kutluyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum. 
Geçen gün Yunanistan cezaevlerinden bir telefon aldım. Uzun süredir Yunanistan'a gidip ve 

orada tutuklanıp gözaltına alınan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir sürü insanın büyük ceza
larla karşı karşıya olduklarını, hatta bir buçuk yıl, iki yıldır mahkemelere gidip geldiğini ve bazı va
tandaşların on beş-yirmi yıl arasında ceza aldıklarını bize söylediler. Sayın Bakanımız bununla 
ilgilenirse çok sevinirim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sakık. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Şimdi, tezkereyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sa

yılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Karan ile bir yıl için ver
diği izin çerçevesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL)'ne Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin 8/7/2008 tarihli ve 925 sayılı Kararıyla 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. 

Türkiye UNIFIL kara harekâtına ve Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla barışı koruma ha
rekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece gerek Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi üyeliğimize paralel olarak Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel 
ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın konumun pekişmesini sağlamıştır. Türki
ye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülme
sine önemli katkıda bulunmuştur. 

UNIFlL'in görev süresi 31 Ağustos 2009 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Ağus
tos 2009 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
tarafından bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. 

Lübnan'daki siyasi ve güvenlik ortamının ülkedeki askeri unsurlarımızın görevlerini sürdürme
leri bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. 

Bu hususlar ışığında ve Lübnan makamlannın doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşul
ları da dikkate alınarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin UNIFlL'in görev süresinin uzatıl
ması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktan Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarının, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı 
TBMM Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2009 tarihinden itibaren bir yıl daha UNI
FIL Harekâtına iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapıl
ması için Anayasa'nm 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 
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Önerilmiştir. 
412 Sıra Sayılı Avmpa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) 
Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 
1.Bölüm 1-11 11 
2.Bölüm 12-20 

(Geçici 1, 2 ve 3. maddeler dâhil) 12 
Toplam Madde Sayısı 23 
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BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul 
edilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
VI.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 410 

ve 412 sıra sayılı kanun tasarılarının İç Tüzük 'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bö
lümler halinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
Tarihi:23.06.2009 

Danışma Kurulunun 23 Haziran 2009 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerile
rin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Bekir Bozdağ Hakkı Suha Okay 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
Öneriler: 
Gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan 409, 

384, 394 ve 397 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 2, 3, 4 ve 5 inci sıralarına, Gelen Kağıtlar 
listesinde yayınlanan ve bastırılarak dağıtılan 411, 412 ve 410 Sıra Sayılı kanun taşanlarının ise 48 
saat geçmeden bu kısmın 6, 7 ve 8 inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül 
ettirilmesi 

Genel Kurulun, 23 Haziran 2009 Salı günkü (bugün) birleşiminde 394 Sıra Sayılı Kanun Tasa-
nsının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 24 Haziran 2009 Çarşamba günkü birleşiminde 412 
Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 25 Haziran 2009 Perşembe 
günkü birleşiminde ise 410 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar ça
lışmalarını sürdürmesi; 

410 ve 412 sıra sayılı Kanun Tasarılannın İç Tüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması; 
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410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 
KHK.lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK. lerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı (1/691) 
BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ 
MADDE SAYISI 
1. BÖLÜM 1-25 25 
2. BÖLÜM 2 6 - 4 7 

(Çerçeve 26. madde; Geçici Madde 8, 9 ve 10 
Çerçeve 33. madde; Geçici Madde 20 ve 21 26 

Çerçeve 47. madde; Geçici Madde 3 ve 4 
olarak dikkate alınmıştır) 

3. BÖLÜM 4 8 - 5 0 
(Çerçeve 48. madde; 19 madde olarak) 22 

(Geçici Madde 1 dahil) 
Toplam Madde Sayısı 73 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi aleyhinde Tayfun İçli, Eskişehir Milletvekili. 
Sayın İçli, buyurun efendim. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, yine bir Salı günü ve 3 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen AKP grup önerisinin bu haf

tada değiştirildiğini görüyoruz, bu kez Danışma Kurulu önerisiyle. 
Değerli arkadaşlarım, sizin de dikkatinizi çekmiştir, kâtip üye arkadaşımız, Danışma Kurulu 

önerisini okurken özellikle 412 sıra sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğiyle ilgili kanun tasarısı
nın bir temel kanun olarak görüşüleceğini, birinci bölümünün 1 ila 11 şeklinde olduğunu, ikinci bö
lümünün 12 ila 20'nci maddeler olduğunu ifade etti. 

Şimdi, Sayın Başkan, siz de görüyorsunuz, burada ciddi bir maddi hata yapılmış. Bir kere ikinci 
bölümde okunacak olan 12'nci ve 20'nci maddelerin toplamı 8'dir, yani toplam 23 maddeden oluş-
mamaktadır, toplam 19 maddeden oluşmaktadır ama basılıp dağıtılan kanun tasarısında ise 20 madde 
olarak gözükmektedir. 

Şimdi, lütfen bu konulara gereken hassasiyeti gösterelim. Çünkü tutanaklara o şekilde geçti, o 
şekilde okundu. Yani en basit bir toplama, çıkarma konusunu bile aceleye getirerek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin geleneklerine, saygınlığına aykırı birtakım davranışlar içine girilmesini kabul etmek 
mümkün değil. Bunları lütfen dikkate alınız. 

Şimdi, yine bu Danışma Kumlu önerisinde, Anayasa'nın 98'inci maddesi gereğince her hafta ya
pılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme ve bilgi edinme hakkının ihlal edildi
ğini görüyoruz. Birazdan hangi konunun gündeme alınmasının gerekli olduğu konusundaki 
görüşlerimi açıklarken bu konuya tekrar değineceğim ama özellikle değerli arkadaşlarım, önümüze 
getirilen bu kanun tasarıları hakkında teknik anlamdaki itirazlarımı belirtmek isterim. 

Şimdi, bu Danışma Kumlu önerisiyle 410 sıra sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hü
kümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın temel kanun olarak 
görüşülmesi istenmektedir ve sizlerin oylarınıza sunulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, defalarca ifade ettim, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun
ların ne şekilde olacağı çok açık hüküm altına alınmıştır. Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle 
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veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde bir kanun geldiği zaman -yani bir Borçlar Kanunu, bir Ti
caret Kanunu- kapsamlı, çok çok maddeleri olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasını 
kilitleyecek derecede olan kanun tasarılarının ve İç Tüzük'te belirtilen kanun tasarılarının temel 
kanun olarak görüşüleceği belirtilmektedir. 

Şimdi, bu kanuna bakıyorsunuz, 50 madde. 50 maddelik kanunun sadece 10 maddesi 2009 Bütçe 
Kanunu'yla ilgili. Diğerleri ne, biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz, çünkü sizlere dağıtıl
madı, çünkü, elinizdeki gündemde en son 409 sıra sayılı Kanun Tasarısı yazılı, 410, 411, 412 yok. 
Şimdi, siz bunları okumadınız, siz bunu incelemediniz. Hangi kanunları değiştiriyor, biliyor musu
nuz arkadaşlar? Bütçe kanunu filan değil. İçine aldığı çerçeve maddelerle, bakın, Dâhiliye Memur
ları Kanunu'ndaki değişiklik yani kaymakamların sınavıyla ilgili Danıştay kararını baypas eden bir 
kanunu bu kanunun içine koymuşlar çerçeve maddeyle, bu görüşülüyor. Başka? Başka, söyleyeyim: 
İller Bankası Kanunu'yla ilgili bir kanun tasansı. Başka? Belediye Gelirleri Kanunu. Başka? Posta 
Kanunu. Başka? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şimdiye kadar uyguladığı teamüllerin dışına çı
karak böyle 50 maddenin 40 maddesi başka kanunları değiştiren çerçeve maddeleri nasıl temel kanun 
olarak burada görüşürüz? Yazık, gerçekten yazık! Peki, bunu geçtim. Bu başka bir kanun. Elimizde 
başka bir kanun tasarısı var, 412 sıra sayılı. Yine bu gündemde yazılı değil, bundan da bilginiz yok. 
Daha matbaadan yeni getirttim kavas arkadaştan rica etmek suretiyle. Bu kanun, Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Kanun. Biraz evvel maddi hata yapıldı, düzelttirdim ya. Arkadaşlar, 
elimizde bu toplam 20 madde. Yürürlük ve yürütme maddesini çıkarın, 18 madde. İki bölüme böl
müşler. Birinci bölümde 1 ila 11'inci maddeler bölüm hâlinde görüşülecek, madde madde görüşül
meyecek, ikinci bölümde de 8 madde. Bu 8 maddenin de 2 maddesi yürürlük ve yürütme maddesi, 
yani 6 madde. 

Değerli arkadaşlar, bizden, milletvekillerinden ne kaçırılıyor? Niye maddeleri teker teker gö
rüşmüyoruz diğer kanunlardaki gibi? Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı'nı İç Tüzük'ün 91'inci maddesinde yazılan kanun tasarısının yerine nasıl 
yorumluyorsunuz? O zaman güvercinleri koruma kanun tasarısı da temel kanun. Yani herhangi bir 
kanun tasarısını buradan alelacele geçirmek için ve çerçeve kanunlar içine başka kanunları değişti
ren maddeleri de katmak suretiyle temel kanun olarak görüşün, geçin. 

E peki, burada, komisyonlarda uzman arkadaşlanmız var. Halk sizi uzmanlık alanınızda halk ya
rarına maddeler geçirsin diye, kanun yapsın diye buraya gönderdi, beni de onun için gönderdi ama 
arkadaşlar "Kabul edenler... Etmeyenler..." elli madde, otuz madde birlikte bir madde olarak görü
şülüyor. Yazıktır, yani bu alışkanlıklardan süratle vazgeçelim. Halk nezdinde küçük düşüyoruz, ken
dimize olan saygımızı yitiriyoruz. Yapmayın lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, konunun ikinci bölümüne gelelim. 
Şimdi, Anayasa'nm 98'inci maddesi gereğince ve İç Tüzük'ün 96'ncı maddesi gereğince bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevleri arasında olan, kanun yapmanın dışında olan denet
leme ve bilgi edinme görevi vardır. Bir aydır Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleme ve bilgi edinme 
görevini yerine getirmemektedir. Bu tür grup önerileri, Danışma Kurulu önerileriyle görevimiz ye
rine gelmemektedir. 

Şimdi, bakın, herkes karnından konuşuyor. Ortada bir belge var, değil mi? Sahte mi, değil mi? 
Ama bu belge üzerinde konferanslarda, Abant'ta, konferanslarda devletin valileri karnından konu
şuyor, devletin Başbakan Yardımcısı karnından konuşuyor. Neymiş? Darbeler... 80'e gidiyoruz, 
cumhuriyet kurulmadan önceki İttihat ve Terakki'ye kadar gidiyoruz. 
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Kardeşim, karnınızdan konuşmayın. Anayasa'mız da 98'inci maddede bize yetki vermiş. Ne 
yetkisi vermiş? Ne yetkisi vermiş? Sözlü soru sorabilirsiniz. Başka? Başka ne? 

AHMET YENİ (Samsun) - Biraz saygılı konuşun, saygılı. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Saygılı konuşuyorum saygılı. Karnınızdan konuşmayacaksınız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Ne demek karnından konuşmak! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Grup toplantılarında konuşuyorsunuz, televizyonlara çıkıp ko

nuşuyorsunuz, il kongrelerinde konuşuyorsunuz ama bunun arkasındaki ne olması gerektiği konusunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşmuyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşmak 
gerekir. "Genel görüşme" diyor, İç Tüzük'ümüzde ve Anayasa'mızda hükümler var. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde halkın seçtiği temsilciler bu tür tuzakları, bu tür kepazelikleri konuşmayacak da 
kim konuşacak? İşte, saygılı, onun için saygılı konuşuyorum. 

Şimdi Sayın Bakan buradaydı. Her şey İstanbul'da özel yetkili savcıya ve mahkemeye havale 
edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin bütün karanlık noktaları... Kardeşim, Türkiye'de seksen bir vilayet 
var, Ankara başkent. Askerî yargıya güvenmeyeceğiz, İstanbul'a güveneceğiz. İstanbul'daki 12'nci 
Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı "kurumsal baskı"dan söz ediyor. E demek ki oradaki bütün yargıçlara 
ve savcılara kuramsal baskı yapılıyor. Kim yapıyor bunu? 

Bir belge sızdırılıyor soruşturmacılarda olması gereken. Peki, Adalet Bakanı oradaki savcılar 
hakkında soruşturma açıyor mu, açmıyor mu? Peki, İçişleri Bakanı emniyet görevlileri hakkında so
ruşturma açıyor mu, açmıyor mu? Peki, Genelkurmayla Hükümeti, devletin kuramlarını karşı karşıya 
getiren bu belgenin ne olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmeyecek de kim bilecek? Kamı
nızdan konuşmayın. İşte burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulacak bunlar. Genel gö
rüşme... 

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Danışma Kuruluyla bunun ne alakası var? 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - İşte Anayasa'nın bize emrettiği denetleme hakkını kullanabil

sek, Hükümet bu işlerden kaçmasa... Ben tek başıma genel görüşmeyi veremiyorum, en az 20 mil
letvekilinin imzası gerekli. Verin AKP olarak, verin. Eğer darbe korkunuz varsa darbelere hepimiz 
karşıyız, eğer demokrasi kesintiye uğrayacaksa evet, karşısındayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İçli, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyuran. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - E araştıralım. Kaçmakla, toplum üzerinde korku yaratmakla, 

evham yaratmakla, oradan başka nemalanmak, siyasi çıkar sağlamakla kendinize de yarar sağlaya
mazsınız, ülkeye de büyük zarar getirirsiniz. Bakın, bu belge yüzünden bu ülkenin güzide ordusu sı
kıntı içindedir. Emniyet mensupları -çok değerli- aynı Güneydoğu'da Mehmetçik gibi canını feda 
eden emniyet mensupları teşkilatı zan altındadır, bu tür belge ve daha önce "Ergenekon" adı verilen 
soruşturmalarla sızdırılan belgeler nedeniyle Türk yargı sistemi zan altındadır. 12'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı -davadan çekilen-, hakkında soruşturma açan Adalet Bakanı niye diğerleri hak
kında soruşturma açmamaktadır? Bu belgeler neden sızdırıldı? Bu ülkenin ordusuna, bu ülkenin em
niyet teşkilatına, bu ülkenin yargısına niye zarar veriliyor diye niye soruşturma açmamaktadır? 
Değerli arkadaşlarım, bunları konuşmamız lazım, gündeme bunları getirmemiz lazım. 

Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 
Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Sayın Genç, buyuran. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir Danışma Kurulu önerisi 
üzerinde, aleyhte söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aşağı yukarı bir ay sonra, 23'üncü Dönem milletvekillerinin seçilmesi iki 
seneyi dolduruyor. Bu iki sene zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisinin sarf ettiği mesailerin büyük 
bir kesimi fuzuli mesai, israf edilen bir zaman. Şimdi, bu israf etmenin en başta nedeni de AKP Gru
bunun yetersiz bir, basiretsizlik içinde olmasıdır, yeterli bir basireti göstermemesidir. 

Şimdi, bakın, o Mayın Kanunu buraya geldi, durup dururken AKP bir grup önerisi getirdi, tam 
üç gün bu Meclisi dört beş saat fuzuli meşgul etti. 

Şimdi, biraz önce Başbakanlık tezkeresini müzakere ettik. Daha Güvenlik Konseyinin Lüb
nan'daki askeri birliklerin süresini uzatıp uzatmayacağı belli değil, iki saat bununla uğraştık. Yahu, 
dur bakalım, evvela Güvenlik Konseyi bunun süresini uzatsın, ondan sonra biz gelelim, buna karar 
verelim. Bu acelelik niye? Şimdi, bu, bir milletin itibarını da zedeler. Yani sen -evvela kardeşim-
daha Güvenlik Konseyi böyle bir karar vermemiş, burada getiriyorsun, karar alıyorsun. 

Şimdi, öyle bir hükümet var ki başta, her yönüyle, idaresiyle güvensiz. Şimdi, üç gün önce veya 
iki gün önce otoyolda bir kaza oldu. 11 tane, bugün dediler 10 tane genç kızımız, üniversitede oku
yan gençlerimiz o kazada hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Hemen malum 
basın ne dedi: "Efendim, Abant'tan piknikten dönüyorlardı." Yokmuş böyle bir şey. Abant'tan pik
nikten dönmüyorlardı. Burada bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. O saatte bir defa piknikten dönül
müyor yani ikide, üçte. Bize intikal eden olaylara göre, doğru mu bilmiyoruz tabii... Hükümet yok 
ortada. Doğru bilgi verilmiyor. O kızlar bir cemaat toplantısından geliyorlarmış. Nitekim araba dev
rildikten sonra bir sürü dinî yayınlar dökülmüş, bu arada Kur'an-ı Kerim yayılmış. 

Şimdi, arkadaşlar, bazı gerçekleri insanlardan saklamayalım. Nedir? Yani şu izlenim yaratılı
yor: "Efendim, işte siz pikniklere gider gelirseniz, bakın kazada ölürsünüz." Yani her şeyi doğru söy
lersek daha iyi olur. Ama tabii bu memlekette her şey saklanıyor, her şey gizleniyor. Dolayısıyla tabii 
Hükümet de başta yok. 

Şimdi, bir havaya girmiş AKP. Şimdi, arkadaşlar, buraya, bugün mesai için getirdiğiniz, bu
günkü mesaiye getirdiğiniz kanunlar bir haftada çıkması, hatta bir ayda çıkması gereken kanunlar. 
Kaç kanun çıkarıyorsunuz? Dört beş tane kanun bugün çıkaracaksınız. Ne acelesiniz var? Hani Genel 
Başkanınız Tayyip Bey diyor ki: "Halkın menfaati gerekirse üç yüz altmış gün, altı saat çalışaca
ğız." E, halkın karşısına çıkıp da bunu söylüyorsunuz, ondan sonra da hemen "30'unda tatil edelim." 
diyorsunuz. Niye bu? Çünkü bu Meclis açık olduğu zaman siz bundan rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu 
kürsüde bazı gerçekler söylenince, tabii ki siz rahatsızlık duyuyorsunuz. E, bu kürsüde de bazı ger
çeklerin söylenmesi lazım. Basını susturmuşsunuz. Yargıyı tehdit etmişsiniz. 

Şimdi, bir belgedir ortaya çıktı. Belge nerede? Savcının önünde. İşte burada AKP Grup Başkan 
Vekili oturuyor. Savcıya gidiyor, suç duyurusunda bulunuyor. Yahu zaten belge savcının elinde. Sen 
neyi bildiriyorsun? Ha, sen iktidar gücünü kullanarak diyorsun ki: "Ey Savcı, sen bu Türk Silahlı 
Kuvvetlerini iyice suçlu duruma sokmak zorundasın, yoksa ben senin hakkında tahkikat açarım." 
Yani iktidar gücünü kullanarak savcıya, yargıya talimat veriyorlar. 

Bakın değerli milletvekilleri, Bülent Arınç "Artık darbeler olmadı, olmaz." diyor. Yani zaten 
olması mümkün değil. Hangi aklı çalışmayan komutan çıkacak da AKP'nin bu memlekette yarattığı 
bu ekonomik kriz, bu buhran ve kaos ortamında ihtilal yapacak, mümkün değil. Şimdi, eğer bu ciddi 
bir devlet yönetimi olsa ve hakikaten Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı saygı içinde olan bir hükümet 
olsa böyle bir belge ortaya çıktıysa Genelkurmay Başkanıyla konuşur; hakikaten böyle bir şey var 
mıdır, yok mudur? Varsa suçlular hakkında soruşturma açarsınız, gerekliyse de ceza verirsiniz. Hatta 

-518-
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biliyorsunuz bir ara bir hükümet başkanı demişti ki: "Ben istersem orduyu yedek subaylarla yöneti
rim." Hatta siz şöyle de yapabilirsiniz: Tayyip Bey'in oğlu hani askerlikten muaf raporunu aldı ya, 
tekrar askere gönderirsiniz, yedek subay yaparsınız, kuvvet komutasını onlardan teşekkül ettirirsiniz. 
Yani yedek subaylarla memleketi yönetmeye çalışırsınız yani madem güç sizde. Bakın, bir memle
ketin kurumları bu kadar tahrip edilmez. Bu memleketin ciddi ve güçlü bir orduya ihtiyacı var, iti
bar sahibi bir orduya ihtiyacı var. Burada birtakım belgeler ortaya atarak, bu memleketin temel 
kurumları böyle düşürülemez, böyle bir hâle düşürülemez. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Tayyip Bey çıkıyor diyor ki: "Yaşar Büyükanıt'la yaptığımız ko
nuşma gizlidir, mezara kadar gider." Ee, nedir bu konuştuğunuz? "Sıkıysa çıksın konuşsun." diyor. 
Buyur, böyle denir mi: "Çıksın konuşsun." O zaman niye tehdit ediyorsun? Evvela bu Mecliste ge
rekirse bir kapalı oturum yapalım. Ne konuştular bunlar? Bunlar ne konuştularsa onlan burada açık
lamamız lazım. 

Şimdi, bugün kanunları çıkaracaksınız. "Efendim, salı günü de aç kapa yapalım." diyorsunuz, 
Meclisi tatil ediyorsunuz. Niye bu Meclis tatil olsun ki? Meclis burada çalışsın çünkü Türkiye'de 
ciddi sıkıntılar var. 

Bakın, Türkiye'de doğru dürüst denetim yapılmıyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu borçlu fir
maları açıklamış. Sabah ve atv grubunun 1 trilyon lira borcu var. Size yakın olan bu kurumların borç
ları niye tahsil edilmiyor? 

Yine, Antep eski başkanınıza tekrar aday olmaması için 120 milyon euro on yıllık ödemesiz ve 
faizsiz kredi verildiği söylendi bize; doğru mu, yanlış mı? 

Yahu, devletin kaynaklarını yandaşlarınıza o kadar haksızca peşkeş çektiriyorsunuz ki böyle bir 
yönetim görülmemiştir, böyle bir sorumsuzluk içinde hareket eden kişiler görülmemiştir. İşte bugün 
bakıyorsunuz, Meclis Başkanı Rusya'da, Çankaya'daki Çin'de, ötekisi bilmem nerede... Yahu, dev
let zaten ekonomik yönden çökmüş bir devlet, işsizlik almış yürümüş. Ben anlamıyorum. Yani her 
gün, insanlar, o kadar acınacak telefonlar açıyor ki bize, adam diyor ki: "Geldim Ankara'dayım, ek
meğim yok." 

Ben geçen hafta Tunceli'ye gittim -bu pazar günü- Tunceli Üniversitesinin birinci açılış yıl dö
nümü var. Orada, şimdi öğrenci alacaklar -20 defa söyledik burada- yurt yok. E ne olacak bu ço
cuklar, nerede okuyacak? Orada yeteri kadar bina da yok. E ne var yani, şimdi, barakadan, hiç 
olmazsa oraya alınacak öğrenci sayısı kadar yurt yapılsa ne kaybeder? Hüseyin Çelik, geçen sene ilk
baharda, yani daha 2008'de bana dedi ki: "Tunceli'de 500 kişilik yurt yapacağız." Devletin belirli bir 
makamını işgal eden insanlar, eğer hakikaten sözünüzün eriyseniz arkadaş, yalan söylemeyin yahu! 
Aradan bir buçuk sene geçti, hâlâ yurtla ilgili en ufak bir icraat yok. Böyle, bir devlet tahrip edile
mez ki... Bazı bürokratlar, bir yerlerde yandaş bürokratlarınızı getirmişsiniz, o devletin kaynaklarını 
da onlar çarçur ediyor. Ondan sonra, devlet, maalesef, doğru dürüst işlemiyor. 

Onun için, değerli milletvekilleri, bakın, devri Hükümetinizde, zamanınızda, Türkiye'de birçok 
kurum yok edildi, tahrip edildi; devletin ana ekseni, kuruluş felsefesi yok edildi ve böylece bu dev
letin geleceğinin ne olacağından herkes kuşku içinde. İşte gördünüz, geçen hafta İstanbul Havaala-
nı'nda hacca giden bir kişiyi uğurlamak için gelenlerin o kıyafetlerini gördünüz. Yani o kıyafetler, 
İstanbul Havaalanı'ndaki o kıyafetler ne Suudi Arabistan'da var ne İran'da vardı. İşte, Türkiye'yi 
getirdiğiniz durum bu. Haa şimdi "Biz zaten öyle bir yönetim tasvip ediyoruz." diyorsanız, çıkın ar
kadaş, açık söyleyin. Yani, bir yandan demokrasiden, laiklikten bahsedip de bir yandan da devletin 
temel unsurlarını bu yöne sevk etmeyin. 
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Kanunları buradan müzakeresiz geçiriyorsunuz. Bakın, geçen gün ben burada müdahale etme-
sem bir kanunun bir sayfası okunmadan geçiyordu. Yani, böyle bir Meclis olur mu? Burada 550 mil
letvekili var, kanunlar okunmadan da oylanıyor. Geçmişte de böyle bir şey olmuş. Burada, komisyon 
metni okunacağına hükümet metni okunmuş, aradan bir süre geçtikten sonra tutmuşlar Resmî Gaze-
te'de düzeltme yapmışlar. Bu, Meclis için en ayıplanacak bir şey. Şimdi kanunlar burada okunmu
yor, getirilmiyor. Biraz önce arkadaşımız şey etti. Yani, 410 sıra sayılı kanunu getirmişsiniz, yirmi 
tane kanunda değişiklik yapıyor. Bilmem, yükseköğretim kurumunda okuyan öğrencilerin aldığı 
burslarla, ondan sonra, Harcırah Kanunu'yla, şunla bunla getiriyorsunuz bunu temel kanun zanne
diyorsunuz. Arkadaşlar, bu, temel kanun olur mu ya? Şimdi, şeyle ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...bursların geri ödemesiyle ilgili bir konuyla, Harcırah Kanu-

nu'yla, efendim, Başbakanın merkez teşkilatında çalışan memuruna verilen fazla mesaiyle, bütçedeki 
borçlanma miktarını artıran kanun maddelerinde ne bir bağlantı var ki siz bunlan temel kanun şey edi
yorsunuz? 

O zaman bir şey verin, yani nasıl olsa çoğunluğunuz var, "ya, Mecliste hiçbir şey müzakere edil
meden geçirelim" derseniz, bence daha isabetli hareket edersiniz, dürüst olan bu. 

Onun için, Meclisi çalıştırmaz duruma sokuyorsunuz, zamanını boşa alıyorsunuz, ne Anaya-
sa'yı nazara alıyorsunuz, ne İç Tüzük'ü nazara alıyorsunuz; böyle bir Meclis zaten işlese de hiçbir 
şey ifade etmez. Kanunlar müzakeresiz geçiyor, ülkede sıkıntı almış yürümüş; böyle bir hükümetin, 
bu memleketin sonunu felakete getireceği konusunda ciddi kuşkularım var, halk da zaten böyle, ama 
size bir iki sene daha herhalde tahammül edecek. Onun için aleyhindeyim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
Karar yeter sayısını istiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Evet, Danışma Kumlu önerisini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Birleşime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 16.41 

- 5 2 0 -
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BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108'inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince sözlü soru önergeleri ve diğer denetim konularını görüşmüyor, günde
min "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

VIL- 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 sıraya alınan, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet komisyonlan raporlarının görüşmelerine başlaya
cağız. 

2.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 409) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 409 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hamit Geylani, Hakkâri; Mil

liyetçi Hareket Partisi Grubu adına Osman Ertuğrul, Aksaray; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Ali Rıza Öztürk, Mersin milletvekilleri. 

Şahıslan adına, Ahmet Aydın, Ahmet Gökhan Sarıçam, Azize Sibel Gönül, Suat Kılıç, Rama
zan Başak, Gülsen Orhan. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul. 
Buyurun Sayın Ertuğrul (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 409 sıra sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nı gö
rüşmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyor, yüce Meclisimize çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Kanun Tasarısı ile ilgili konuşmama başlamadan önce, Kerkük'ün güneyinde Türkmenlerin 
yoğun olarak yaşadığı bölgedeki Türkmen kardeşlerimize yapılan kalleşçe saldırı sonucu 80'e yakın 
kardeşimizin öldüğü, 200'e yakın Türkmen kardeşimizin de yaralandığı patlamayı esefle kınıyor, 
oradaki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. 

(x) 409 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Iraklı grupların açıkça ve kararlı bir şekilde uyarılmaları artık kaçınılmaz bir mecburiyet hâline 
gelmiştir. Irak'taki Türkmen varlığını yok etmeye, esir almaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ana
dolu Türklüğü buna kesinlikle rıza göstermeyecektir. Hükümetimizi bu konularda daha duyarlı ol
maya ve Irak Hükümetine karşı daha da dik durmaya davet ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz üzere, şehirlerdeki iş imkânlarının kırsala 
göre daha çok oluşu sebebiyle, şehir nüfusunun artması, şehirlerdeki arsa fiyatlarının yüksek olması, 
güvenlik ve bunun gibi başkaca sebepler yüzünden şehirlerdeki yapılaşma yataydan dikeye dö
nüşmüştür. Yaşadığımız yerler tek parsel, tek yapıdan apartmanlara, apartmanlardan bloklara, blok
lardan ise sitelere dönüşmüştür. 

Burada üzerinde durmak istediğim bir başka konu, vatandaş veya müteahhitler konut yapacak 
olduklarında o kadar karmaşık ve uzun bir mevzuat ile karşılaşıyorlar ki asıl buna çare bulmamız ge
rekmektedir. Bunun içindir ki bu yasanın 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte ele alınması çok daha 
uygun olacaktır. Yoksa, ileride, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası tekrar önümüze gelecektir. 

Sayın Bayındırlık Bakanımızdan isteğimiz, bürokratlarının İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunu üze
rinde tekrar ciddi bir çalışma yaparak gözden geçirilmesidir. 

Bir inşaatın yapım aşamasında arsa belirlendikten sonra inşaat yapım ruhsatı, uygulama projesi, 
kat irtifakı, yapı kullanma belgesi, kat mülkiyeti işlemleri yapılır ve en son tapu alınarak işlemler ta
mamlanır ve vatandaş konut sahibi olur. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım aşamalar aslında sanıldığı kadar kolay değildir, bir yığın bürokra
tik aşamadır. Kontrol tabii ki olacaktır ancak mevzuatın daha kolay ve yürütülebilir hâle getirilmesi 
de şarttır. 

Vatandaşlarımızın sıkıntı duydukları bir başka konu ise: Gerek inşaata başlamadan gerekse in
şaat aşamasında, yapı bitmeden müteahhitlerin satış yapma yetkisi vardır. Vatandaşımız bu safha
larda da müteahhitlerden konut satın almaktadır, ola ki bitirilemeyen inşaat sebebiyle de zaman zaman 
mağdur olmaktadır ya da iskânı alınmamış binalara oturarak müteahhidin inşaat sırasında kullandığı 
ve çoğu zaman tutarları oldukça yüksek olan birikmiş elektrik ve su gibi giderlerinden de sorumlu 
tutulmaktadır. 

Vatandaşın derdi bir an önce konuta oturmaktır ancak kanunlarımızın yeterli olmayışı nedeniyle, 
yeterli derecede de bilgi sahibi olamayan konut sahibi veya bina sahiplerini müteahhitlerin, koope
ratif yönetimlerinin veya site yönetimlerinin inisiyatifine bırakarak mağdur etmektedir. Bu yönde de 
gerekli çözümler en kısa zamanda alınmalı ve çaresi bulunmalıdır. Mesela, kat karşılığı, bir müteahhit 
ile anlaşan bir arsa sahibi, noterden yapacağı inşaat sözleşmesini mutlaka yetki verdiği bir avukat ne
zaretinde yapmalıdır. Bu, zorunlu hâle getirilmelidir. Hayatında ilk defa sözleşme yapan birçok arsa 
sahibi müteahhitlerin inisiyatifine terk edilmemelidir. Buralardaki yaşamı düzenleyen bir yasanın 
gerekliliği ve bu yasanın da günümüz şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bundan hare
ketle, bu Meclis 14/11/2007 tarihinde Kat Mülkiyeti Kanunu'muzda aksayan ve hüküm bulunmayan 
hususlar üzerinde birtakım değişiklikler yapmıştır. Ne var ki yapılan ve yasalaşan bu değişikliklerin 
uygulanması pek de kolay olmamıştır ki, şimdi bizler söz konusu Kanun üzerinde yeniden uğraş
maktayız. 

Milliyetçi Hareket Partisi, muhalefet partisi olarak, önümüze gelen önerileri, teklifleri ve yasa
ları doğru ve faydalı bulduğumuz oranda destek olduğumuzu, bunların içinde de eksik ve yanlışlık
lar var ise uyarıda bulunduğumuzu, bu uyarılarımızın dikkate alınmasını beklemekteyiz. Bu Kanun 
bize bir kez daha göstermiştir ki, oy çokluğuna güvenip acele edilerek gerekli araştırma ve bilgiler 
olgunlaştırılmadan çıkarılacak yasaların ömrü kısa olmaktadır. Hükümet milletvekillerini bu konu
larda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2007 Kasım ayında yapılan kanun değişikliğinde Hükü
metin amacı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun aksayan, hüküm bulunmayan, hükmü bulunmayan yerleri
nin tadili ve ıslahıydı. Ancak aradan geçen bir buçuk yılda, tadil edilen ve yeni eklenen yerlerden 
istenilen verim alınamamış, belediyelerde ve tapu dairelerinde yığılmalar olmuştur. Hâlbuki bir kanun 
tasansı yasalaştığında ne gibi aksaklıkların olabileceğinin zamanında öngörülmesi gerekirdi. Yasa
nın altyapısı hazırlanırken bir buçuk yılda yeniden düzenlenmeye gidilmemesi için konunun uz-
manlan, bürokratları, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleriyle oturularak istişare edilseydi şimdi tekrar 
bu yasayı ele almamış olacaktık. "Benim dediğim olsun." mantığıyla gerekli özen ve hassasiyet gös
terilmeden uygulamaya konulan bu yasa değişikliği vatandaşı bürokrasiyle boğuşmak zorunda bı
rakmış, vatandaş uğraştığı gibi kamu görevlileri de işin içinden çıkamamış ve sanki aradan geçen süre 
bir buçuk yıl değil de otuz kırk yıl olmuş gibi şimdi tadilin tadiline uğraşmaktayız. Adalet ve Kal
kınma Partisi bu mantığından vazgeçmeli, yasaları yazboz tahtası olmaktan kurtarmalıdır. 

Bütün bunlara rağmen hâlen tasarının bazı yerlerinde yine eksiklikler olduğu aşikârdır. Şöyle ki: 
Tasarıda, hâlen kullanılmakta olan, ancak yapı kullanma izin belgesi alınmamış binaların sorunlarını 
çözecek açık bir hüküm yoktur. Aslında bu yasa 3194 sayılı îmar Kanunu'yla birlikte ele alınıp bir
biriyle uyumlu hâle getirilmeliydi. Zaman içinde başkaca sıkıntıların olacağına hepimiz yine şahit ola
cağız. Apartman, site ve toplu konutlarda vatandaşlarımızın toplu yaşam kurallannı yeteri kadar 
bilmediği ya da kanunların yeterli olmayışı sebebiyle bir kısım sakinlerin birçok yerde keyfiyete da
yalı hareketlerde bulunduğu, yasal yola başvurulsa bile bunun göstermelik yaptırımlar olduğu ve 
kanun dışı hareketin yapanın yanına kâr olduğunu hepimiz görmekteyiz. Buralarda daha müspet de
ğişikliklere gidilebilirdi. Öte yandan "Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş 
ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip 
ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine 
gönderilmesi üzerine, kat mülkiyetine resen geçilir." gibi hükümleri de vatandaşımızın işini kolay
laştıracaktır. 

Esasen, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikleri günden beri, Mecliste oy çokluğu sebe
biyle birçok konuya gerekli özeni göstermemiş, "Nasılsa çoğunluğumuz var." denilerek ya da baş
kaca sebeplerle, çok hassas konularda dahi gerekli özen ve ihtimam bir türlü gösterilmemektedir. 
Onlar için en önemli şey sayısal çoğunluğun komnması ve ne pahasına olursa olsun iktidarı kaybet
memektir. Ne zaman AK PARTİ'yle ilgili yanlışlıklar ve acizlikler ortaya dökülse, mutlaka kamuo
yunu oyalayacak bir şeyler bulunmaktadır. 

Yüzyılların devlet birikimine sahip bu ülkede özellikle son iki yıldır kan kaybeden iktidarca, 
hükümet olmanın verdiği güçle vatandaşın kafası iyice karıştırılmış, milletin psikolojisi bozulmuş
tur. Milletin yalnız psikolojisi bozulmamış, milletin esasen en önemlisi, işi de bozulmuştur. İşi bo
zulanların psikolojisi haliyle bozulacaktır. Tüm dünyayı etkileyen ve geleceği belli olan ekonomik 
kriz karşısında gerekli önlemler "Bize bir şey olmaz." anlayışıyla zamanında alınmamış, milletin işi 
de bozulmuştur. İşi bozulan birçok insanın yuvası da bozulmuştur. Son iki yılda, geçmiş yıllara oranla 
boşanan aile sayısı, kredi kart mağdurları, kapanan fabrikalar, işsizlerin sayısı 2 kat artmıştır. Bütün 
bu mağdurların sommlusu, kendilerinden başkasına kulak tıkayan, öneri ya da uyarıda bulunanlara 
"Siz işinize bakın." diyen iktidardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın başında dile getirdiğim üzere, Kat Mülkiyeti 
Kanunu yeni düzenlemesi konusunda "Zararın neresinden dönersen kârdır." demiştik. Ziyanı yok, va
tandaşımızın işi kolaylaşsın, biz de uğraşalım, düzeltelim ancak yeter ki dönülebilecek, düzeltilebi
lecek kanunlar olsun. Ya bu Meclisten geçen ulusal güvenliğimizle veya millî servetlerimizle ilgili 
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dönülemeyecek, tadil edilemeyecek, Türk Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesi, 5555 sayılı Vakıflar 
Yasası ve mayınlı arazilerin temizlenmesi gibi kanunlar ne olacak? Onların telafisi nasıl olacak? On
ları da torunlarımız tadil eder, tabii ki edebilirlerse. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eksiklerine rağmen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hayırlı ol
masını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ertuğrul, teşekkür ediyorum. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani. 
Saym Geylani, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan tasannın tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz aldım. Genel 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası 23 Haziran 1965 tarihinde kabul edilmiş, 
Ocak 1966'da yürürlüğe girmiş ve günümüze gelinceye kadar bazı değişikliklere uğramıştır. 2007 yı
lında ise kapsamlı değişiklik yapılmış ve kat mülkiyetine geçiş için zorlayıcı hükümler getirilmiştir. 
Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar ta
mamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış ve ana gayrimenkullerde yasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Belirlenen süre 
içinde irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin kat mülkiyetinin kurulması için ge
rekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her bi
rine yazılı bildirimde bulunulmasını gerektiriyordu. Yazılı bildirime rağmen gereğini yerine 
getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine bin Türk lirası idari para cezası verileceği hüküm 
altına alınmıştı. 

Yine, aynı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarih olan 28/11/2007 tarihinden sonra yapıları tamam
lanmış olan kat irtifaklı ana gayrimenkuller için de bir düzenleme yapılmış, buna göre yapı kullanma 
izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getiril
miştir. 

Belirtilen süreler içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uya
rısı gerekmekteydi. Uyanya rağmen kat mülkiyetinin kurulması için Yasa'nın 12'nci maddesinde 
belirtilen ve tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imza
lanması gerekenleri imzalamaktan kaçınanlar için de yine idari para cezası öngörülmekteydi. Dü
zenlemeye göre, kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine kendine ait her bağımsız bölüm için bin 
Türk lirası idari para cezası verileceği hüküm altına alınmaktaydı. Görüldüğü üzere bu yasayla da yine 
de yurttaş cezalandırılmaktadır bir biçimiyle. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyı ve yapılacak değişiklikleri önemsediğimizi belirtiyor, yurttaşın so
runlarını çözecek her düzenlemeyi de destekleyeceğimizi ifade ediyoruz. Ancak bu Yasa'nın üze
rinden henüz bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen aynı Yasa'da yeni bir değişiklik 
yapılma ihtiyacının duyulması, Hükümetin yasa yaparken gerekli özeni göstermemesi ve kamuo
yunu, özellikle Meclisteki muhalefetin görüş ve önerilerini de dikkate almadığının bir ifadesi olarak 
görüyoruz. Ne yazık ki Hükümet yasa yaparken, muhalefetin -demin söylediğim- ve sivil toplum ör
gütlerinin de görüşünü dikkate almak durumundadır. 

Görüştüğümüz tasarıyla her ne kadar uygulamada ortaya çıkmış olan aksaklıklann giderilmesi, 
kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin mümkün olduğunca azaltılması suretiyle vatandaşların yükünün ha
fifletilmesi hedeflenmiş ise de anılan tasarının bu amacı gerçekleştirmek için yeterli olmadığı dü
şüncesindeyiz. Zira Kat Mülkiyeti Yasası'nda, bütünlüğü bozacak şekilde parça parça değişiklikler 
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yapmak yerine, imar hukuku ile de bağlantıları gözetilerek yeni bir düzenleme yapılmasının daha 
faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Zira imar hukuku, kat mülkiyetinin temelini ve özünü ifade et
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, kat irtifakı ve kat mülkiyetine bağlı verilen tapuyu yurttaşın ayrıntılı bir bi
çimde irdelemesi beklenmemelidir. Ne var ki yurttaş, devletin verdiği tapuyu yine devletin güven
cesinde gördüğünden ayrıntılarla ilgilenmez ve ilgilenmek zorunda da bırakılmaması gerekiyor. Öte 
yandan kat irtifakına göre aldığı taşınmaza yapı kullanım izin belgesi verilmediğinde yapının kaçak 
konumuna gireceğini bilmemektedir. Kaçak yapının kat mülkiyetine geçemeyeceği gibi elektrik, su, 
telefon ve diğer hizmetleri normalde İmar Yasası hükümlerine göre alamayacağını da sonradan öğ
renmektedir. 

Ayrıca, yapı kullanım izin belgesi için belediye-valilik tarafından istenen Sosyal Sigortalar Ku
rumu ilişkisiz belgesinden binayı yapan müteahhidin değil de maliklerinin sorumlu olduğunu da bil
memektedir vatandaş. 

Müteahhit tarafından çalıştırılan işçiler adına yatırılması gerekli SSK primi borçlarından ken
disinin sorumlu olabileceği konusunda da açıklayıcı bir bilgi yoktur tasarıda. 

Diğer taraftan, inşası tamamlanan binaların ölçümü yapılarak kadastro paftasına işlenmediğinde 
hem kadastro paftasında hem de tapu kütüğünde ilgili parsel boş görülmekte ve güncel durumu da 
yansıtmamaktadır. Mülkiyet durumunu gösteren belgelerin güncel olması son derece önemlidir. Aksi 
takdirde, iktisadi ve sosyal yapının yanında her türlü mühendislik projelerinin uygulanmasında ve 
kent bilgi sistemlerinin kurulmasında sağlıklı adımların atılamayacağı ve çözümü güç sorunlarla kar
şılaşılacağı da bilinen bir gerçekliktir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yaklaşık yirmi milyon civannda bulunan konut sayısı ile kent
sel yerleşimlerde mhsatlı konut oranının yüzde 60 düzeyinde olduğu ve kat mülkiyetine geçiş ora
nının yüksek olmadığı da bilinen bir realite. Yapı kullanma izin belgesi almamış yapıların yoğun 
olduğunu düşündüğümüzde bu dummdaki binalarda Sosyal Sigortalar Kurumu borçları büyük bir 
meblağ tutmaktadır. Ayrıca, mhsat yenileme ücretlerinin belediyeye gelir sağlama adına yüksek tu
tulması yurttaşı hayli zor dummda bırakmaktadır. 

Bu süreçte vurgulanması gereken en önemli konu ise plan, proje ve mhsat eklerine aykırı artan 
yapılaşma öne sürülerek bir imar affı sürecini yaratacak girişimlerden, popülist yaklaşımlardan ger
çekten uzak durmak gerekiyor. Siyasi iktidarlarca bugüne değin on beşin üzerinde imar affı çıkartıl
mış, kente karşı işlenen suçlar affedilerek kaçak yapılaşma teşvik edilmiş ve kentlerimiz kentleşme 
olgusundan yoksun bırakılmıştır ve en önemlisi, yıkılan binaların enkazında yitirdiğimiz yurttaşları 
ve kalanların acılarını da unutmamak gerekir bu bağlamda. 

Çağdaş ve gelişmiş ülkelerdeki kentleşmeye bakıldığında, ülkemizde imar affı çıkartan siyasal 
iktidarların kente ve ülkeye ne kadar kötülük ettiklerini ve yurttaşların geleceğini nasıl kararttıkla
rını daha da açık bir şekilde görebilmekteyiz. Yıllardır yerel yönetimler oy uğmna kaçak yapılara, is-
kânsız yapılara tüm altyapı hizmetlerini götürmüşlerdir. Bu haliyle söz konusu binalar çeyrek asırdan 
beri kullanılmaktadır. Bu konutların çoğu el değiştirmemiştir. Onun için yaşanan sıkıntıların şu anda 
söz konusu binalarda oturanlar ile doğmdan bir ilgisi de bulunmamaktadır. 

Yıllardan beri tapu sicilindeki ana kütükteki kayıtlı parsel üzerine inşa edilen yapının her aşa
masında gerekli işlemler zamanında yerine getirilmemiş, ilgili kummlar tarafından izlenmemiş ve 
kontrol edilmemiştir. Bu nedenle birçok somn günümüze kadar taşınmıştır. Gerek İmar Yasası 'nda 
ve gerekse Sosyal Sigortalar Kummu ve Kat Mülkiyeti Yasası'nda sommlu kişi olarak parsel sahibi 
malik ve malikler tutulmaktadır. Bu konuda yurttaşın gereği gibi bilinçlendirilmeden sommlu tutul-
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ması, günümüzde büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Belediyeler yasa gereği yü
kümlülüklerini yerine getirmeyenlerin binalarına altyapı hizmetlerini sunarak özünde onları meşru 
ve haklı kabul etmektedirler. Kaçak ve iskânsız yapıların yapılacak bir düzenlemeyle af şeklinde 
değil ama yurttaşı da mağdur etmeyecek şekilde yasal hâle getirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, konuya bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve kent bilgi sistemlerinin ku
rularak hayata geçirildiği çağdaş bir sistem yönünden bakıldığında doğal olarak kat mülkiyetine ge
çişin hemen yapılması ve kurulan bilgi sistemlerinden gerekli yararın sağlanması için bilgi sisteminin 
güncel olması gerekmektedir. 

Ana gayrimenkulde cins tashihi mutlaka yapılmalı ve yapı kullanma izin belgesi alınmasından 
önce bu işlem tamamlanmalıdır. Dolayısıyla belediye, valilikler yapı kullanma izin belgelerinin bir 
nüshasını tapu siciline göndermeli ve daha önce tapu siciline kaydedilen kat irtifakına göre tapu sicil 
müdürlükleri resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu işleyiş ise hem yurttaş
ların tapu sicil müdürlüklerinde yığılmalarını ve zaman kaybını önleyecek hem de yurttaşına hizmet 
eden kurumsal işleyişin önünü açacaktır. Yapı kullanım izin belgesi alınmasında gündeme gelen 
"SSK ilişiksiz" belgesine ilişkin işçilik dosyası ve diğer borçların tahsilindeki sorunlar da böylece çö
züme kavuşmuş olacaktır. 

Gerekli yasal düzenleme yapılarak yapım işini yüklenen müteahhidin sorumlu olması sağlanmalı 
ve yurttaşın mağduriyeti bu çerçevede önlenmelidir. Belediyeler yapı ruhsatı, planı ve projelerine 
ilişkin yenileme, kontrollük onama ve diğer işlemlerde aldıkları aşırı yüksek ücretleri de mutlaka 
ama mutlaka aşağıya çekmek durumundadırlar. Kamu hizmeti veren merkezî ve yerel yönetimler 
kendilerini ticari şirket, yurttaşı müşteri ve ülkeyi pazar olarak görmemelidirler. 

Değerli milletvekilleri, tasarıyla 634 sayılı Yasa'nın 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. Böylece kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi bağlamında 
noterler tarafından yapılan tasdik şartı da ortadan kaldırılmaktadır. Bu bendin yürürlükten kaldırıl
ması durumunda uygulamada ciddi sıkıntılar ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Aksine, noterler tarafın
dan onaylanma şartı uygulanmaya devam edildiği takdirde olası ihtilafların önüne geçilmesinin kolay 
olacağı kanısındayız. Çıkabilecek ihtilaflarda ise usul ekonomisi açısından kolaylık sağlanacak ve 
böylece yargılamalar daha kısa sürede çözümlenecektir. Bu nedenlerden dolayı ispat hukuku açısın
dan önemli niteliğe sahip bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Özce sunduğumuz bu görüş ve düşüncelerle, Genel Kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 
(DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Geylani, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair Hükümet tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamıza başlamadan önce bu kanun tasarısında çok geçen "kat 
mülkiyeti" ve "kat irtifakı" ifadelerinin tanımlamasını yaparak sözlerime başlamak istiyorum çünkü 
halkımız bu "kat mülkiyeti" ve "kat irtifakı" kelimelerini çok duyuyor, bunlann ne olduğunu karış
tırıyorlar. 

Kat mülkiyeti, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkıdır; yani tamamlanmış bir 
yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayn ayrı ve başlı ba-
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şına kullanılmaya elverişli olan bölümleri üzerinde kurulan bir mülkiyet türüdür. Kat irtifakı ise, arsa 
payına bağlı bir irtifak çeşididir; bir arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapıla
cak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki tara
fından kumlan irtifak hakkıdır. Kat irtifakı başlı başına bağımsız bir mülkiyet türü değildir, aslolan 
kat mülkiyetidir. 

Nüfusun hızla artması, köylerden kentlere göçlerin artması, özellikle büyük yerleşim merkez
lerinde iş yeri ya da konut ihtiyacını karşılayacak yer teminindeki güçlükler, kentlerde arsa fiyatla
rının yüksekliği gibi nedenlerle bir arsa üzerinde tek katlı binalar yerine birçok kişinin yararlanacağı 
çok katlı yapıların yapılması toplumsal bir zomnluluk hâline gelmişti. Sosyal ve kültürel yönden bir
birinden farklı insanların aynı yapının dairelerinde birlikte yaşamaları doğal olarak pek çok somnu 
doğurmuştur. Bu soranları çözmek, beliren toplumsal gereksinimleri gidermek için 23/6/1965 tarih 
ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası çıkarılmış, bu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası 2/7/1965 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. O tarihten bugüne kadar, birisi, 11/2/1991 tarihli 431 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, yedisi de yasa olmak üzere bu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu sekiz kez değişikliğe uğ
ramıştır. En son, 1/7/2005 tarihinde 5378 sayılı Yasa, 18/4/2007 tarihinde 5627 sayılı Yasa, 
14/11/2007 tarihinde 5711 sayılı Yasa olmak üzere, 2005-2007 yılları arasında üç kez değiştirilmiş
tir, hatta 2007'de iki kez bu yasa değişikliğe uğramıştır. 

634 sayılı Yasa, tek parsel üzerinde tek yapı rejimi üzerine oturmaktayken, 13/04/1983 tarihinde 
çıkarılan 2814 sayılı Yasa'yla tek parsel üzerinde birden çok yapı rejimine geçilmiş; 14/11/2007 ta
rihinde çıkarılan 5711 sayılı Yasa'yla da komşu parseller üzerinde birden çok yapı rejimine geçil
miştir. 

Öncelikle belirtelim ki, görüldüğü gibi, orasından burasından yapılan parça parça değişiklik
lerle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası artık bir yasa olmaktan çıkmış, yamalı bohça hâline gelmiş; Ya-
sa'nın ruhu, iskeleti dağılmıştır. 

634 sayılı Kanun çok önemlidir. Türkiye'deki uyuşmazlıkların çok büyük bir kesimi bu Ya-
sa'dan kaynaklanmaktadır. Toplu yapılar, büyük şehirlerden kasabalara, hatta köylere kadar gelmiş
tir. Şehirlerde ve kasabalarda 634 sayılı Yasa'dan dolayı uyuşmazlık ve sorunu olmayan, bunlarla 
ilgisi bulunmayan hemen hemen hiçbir kişi yok gibidir. Bu Yasa herkesi ilgilendirir hâle gelmiştir. 
Soranları çözmek için yapılan her değişiklik mevcut soranları çözmediği gibi yeni yeni soranlar üret
miştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, burada yapılması gereken, acilen yapılması gereken ola
yın, bu Yasa'yı parça parça değiştirmek değil, bu alandaki soranları çözecek, Türkiye'nin gerçekle
rini göz önüne alan, İmar Kanunu'ndaki hassasiyetleri de dikkate alarak ikisini bir bütünlük içerisinde, 
yeni baştan, sıfırdan bir kat mülkiyeti yasasını çıkarmak olmalıdır diye düşünüyoruz. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik yapan 14/11/2007 tarih 5711 sayılı Yasa'nın kabul edil
mesinin üzerinden henüz iki yıl geçmedi değerli milletvekilleri. İki yıl geçmeden, hatta o Yasa'nın 
hükümleri uygulama olanağı bulmadan yeniden bu Meclise geldi. Biz, 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Ya
sası görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak hassasiyetlerimizi, eksik gördüğü
müz hususları açıkça bu kürsüden dile getirmiştik ancak Hükümetin, muhalefetin önerilerini hiçbir 
zaman kulak verme, onları dinleme alışkanlığı olmadığı için o itirazlarımızı göz önüne almayı bile 
gerek görmedi. Ama şimdi burada, 5711 sayılı Yasa'da bizim bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekilleri olarak söylediğimiz eksiklikleri gidermek için yeni bir yasayla geliyorlar. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, biz bu kürsüde düşüncelerimizi söylerken, 14/11/2007 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığım konuşmada aynen şunu söylemişiz: "Yalnız, ben bu maddede 
ve geçmişte geçen, dün kabul edilen 7'nci maddede yanlış gördüğüm eksikliği belirtmek istiyorum. 
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Şimdi, kanun maddesini aynen okuyorum: 'Belirtilen süre içerisinde yani, iki yıllık süre içeri
sinde kat irtifakı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli 
olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifakı sahiplerinden her birine yazılı 
bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her biri
sine, bin TL idarî para cezası verilir.' hükmündedir. Şimdi, madde metninden açıkça anlaşılacağı 
gibi..." demişiz ve buradaki eksikliklerimizi "soru 1", "soru 2", "soru 3" diye açıkça sormuşuz. "Bu 
eksiklikler burada giderilmedi." demişiz. 

Devam ediyoruz: "Burada bir karmaşa var, burada eksiklik var. Aslında bunların giderilmesi 
gerekirdi. Bunlar, sanıyorum, gözden kaçtı. Bu yazılı bildirim nereden olacak?" demişiz. 

Devam ediyoruz: "Bu belirsizliklerin, bu karışıklıkların ortadan kaldınlması gerekiyordu." demişiz. 
Devam etmişiz: "Bu yasanın uygulanması sırasında eksiklikler ortaya çıkacaktır." demişiz. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi biz o gün söylediklerimizin bugün burada gerçekleşmiş olmasından 

dolayı -ben sevinemiyorum- üzülüyoruz çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini yazboz 
tahtasına çevirerek, böyle sürekli bir yıl önce yaptığımız yasayı bir yıl sonra tekrar yeni baştan dü
zenlemek durumunda kalmak zaman savurganlığıdır. Nitekim, Türk Ceza Kanunu'nda da aynı şey 
yapıldı. 2005 yılından önceki bir madde, 2005 yılındaki değişiklikle kaldırıldı. Bu yasama yılı içe
risinde, tekrar o maddeyle ilgili bu kürsüde biz yeniden bir kanun çıkarttık ve aynı eleştirileri ben o 
zaman da söylemiş oldum. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü tasarının gerekçesinde belirtilen hususlara katılmak mümkün 
değil. Öncelikle ben onu söylemek istiyorum. Çünkü, burada açıkça söylenildiği gibi, tasarının ge
rekçesinde, 5711 sayılı Yasa'nın halk tarafından anlaşılamadığı nedenle bu yasanın getirildiği, yine 
tapu idaresinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çok dolu olması nedeniyle bu yasanın geti
rildiği söyleniliyor. 

Değerli milletvekilleri, çok üzücüdür, bir kanun teklifinin gerekçesi... O yasanın halk tarafın
dan anlaşılamamış olması nedeniyle kanun teklifi gelmez. Eğer o kanun doğruysa, o kanun ihtiyaç
lara cevap veriyor ise, yapılması gereken, o yasayı halka anlatmaktır. Eğer o yasa halkın ihtiyaçlanna 
cevap veremez nitelikteyse, sürdürülebilir özelliği yoksa, kanun kanun değilse, elbette ki buraya bu 
tasarıyı getirmek zorunda olur. Burada çıkıp yüreklice söylenilmesi gereken şey şudur: "Biz, 5711 sa
yılı Yasa'yı çıkarırken halkın ihtiyaçlannı dikkate almadık, muhalefet partisinin görüşlerini dikkate 
almadık ve bu eksiklikleri gördük, bundan dolayı kusurumuz var." deyip tüm Meclisten özür dile
mektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu yasayla, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3'üncü madde
sinde, 12'nci maddesinde, 20'nci maddesinde ve bir geçici madde eklenerek geçici maddesinde olmak 
üzere toplam dört maddede değişiklik yapılıyor. Arkasından Komisyonda, eleştirilerimiz de dikkate 
alınarak bir geçici madde ilave edilmiş, bir yürütme maddesi var, bir de yürürlük maddesi var. 

Şimdi, 1 'inci maddede, 5711 sayılı Yasa'yla değişiklik yapılan 3'üncü maddenin üçüncü fıkra
sında değişiklik var. Buradaki değişiklik, yapı kullanma iznine, yani ana gayrimenkulun tamamına 
dayalı bir yapı kullanma izin belgesine dayanarak kat mülkiyeti geçişine imkân tanıyan bir düzenle
medir ki olması gereken bir düzenlemeydi. Bunun bugün değil, 2007'de olması lazımdı. 

Yine, bize göre -birazdan açıklayacağım- tasarının 2'nci maddesinde yapılan değişiklik, kat 
mülkiyetinin kurulması ve istenen belgeler konusundadır. Burada 12'nci maddede bir değişiklik ya
pılıyor. Aslında burada yapılan şu: (c) bendindeki birtakım cümleler alınıyor, (a) bendine ilave edi
liyor, (c) bendi yürürlükten kaldırılıyor. Yani (a) bendi, (c) bendinin karışımı ve burada liste olayı 
kaldırılıyor ve "...birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kullanma izin 
belgesi..." diyor. Yani vaziyet planını da kaldırıyor. 
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Bu doğru bir uygulama değil. Hem teknik açıdan doğru değil hem hukuki açıdan doğru değil. 
Çünkü vaziyet planıyla mimari proje ayrı ayrı kavramlardır. Toplu yapılarda vaziyet planı olmazsa 
olmazdır. Çünkü vaziyet planı yapıların bir parsel üzerindeki konumlarını gösterir, durumlarını gös
terir, duruşlarını gösterir. Adı üzerindedir. Yani Meclisin dağılımı bile vaziyettir. İşte AKP milletve
killeri burada oturuyor, CHP orada oturuyor, MHP orada oturuyor. Yani bu bir vaziyettir. Siz eğer 
bunu kaldırırsanız, sadece mimari projeyle yetinirseniz baştan daha bu yasa ölü doğuyor demektir. 

Umuyorum ve diliyorum ki Hükümet bu konudaki vaziyet planını tekrar tasarıya ekleyecektir 
diye düşünüyorum. Yine, Hükümet bu 2'nci maddede yapmak istediği değişikliği umuyorum ve di
liyorum ki çekecektir. Çekmesi gerekir. Tekniken ve hukuken de bir zorunluluktur. 

Yine tasarının 3'üncü maddesiyle bir değişiklik getiriliyor. Burada da bu değişiklikle bir ceza kal
dırılma olayı var. Bir de yine birbirine eklemeler olayı var. Bu konuda da bizim bir önergemiz ola
cak. Sayın Hükümetin de veya Sayın Bakanın da bu konuda herhalde değişiklik önergeleri olacak 
bizim konuşmalarımızdan sonra, onları da dikkate alacaklar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
zaten, yazdığımız muhalefet şerhinde, çok açık ve seçik bir şekilde düşüncelerimizi anlattık. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada asıl sıkıntı... Yapı kullanma izin belgesi olanların kat mül
kiyetine geçişinde bir sıkıntı yok. Yani şöyle bir sıkıntı yok: Bunlann belirli prosedürü yerine geti
rerek kat mülkiyetine geçme imkânı var. Ama burada asıl sıkıntı, yapı kullanma izin belgesi olmayan 
ama oturan... Yani, bir yapı projesine uygun olarak, mimari projesine uygun olarak yapılmış, inşaat 
mhsatları alınmış ancak sonuçta yapı kullanma izin belgesi alınmamış ve müteahhit de ortadan kaçıp 
gitmiş. 

Şimdi, bu insan tapu dairesine gittiği zaman, orada dairesinin bir sürü eksikliği olduğunu öğre
niyor. Yapı kullanma izin belgesi olmadığı nedenle ilişiksiz belgesi sigortadan ve Maliyeden aranı
yor. On beşe yakın evrak aranıyor. Adam bir bakıyor ki, işin içine giriyor, bir daha da işin içinden 
çıkamaz hâle geliyor. 

Değerli arkadaşlanm, esas bunun çözümlenmesi gerekiyordu, bu çözümlenmemiştir. Biz, top
lumsal gelişim süreci içerisinde yeni gereksinimlerin belirmesi sonucu gereksinimleri karşılayacak 
yeni yasa yapma ya da mevcut yasalarda değişiklik yapma zorunluluğu doğduğu zaman, yasama or
ganının, bu yasama faaliyetini sürdürürken, yasa yapılmasını gerektiren nedenleri, amaçları, yasanın 
sürdürülebilir olmasını gözetmek dummunda olduğuna inanıyomz. Cumhuriyet Halk Partisi kişile
rin, toplumun, halkımızın gereksinimlerini karşılamaya, kişilerin ve toplumun hakkını, hukukunu 
kommaya, geliştirmeye yönelik yasal düzenlemeleri öteden beri savunmakta ve bunları, hiçbir siyasi 
ön yargıya kapılmaksızın, açıkça desteklemektedir. Bundan böyle de bu tür yasal düzenlemeleri sa
vunmayı ve desteklemeyi sürdürecektir. Bu nedenledir ki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın kat ir-
tifaklı taşınmazlarda kat mülkiyetine geçilmemiş olmasını ceza yaptırımına bağlayan 14'üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ve ceza yaptırımına ilişkin geçici 1 'inci 
maddede değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı hükümlerinin ve 634 sayılı Yasa'nın 3'üncü maddesi
nin üçüncü fıkrasında değişiklik getiren tasarının l'inci maddesinde, yapının tamamı için düzenle
necek yapı kullanma izin belgesine dayanarak kat irtifakının kat mülkiyetine resen çevrilmesini 
öngören hükmü ve resen geçişin yanında kişiye istem hakkı sağlayan dönüşümü açık bir şekilde des
teklemektedir. Ne var ki siyasal iktidar, zaman içinde toplumda beliren ve yasal düzenleme gerekti
ren bir gereksinimi karşılarken, anlaşılmaz bir acelecilik içerisinde "bu da olsun" anlayışı ile hareket 
ederek düzenleme yaptığı için bir bütünün belli parçalarında değişiklik yaparak yasanın bütünsel is
keletini bozmayı alışkanlık hâline getirmiştir. Bu görüşümüzün de en somut teyit edici örneği bu Hü
kümet tasansıdır. 
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634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nda işbu tasarı ile değiştirilmesi ve kaldırılması öngörülen hü
kümlerin büyük bir kısmı, aynı Hükümet döneminde kabul edilen ve 28/11/2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 5711 sayılı Yasa'nın Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında kabul edilen ve CHP'li üye
lerin tüm haklı itirazlarına rağmen kabul edilen, İç Tüzük'ün 77'nci maddesi uygulanarak kabul edi
len bu olaylardır. Eğer bu itirazlar yerine gelmiş olsaydı bugün bu meseleleri tartışmıyor olacaktık. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok açık bir şekilde tasannın 2'nci maddesinin bu tasarı 
metninden çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü bu işin uygulaması olan Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 
görüşü açık ve kesin şekilde budur değerli arkadaşlarım. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tasarının 2'nci 
maddesiyle getirilmek istenilen düzenlemenin uygulamada kaos yaratacağına ve bu olayın uygula
namaz hâle geleceğine inanmaktadır. 

Yine, 3'üncü maddede ise bizim önerimiz: Birinci ve üçüncü fıkradaki değiştirilmeye gerek 
yoktur. Sadece burada dördüncü fıkranın yürürlükten kaldırılması yani cezaya ilişkin hükmün yü
rürlükten kaldırılması yeterlidir, ihtiyaçlara cevap verebilir niteliktedir. 

Tasannın 4'üncü maddesinde de bir değişiklik gelmiş. Burada da yapılan düzenlemede olay 
doğrudur. Yalnız geçici l'inci maddeye biz bir hususun da eklenmesini istiyoruz değerli arkadaşla
rım. O da "Deprem sigorta poliçesi ve başka hiçbir belge aranmaksızın." ibaresinin eklenmesini is
tiyoruz. Nedeni şu: Değerli arkadaşlarım, bugün yapı kullanma izni İmar Kanunu'nun 30'uncu 
maddesine göre veriliyor. Şimdi burada bu kanunun getiriliş amacı halkımıza kolaylık sağlamak. 
Ancak uygulamada, yapı kullanma izni cins tahsis belgesinin yanında, bu Yasa'da yazılmamasına rağ
men, "deprem sigorta poliçesi" kelimesi yazılmamasına rağmen uygulamada tapu daireleri tarafın
dan deprem sigorta poliçesi aranmaktadır. Dolayısıyla 30 bağımsız bölümlü bir yer düşünün, 28 
tanesinin siz poliçesini bulun, 2 tanesini bulamadığınız zaman bunu gerçekleştiremiyorsunuz, o 
zaman bu yasayla yapmaya çalıştığınız kolaylık ortadan kalkıyor. Fiilen kat irtifak sahiplerinin hep
sinin toplanma zorunluluğu doğuyor. O zaman sizin ileri sürdüğünüz iddia ortadan kaldırılmış olu
yor. Çünkü tapu daireleri 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesinde "Kamu 
kuruluşlan, zorunlu deprem sigortasının yaptınlmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu 
sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem yapamazlar." Şimdi, değerli ar
kadaşlarım, bu, Kanun Hükmünde Kararname, yani değeri kanuna eşit. Şimdi, bu konuyu siz bir ge
nelgeyle çözemezsiniz. Ben tapu müdürü olsam, buna göre benim önüme iş gelse, ben deprem sigorta 
poliçesi isterim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - O nedenle, olayı çözmek için, kanunun amacına uygun bir 

şekilde olayı sağlamak için geçici maddeye aynen şunu eklemek lazım: "Deprem sigorta poliçesi 
dâhil başkaca belge aranmaz." Zaten geçici maddede düzenliyoruz, zaten buna ilişkindir. Ana mad
dede düzenleyemeyiz. Yani, deprem sigorta poliçesinin kaldırılması zaten doğru değildir. O nedenle, 
sadece kat irtifaklı yapılarda kat mülkiyetine geçiş sırasında, o geçici maddede, bunun düzenlenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Muhalefet şerhimizde belirttiğimiz ve açıkladığımız hususlar Hükümet tarafından, Sayın Bakan 
tarafından ve AKP Grubu tarafından dikkate alınırsa olayı kazasız belasız götürürüz, bir daha bu 
yasa tasarısı tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal etmez. Söylediğimiz hususla
rın dinlenileceğine, kulak verileceğine inanıyoruz. Biz sadece teknik nedenlerle bu olaya baktık, hiç
bir siyasi ön yargımız yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum. 
AK PARTİ Grubu adına, Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç, buyurun. (AK PARTİ sırala

rından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

409 sıra sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın geneli 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Nüfusun ve şehirleşmenin hızla artması, arsa fiyatlarının özellikle şehirlerde küçük müstakil ev 
yapımına imkân vermemesi kanun koyucuyu çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kat mülki
yetini düzenlemeye, bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, dükkân 
gibi bağımsız bölümlerinin müstakil mülkiyete konu olmasını kabule zorlamış ve bu amaçla hazır
lanan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 1966 tarihinde yürürlüğü konulmuştur. 

1966 tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu'muzda günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak de
ğişiklikler 2007 yılına kadar maalesef gerçekleştirilememiştir. AK PARTİ hükümetleri döneminde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer bütün konularda olduğu gibi, kat mülkiyeti mevzuatını da ele 
almış ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda uygulamada ortaya çıkan somnları giderecek önemli değişik
liklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

2007 yılında yapılan değişiklikle 634 sayılı Kanun'da "tek parsel, tek yapı" düşüncesinden ha
reketle düzenlenen mülkiyet hakkı, ortak yerler ve onlardan faydalanma, gayrimenkulun yönetimi, 
ortak giderlere katılma gibi hususlar, toplu konut uygulaması göz önünde bulundumlarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Yine, 2007 yılındaki değişiklikle kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi hızlandırmak, tapu si
cilinin güncel tutulmasını sağlamak ve bir kısım mali kayıpların giderilmesi amacıyla da önemli de
ğişiklikler yapılmıştır. 

634 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 28 Kasım 2007 tarihinden sonra 
yapılan tamamlanmış olan kat irtifaklı ana gayrimenkulde yapı kullanma izin belgesi alındığı tarih
ten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiş, bu kanunun geçici 1 'inci 
maddesiyle de 28 Kasım 2007 tarihinden önce tamamlanmış binalar için de iki yıl içinde kat mülki
yetine geçilme mecburiyeti getirilmiştir. 

14'üncü maddenin dördüncü fıkrası ve geçici 1 'inci maddede belirtilen süreler içinde kat irtifakı 
hakkı sahiplerinden birinin veya yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, gerekli belgeleri vermeyen kat 
irtifakı hakkı sahiplerinden her birine belediye veya mülki amir tarafından bin Türk lirası idari para 
cezası verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Bu hükümlerin getirilmesiyle hedeflenen, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi hızlandırmak
tır çünkü kat irtifakından kat mülkiyetine geçilememesi hâlinde tapu kayıtları güncellenememekte-
dir. Bu dumm gerek tapu sicil kayıtlarının gerçeğe uygun tutulmamasına ve gerekse diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerinde tereddütlere ve zaman kayıplarına sebep olmaktadır. Tapu 
kayıtlannda arsa olarak görülen yerler üzerinde evler hatta bloklar yapılmasına rağmen sağlıklı bil
gilere ulaşılamamaktadır. Diğer yandan, kayıtlar güncellenemediği için belediyeler vergi alacağı ka
yıplarına uğramaktadır. 

İşte bu amaçlarla hazırlanan tasan 22'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adalet Ko
misyonunda rapora bağlanmış ve İç Tüzük 77'nci maddesi gereğince de Adalet Komisyonumuzca be
nimsenerek bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kumlunda görüşülerek kanunlaşmıştır. 

-531-
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Kanunun getirdiği düzenlemelerin uygulamada, hayata geçirilmesinde bazı aksamaların olduğu 
görülmüştür. Kat mülkiyetine geçme işlemlerinin birkaç safhadan ibaret olması sebebiyle işlem sü
reci uzun olmaktadır. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesinin alınması, kadastro müdürlüğünde 
cins değişikliği yapılması, DASK poliçesinin yapılması ve tapu sicil müdürlüğündeki işlemler uzun 
zaman almaktadır. Her bağımsız bölüm için DASK poliçesinin ayrı ayrı yapılması mecburiyeti bu
lunduğundan, bağımsız bölüm maliklerinin tamamına ulaşmak mümkün olamamakta ve DASK po
liçesi olmadan da diğer belgeler olsa dahi işlem sonuçlandırılamamaktadır. 

Geçici l'inci maddedeki sürenin bitmesine yaklaşık beş ay kaldığı için, yoğun talep sebebiyle 
tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin ve belediyelerin iş yükünün artması söz konusudur. Bu süre 
içerisinde bütün kat mülkiyetine çevirme taleplerinin karşılanması mümkün görülmemektedir ve bu 
işlemlerin süresinde yapılamaması sebebiyle vatandaşlarımız ceza ödemek durumuyla karşı karşıya 
kalabilecektir. Bir kat maliki kat mülkiyetine geçiş işlemlerini kendisi yaptırmak istese dahi, diğer ma
liklerden herhangi birinin istememesi veya herhangi birine ulaşılamaması hâlinde işlem gerçekleşti-
rilememektedir. Bu nedenlerle kat mülkiyetine geçişi daha da kolaylaştıracak değişikliklerin 
yapılması zorunlu hâle gelmiştir. 

Bu tasarı, kanunda belirtilen yükümlülükleri yapmak istemesine rağmen tüm kat maliklerine 
ulaşamayan vatandaşların, süresi içerisinde kat mülkiyetine geçememeleri nedeniyle idari para ce
zasına muhatap olmaktan kurtaracaktır. 

Yine bu tasarı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun geçici 1 'inci maddesinde öngörülen sürenin dolma
sına kısa bir süre kalması nedeniyle, belediyeler, tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükle
rinde oluşan yoğunluğun, bu yerlerde görülmekte olan kamu hizmetlerinin önemli ölçüde aksamasının 
önüne geçecektir. 

Bu tasarı, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi kolaylaştırması açısından önemli bir tasarıdır. 
Bürokrasinin mümkün olduğunca bertaraf edilmesi suretiyle vatandaşların yükünün azaltılması 

ve Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tapu sicilinin güncel tutulmasını sağlayacak ve bu alanda 
devletin herhangi bir mali kayba uğramaması amacıyla kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için resen kat 
mülkiyetine geçilebilmesi hususunda reform denilecek bir düzenleme yapılmaktadır. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun sadece 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile geçici 
1 'inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla bu maddelerde öngörülen cezalar ve kat irtifakından 
kat mülkiyetine geçmek için belirlenen bir ve iki yıllık süreler ortadan kaldırılarak vatandaşlarımız 
para cezalarına muhatap olmaktan kurtarılmaktadır. 

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken talep edilen noter tasdikli listenin kaldırılması da 
önemli ve gerekli bir değişikliktir. 2007 tarihli değişikliğin Hükümet tasarısında da bulunan ancak 
komisyonda tasarı metninden çıkarılan bu husus görüşmekte olduğumuz tasarıyla çözüme kavuş
maktadır. Noter tasdikli listenin özellikle yargıya yansıyan hâllerde ispat hukuku bakımından önemli 
olduğu, noter masrafının çok fazla olmadığı, dolayısıyla vatandaşa önemli bir mali külfet getirme
diği gerekçeleriyle bu listenin kaldırılmasını muhalefete mensup arkadaşlarımız istemediklerini ifade 
etmişlerdir. Arkadaşlarımızın üzerinde ısrarla durdukları ve noter tasdikli listenin kat mülkiyetine 
geçişte mutlaka istenmesi yönündeki görüşlerinin hukuki bir gerekçesinin olmadığı kanaatindeyim. 
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulurken, talep edilen noter tasdikli listede her bağımsız bölümün arsa 
payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ve bunların 1 'den başlayıp sırayla giden numarası, varsa eklen
tisi gösterilmekte ve bu liste ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından noter hu
zurunda imzalanmaktadır. Hazırlanan tasanda bu listenin kaldırılması öngörülmektedir. Çünkü, noter 
tasdikli listede yer alan bilgilerin tamamı kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken tapu idaresine ve
rilen mimari proje kapağında da yer almakta ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları ta
rafından imzalanmaktadır. 

- 5 3 2 -
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634 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesine göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti resmî senetle ve tapu 
siciline tescil ile doğmaktadır. Tapu idaresi kat irtifakını veya kat mülkiyetini kurarken düzenlediği 
resmî senede yine noter tasdikli listede yer alan bilgileri yazmakta ve ana gayrimenkulun maliki veya 
bütün paydaşları tarafından bu resmî senet tapu memuru huzurunda imzalanmaktadır. Yani mevcut 
uygulamada malikler hem noter tasdikli listede hem mimari projede hem de tapu memurunca dü
zenlenen resmî senette gösterilmektedir. Noter sadece listeyi değil, aynı zamanda maliklere ait nüfus 
bilgilerini ve vekâletnameleri de onayladığından bu işlemlerin yapılması vatandaşlarımıza önemli 
bir mali külfet getirmektedir. 

Ayrıca, bütün kat maliklerinin noter huzuruna gitmesinin gerekmesi bakımından da vatandaş 
için bir külfet getirdiği açıktır. 

Noter tasdikli listenin özellikle yargıya yansıyan hâllerde ispat hukuku bakımından önemli ol
duğu ileri sürülse de yargıya yansıyan hâllerde tapu memum tarafından düzenlenen resmî senet de 
ispat bakımından yeterli olmaktadır. 

Diğer taraftan, malikler listesi tapu memumnca resmî senede yazılırken mimari projeye göre 
işlem yapılmaktadır. Hem mimari projede hem de tapu memumnca düzenlenen resmî senette malik
lerin listesi yer aldığından ayrıca noter tasdikli listenin istenmesi vatandaşlarımıza gereksiz yere yük 
getirmekte olup, bu değişiklikle vatandaşlara işlem kolaylığı sağlanmış olacak, gereksiz bürokratik 
işlemlerin önüne geçilecektir. 

Tasarıya göre, 634 sayılı Kanun'un mevcut 12/a maddesinde yer alan "vaziyet planı" ibaresi 
madde metninden çıkarılmakta ve kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken mimari projenin tapu ida
resine verilmesi öngörülmektedir. 

Yine, muhalefete mensup milletvekillerimiz özellikle toplu yapılarda vaziyet planının tapu ida
resine verilmesinin önemli olduğunu öne sürerek bu değişikliğe itiraz etmektedirler. 

Vaziyet planı mimari projenin eki olduğu için "vaziyet planı" ibaresi 12/a maddesinden, madde 
metninden çıkarılmıştır. Mimari proje tapu idaresine verildiğinde bu projenin ekleri, dolayısıyla va
ziyet planı bu proje ile birlikte tapu idaresine verilecektir. 

"12/a maddesinde mimari projenin diğer ekleri sayılmadığından vaziyet planı da sayılmasın." 
mantığı ile söz konusu değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, toplu yapı uygulamasında kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere, 
tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar ilgili yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Bu yüzden vaziyet 
planının toplu yapılar bakımından önem arz ettiği gerekçesiyle 12/a maddesine "vaziyet planı" iba
resinin eklenmesinin istenilmesi gereksizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının kanunlaşmasından sonra, yapı kullanma izin 
belgesi alacak yapıların yapı kullanma izin belgesinin belediyece tapu idaresine gönderilmesi üze
rine kat mülkiyetine geçişin kadastro ve tapu müdürlüklerince resen yapılması, böylece tapu sicili
nin güncellenmesi hızlanmış olacaktır. Bu tasarının kanunlaşmasından önce yapı kullanma izin 
belgesi alan yapıların sahiplerinin müracaatı veya yapı kullanma izin belgesinin belediyece tapu ida
resine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine geçişin kadastro ve tapu müdürlüklerince resen yapılması 
bir reformdur. Vatandaşlarımızın üç ayrı taleple yapmak zomnda oldukları işlemler kaldırılıp işlem 
sürecinde önemli bir iyileşme olacaktır. 

Sonuç olarak tasarının yasalaşmasıyla vatandaşımız yapı kullanma izin belgesi olduğu hâlde 
kadastro ve tapu sicil müdürlüğüne toplamda 3 defa müracaat edip işlem yaptırmaktan, araç tutup 
memur götürmekten, her seferinde döner sermaye ücreti ödemekten, apartmandaki daire maliklerini 
yurt içi-yurt dışı aramaktan, anayasal hakkı olduğu hâlde mülküne, mülkiyetini yansıtamamaktan, ku-
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ramlar arası kuryelikten, süreye bağlanmış işlemi yetiştirememekten, devletinin kendisine ceza kes
tiği düşüncesinden kurtulacaktır. Diğer taraftan da tapu ve kadastro kayıtlarının güncellenmesi ve 
dolayısıyla vergi tahakkukunun gayrimenkulun gerçek değeri üzerinden yapılması sağlanacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle tapuda vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar getiren bu tasarının yasa-
laşarak ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tasarının hazırlanmasında emeği geçenlere te
şekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Buyuran Sayın Işık. 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi, Bakanlığınız gerek il müdürlükleri gerekse tapu ve kadastro mü

dürlüklerinde personel sıkıntısı had safhadadır. Gerçekten, Kütahya Bayındırlık İskân İl Müdürlüğü 
ve Tapu Kadastro Müdürlüklerine ben bizzat gittim, gördüm; ciddi anlamda bir iş yükü yoğunluğu 
var. Bu konuda Bakanlığınızın hangi çalışmaları var? Bu personel sıkıntısını nasıl çözebileceğiz? 

İki: Bu tasarı kanunlaştığında, kat irtifakının kat mülkiyetine resen çevrilmesiyle vatandaşları
mız herhangi mali yük altına girecekler mi? Yani, sonradan bir ekonomik sıkıntı yine gündeme ge
lecek mi? 

Son sorum da mahkemelik gayrimenkullerdeki kat mülkiyetine geçişte yaşanacak soranlar nasıl 
çözülecek? Mahkemelik olanlar, mahkemelik durumdaki gayrimenkullerdeki bu mülkiyet proble
mini nasıl çözeceksiniz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saym Taner, buyuran. 
RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, görüşmekte olduğumuz Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu

güne kadar iki yetkili birimden noter tamamen kaldırılmakta. Noterle ilgili yargıya düşmüş olan ih
tilaflarda, çözüm noktasında sıkıntı olacağı kanaatine katılmıyor musunuz? 

İki: Hâlen oturulmakta olan ama yapı kullanma izin belgesi olmayan binalarla ilgili ne tür bir dü
zenleme düşünüyorsunuz? Burada kanunun herhangi bir şeyi yok. O konuda bilgi verirseniz mem
nun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyuran. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım çok 

teşekkür ediyorum. 
Öncelikle ilk soruya... Personel sıkıntısı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İlave perso

nel alımları yapılacak fakat bu arada, yeni bir personel değerlendirmesi konusunda bir çalışmamız 
var. Belli yerlerde personel sıkıntısı var. Kısa zamanda bunları giderme gayreti içerisinde olacağız. 

"Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçişte ilave bir mali yük binecek mi?" Binmiyor. Döner ser
maye olarak alınan harçları da bu süreçle alakalı olarak kaldırmış oluyoruz. Mahkemelik olan gay-
rimenkullerle ilgili eğer kat irtifakından, kat mülkiyetine geçişini engelleyecek bir mahiyeti varsa, 
dolayısıyla mahkeme neticelenene kadar işlem yapılamayacağı açıktır. 

Sayın Taner'in sorusu itibarıyla, "Bağımsız bölüm listelerinin noterlerden onaylanmasının kal
dınlması durumunda yani noter onaylı bağımsız bölüm listesinin kat irtifakı aşamasında istenme
mesi durumunda bir sıkıntı doğar mı?" Doğmaz. Çünkü tapu dairelerinde zaten resmî senet olarak o 
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bağımsız bölüm listeleri çok detaylı olarak bizzat tanzim ediliyor, malikler tarafından aynen tapu 
takriri alırcasına imza altına alınıyor. İzin belgesi olmayan meskenlerle ilgili yapı kullanma izin kâ
ğıdı olmayan kat irtifakı kurulmuş bağımsız bölümlerle alakalı burada yaptığımız düzenleme onu 
kapsamıyor. Bununla ilgili ileride bir çalışma şu anda yapıyomz. Oradaki özel durumlarla ilgili önü
müze ne çıkacağını yapılan çalışma neticesinde anlayacağız, ona göre bir düzenleme yapma imkânı 
olabilir. 

Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TASARISI 

MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kul
lanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyannca kat mülkiyetine resen çev
rilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi 
gerçekleştirilebilir." 

BAŞKAN -Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına, Afyonkarahisar Milletvekili 
Halil Ünlütepe. 

Buyurun Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; 409 sıra sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı'nın l'inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyomm. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, nüfus artışı, kentleşme, arsa üretimindeki sıkıntılar insanları toplu yaşa
maya yönlendirmiş, bunun getirdiği sonuçlar için de somnlan çözmek amacıyla 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Yasası 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. Değişim sonucu yeni doğan sorunlar nedeniyle ve 
Yasa'nın da yeterince ihtiyaçları karşılayamaması gerekçesiyle bu Yasa'da 1969 yılında, 1983 yı
lında, 1992 yılında, 2000 ve 2007 yıllarında ciddi kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Şimdi yapılan 
değişikliklerle de Yasa, hemen hemen yamalı bir bohça hâline dönüşmüş durumdadır. Elbette bu 
Yasa yürürlüğe girdikten sonra, çeşitli tarihlerde ihtiyaçlardan kaynaklanan değişiklikler de yapılmış. 
Kat Mülkiyeti Yasası'nda bütünlüğü bozacak şekilde parça parça değişiklikler yapmak yerine, imar 
hukuku ile bağlantıları gözetilerek yeni bir düzenleme yapılmasının daha faydalı olacağı tartışma
sızdır. Kat Mülkiyeti Yasası, günümüz koşullarında uygulaması yönünden herkesi yakinen ilgilen
diren bir yasadır, uygulaması en yaygın olan bir yasadır. Bu nedenle, anlaşılabilir, uygulanabilirliği 
basit olan yeni bir düzenleme daha uygun olacaktır diye düşünüyomm. 

Sevgili arkadaşlar, Kat Mülkiyeti Yasası üzerinde bundan bir buçuk yıl önce yirmi dört maddede 
değişiklik yapmıştık. Kapsam genişti ama yasa tasarısı, bir buçuk yıl önce, Parlamentonun gündemine 
İç Tüzük'ün 77'nci maddesi gerekçe gösterilerek, bir de temel yasa kapsamı içinde yeterince tartı
şılmadan geçmiştir ve aradan bir buçuk yıl geçiyor, bir buçuk yıl önce değiştirdiğimiz kanun mad
delerini bugün tekrar, yeniden değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Elbette, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 
getirdiği değişiklikler zamana uyum sağlayabilmek amacıyladır ama eğer bir yasa bir buçuk yıl sonra 
tekrar Parlamentonun gündemine getiriliyorsa o yasanın ilk hazırlanışında ciddi aksaklıkların oldu
ğunu da düşünmek zomndayız. Bir parlamento bir buçuk yıl sonrasını göremiyorsa, o parlamento 
yasa yapma tekniği açısından ciddi sıkıntılara düşmüş demektir. 
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Bakın, biraz sonra görüşeceğimiz 2'nci maddeyle ilgili, aynı tasan, bir buçuk yıl önce Parla
mentonun gündemine getirilmiş, Komisyonda tartışılmış, Komisyonda -o zaman Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Koksal Toptan- bilim adamları dinlenmiş -Parlamentoda o dönem iki siyasi parti var-
iki siyasi partinin grup temsilcileri o maddeyi tartışmış, Yargıtay düşüncesini söylemiş ve Sayın Kok
sal Toptan'ın sözleriyle "Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki 12'nci madde, 634 sayılı Kanun'un 12'nci 
maddesi aynen korunmalıdır, hiçbir değişikliğe gidilmemelidir." demiştir. 

Bir buçuk yıl geçiyor, bir buçuk yıl sonra, bu tasarı gene aynen Komisyonun gündemine ve 
şimdi de Genel Kurulun gündemine getiriliyor. Bir buçuk yıldır bu Yasa'nın uygulanmasında ne tür 
aksaklıklar doğdu? Hangi gerekçeler var? Bu gerekçelerin hiçbirisi yok. Görüşmelerde Yargıtay gene, 
ısrarla, eski düşüncesinde duruyor. Buna rağmen uygulamada ne tür aksaklık doğduğu ileri sürül-
memesine rağmen ısrarlı bir şekilde bu yasanın tekrar görüşülmesi isteniyor. Bunu Sayın Bakanla gör
üştüm. Perşembe günü, Sayın Bakanla Meclis Genel Kurulunda görüştüm. Eğer bu konuda hukuksal 
açıdan bir sıkıntı olursa 2'nci maddeyi geri çekeceğini söyledi. Bir bakanın sözüne güvenmeyip de 
kimin sözüne güveneceksiniz ki? Şimdi, görüşüyorum, Saym Bakan "Ben bu konuda ısrarlıyım, ge
çirilmesinden yanayım." diyor! Peki, Sayın Bakan, bir buçuk yıl önce bu yasa taslağı Komisyona gel
diğinde, Komisyonda, bu tasannın yanlış olduğunu hem Adalet ve Kalkınma Partisinin 22'nci Dönem 
milletvekilleri hem Cumhuriyet Halk Partisinin 22'nci Dönem milletvekilleri toptancı bir görüşle, it
tifakla kabul etmişlerdi; şimdi, hangi gerekçeleri ileri sürerek bunu kaldırma ihtiyacı duyuyoruz? 

Siyaset ciddi bir iştir. Siyaset adamı kolay yetişmez ama bir siyasetçi perşembe günü bir parla
mentere "Ben bu yasanın 2'nci maddesini çekiyorum." deyip de bugün "Çekmiyorum." diyorsa... 
Sayın Bakan, çabucak eskidiniz, çabucak. Bakanın sözüne güven duyulur, bakanın sözüne güven du
yulur. O sözü vermeseydiniz keşke. O düşüncelerinizi keşke bizimle paylaşmasaydınız. O konuda ıs
rarcı olabilirsiniz. O ısrarcı davranışınıza saygı duyarım sonuna kadar ama bir bakan, perşembe günü 
Meclisin içinde "peki" demesine rağmen bugün farklı düşünüyorsa... Sayın Bakan, bir hafta on beş 
gün sonra başka bir değişiklikle gelmeyeceğinizin bana ne tür garantisini verebilirsiniz ki? Nasıl 
güven duyulabilir ki bu Hükümete? Nasıl güven duyulabilir ki bu Hükümetin getirdiği bürokratlara? 
Yani, bu işin bir ciddiyeti olur, yasa yapmanın bir tekniği olur. Bunlar yok. Bunlar yok. Yenisiniz 
Sayın Bakan ama daha önce komisyon başkanlığı yaptınız, onun getirdiği olanaklan iyi değerlen
dirmeniz lazımdı. Bir parlamenter, bir siyasetçi söz vermişse, o sözü yanlış da olsa arkasında durur. 
Durmanız gerekir Sayın Bakan, durmanız gerekirdi daha doğrusu. Ama, tabii ki siz farklı düşünebi
lirsiniz. Çünkü dün siyasette "Dün dündür, bugün bugündür." diyenleri gördük. Peki, bir buçuk yıl 
önce bu Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yirmi dört maddesinde değişiklik yapılırken Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekilleri olarak bizler, getirdiğiniz kat irtifakından kat mülkiyetine geçişteki cezaların 
yanlış olduğunu 22'nci Dönemde hem Parlamentoda hem Komisyonda söyledik. Şimdi, bizim de
diğimize bir buçuk yıl sonra geliyorsunuz. Bu yurttaşa bu kadar ezayı, cefayı çektirmek sizi üzmedi 
mi? Bir buçuk yıl sonra bizim dediğimize geliyorsunuz. Bu cezaları kaldırıyoruz bugün. Peki, bir 
buçuk yıldır niçin bu kat sakinlerine bu cezayı uygun gördünüz? Bunun gerekçesi nedir? O gün de 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Adalet Komisyonunda bu tür bir düzenlemenin yanlış oldu
ğunu söyledi. O tür bir düzenleme Anayasa'nm mülkiyet hakkına karşıdır. Benim kendi mülkiyetimde 
ne tür davranışlar içerisinde olacağıma, ne tür hareket edeceğime dair yasal bir düzenleme yapa
mazsınız, yapamazsınız! Ama o gün de birileri size, o günkü Sayın Bakana bir şeyler söyledi, ikna 
ettiler, cezai yaptırım.. Tabii ki o cezai yaptınmdan dolayı başınız ağrıdı, bizim de devamlı, bir buçuk 
yıldır başımız ağrıyordu ve biz bir buçuk yıldır kamuoyunda onu söylüyorduk, "Bunu yapan Adalet 
ve Kalkınma Partililer." diyorduk, "Biz onları uyardık, bu Yasa'da değişiklik gerekir." diyorduk. 
Şimdi, bu Yasa'nın değiştirilmesi yönünde sizlerle hemfikiriz ama 12'nci maddede yapılan o deği
şiklik konusunda hukuksal açıdan ciddi endişelerimiz var, onu paylaşmaya çalıştık. 
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Bazı şeylerde, hukuk kurallarında maddi ölçüler düşünemezsiniz. İspat hukuku açısından ge
rekli olan koşullar var. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ciddi değişiklikler yapılmadı ama bu tür bir de
ğişikliğin getireceği faydalar dilerim iyi olur ama hakikaten hukuksal alanda uygulanması açısından 
sıkıntılar göreceğinizi hissediyorum ve görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Parlamentonun çalışma programının bitmesine yakın olan 
günlerde gelen yasalardan birini görüşüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünlütepe. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Elbette her madde üzerinde görüşmeler yapılsaydı çok daha 

yararlı olurdu ama geneline baktığımızda toplumun lehine olan yasalar, geneline baktığımızda Cum
huriyet Halk Partisinin bir buçuk yıl önce söylediği bu cezaların verilmesinin yanlışlığını bir buçuk 
yıl sonra düzeltiyorsunuz. İşte, Türkiye'yi bizim en az bir buçuk yıl gerimizden idare etmeye kalkı
yorsunuz ve öyle yönetiyorsunuz. 

Açıkçası bu konuda size desteğiz ama güven duygusu açısından baktığınızda Sayın Bakan, ba
kanın sözüne güvenilmelidir, bir bakan siyaset yapıyorsa, siyaset adamıysa çok daha ciddi davranış
lar içinde olmalıdır diyorum. 

Bu yasanın hem toplumumuz için hem yüce Meclisimiz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, 
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi? Yok. 
Şahıslan adına? Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 

de-ğiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
"a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapılann dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, ek

lenti, or-tak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de
ğerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden 
numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi 
mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurul

ması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem 
ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun ola-rak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim 
plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez." 

"Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tes
ciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kul
lanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi 
üzerine resen yapılır." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-tirilmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üze

rindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak ma
liklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine 
gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine resen geçilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısının çerçeve 4 üncü maddesi maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Halil Ünlütepe Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Mersin Afyonkarahisar Malatya 

Turgut Dibek Şevket Köse 
Kırklareli Adıyaman 

"Madde 4- 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki 

yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak malikler
den birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi 
üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine 
resen geçilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yeter sayı nedeniyle tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi kolaylaştırmak amacıyla kat mülkiyetine geçişte ana gay

rimenkulun yapı kullanma izin belgesi yeterli ve gerekli koşul görülmüş iken uygulamada tapu dai
relerinin 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki"... kamu kuruluşları zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış ve pri
minin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dâhil hiç
bir işlem yapmazlar." Hükmüne dayanarak her bağımsız bölüm için zorunlu deprem sigortası 
yaptırıldığına dair sigorta poliçesi istemektedirler. Bu da uygulamada kat mülkiyetini geçiş sırasında 
kat irtifak sahiplerinin tümünün aranıp bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Böylece kat irtifak 
sahiplerinin tamamı olmadan geçişi mümkün kılan bu kanuni düzenlemenin pratik olarak geçersiz 
kalması sonucu doğmaktadır. Bu da bu Tasarının getiriliş temel amacına esaslı bir aykırılık oluştur
maktadır. Önerge ile getirilmesi istenilen değişiklik ile geçici 1 inci maddenin ". . . gönderilmesi üze
rine" ibaresinden sonra "zorunlu deprem sigortası poliçesi dahil başkaca hiçbir belge aranmaksızın" 
ibaresi eklendiği takdirde adı geçen 587 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak her ba-
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ğımsız bölüm için zorunlu deprem sigortası poliçesi istenilmeyecek, kat mülkiyetine geçişte bütün 
kat irtifak sahiplerinin aranıp bulunulması söz konusu olmayacak, vatandaşlar da gereksiz bir yük
ten kurtulacak ve böylece Tasarının getiriliş amacı gerçekleştirilmiş olacaktır. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı, Komisyonun takdire bıraktığı öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2- 28/11/2007 tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planları

nın bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri 
kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, değiştirilen yönetim planına göre 
yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi se
çimi, en geç yönetim planının değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 

5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Halil Ünlütepe Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek 
Afyonkarahisar Mersin Kırklareli 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Şahin Mengü 
Malatya Manisa 

"Madde 5- 634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plan

larının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat ma
likleri kumlunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, değiştirilen yönetim 
planına göre yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı 
yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüksek takdire bırakı

yoruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Katılıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5711 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kumlan 

toplu yapılara ait yönetim planlarını, altı aylık süre içinde 634 sayılı Kanuna uyarlama olanağını sağ
layan bir düzenleme olup, bu sürenin dolmuştur. 

Tasarının 5 inci maddesi ile Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 2 nci maddede; yönetim plan
larının bu Kanun hükümlerine uyarlanmasının, 28/11/2007 tarihinden önce kumlan toplu yapılar ye
rine, bugüne kadar geçen süre içinde kumlan toplu yapılara uygulanması ile bir boşluğun oluşmasını 
önlemek amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyomm: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge istikametinde 5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6'ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasannın tümünü oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Saat 20.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.25 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.21 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) • 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108'inci 
Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam edeceğiz. 
3'üncü sıraya alınan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmele
rine başlayacağız. 

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
ları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (J/688, J/703, J/684, J/696) (S. Sa
yısı: 384)(x) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 384 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yalova Milletvekilimiz Muhar

rem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil. 
İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye aittir. 
Sayın İnce, buyurun efendim. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, bugün burada gündem dışı olarak Karaman Milletvekili Sayın 

Mevlüt Akgün, 732'nci Türk Dil Bayramı'nı kutladı, ben de kutluyorum ama ne tesadüf ki bugün bu 
saatlerde, bu Parlamento "Medipol Üniversitesi"ni kabul edecek. Ben "Medipol"ün ne anlama gel
diğini bilmiyorum, 3-4 tane doktor arkadaşıma telefon açtım, onlar da bilmiyor. Eğer bu yüce Mec
lis içerisinde "MedipoP'ün ne anlama geldiğini bilen varsa lütfen bana açıklasın. Bence bu isim Genel 
Kurul aşamasında mutlaka değiştirilmeli. 

Bir diğeri, yine Anadolu topraklarının en büyük değerlerinden birisi olan, hatta insanlığın en 
büyük değerlerinden birisi olan "Mevlânâ" isminin bir vakıf üniversitesine verilmesini de doğru bul
muyorum. Bu bir devlet üniversitesi olabilirdi, çok da şık olurdu, çok da doğru olurdu, biz de gönül 
rızasıyla bunu desteklerdik. Ben, Genel Kurulda "Mevlânâ Üniversitesi" isminin ve "Medipol Üni
versitesi" isminin değiştirileceği umudunu taşıyarak konuşmama başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yedi yılda 41 devlet üniversitesi kuruldu, 15 vakıf üniversitesi kurulmuştu, 
bugün de 7 tane daha kurulacak, 22 vakıf üniversitesi. Toplam 94 devlet üniversitesi ve 45 vakıf üni
versitesi. Üniversite konusu, ne yazık ki hep yanlış tartışıldı. "Senin ilinde var mı, yok mu? Benim 
ilimin ekonomik yaşamına, ticari yaşamına ne katkı sağlayacak?" gibi dünyanın hiçbir yerinde üni
versite kurulurken tartışılmayan şeyler ne yazık ki bizde böyle tartışıldı, üniversiteye hep böyle bak
tık. Çok ucuz bir bakış açışıydı bu ve üniversite konusunu, şöyle bir on beş yirmi yılı incelediğimizde, 
Meclis tutanaklarına baktığımızda, ne yazık ki milletvekilleri, muhalefet milletvekili oldukları dö
nemlerde çok doğm şeyler söylemişler ama iktidar milletvekili olduğu dönemlerde bu görüşlerinden 

(x) 384. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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vazgeçmişler. Örneğin, 1999 yılında bir sayın milletvekili, daha sonra Millî Eğitim Bakanı olan bir 
sayın milletvekili "Bugün vakıf üniversitelerimiz dâhil, yetmiş iki üniversitemiz vardır. Bu üniver
sitelerin -üzülerek söylüyorum- birçoğunun çok ciddi boyutta eksiklikleri vardır, çok ciddi boyutta 
aksaklıkları vardır. Ben bu tabiri kullanmak istemiyorum ama bunların bir kısmı tabela üniversitele
ridir." diyor, çok da doğru söylüyor, ama kendisi bakan olduğunda kurulan Ardahan Üniversitesinin 
bir tabelası bile yoktu. Bunu ne yazık ki tartışmanın dışında tutuyor. 

Sayın milletvekilleri, altmış beş yeni üniversite... Peki ne yaptık, farklı bir şey yaptık mı? Aynı 
iktisadi ve idari birimler fakültesini, aynı mühendislik fakültelerini, aynı fen-edebiyat fakültelerini, 
aynı hukuk fakültelerini kurduk. Oysa dünyadaki üniversitelerin yapısı değişti. Biz bu kurduğumuz 
devlet üniversitelerinde de, vakıf üniversitelerinde de, hiçbirinde ne yazık ki bu değişimi yakalaya
madık ve üniversite konusunu bu Mecliste tartışırken şöyle demedik: Üniversite bir araştırıcılar top
luluğu mu olacak, bir yetiştirme ortamı mı olacak birey için, yoksa toplumun hizmetinde bir üniversite 
mi istiyoruz? Üniversite entelektüel bir kalıp mı olacak? Eğitimin ekonomik yaşamda temel bir görev 
üstlendiğini önemseyen bir üniversite anlayışı mı, üretim faktörüne dönüşmüş bir üniversite mi? Bu 
tartışmaların hiçbirini ne yazık ki burada yapmadık. "Benim ilimde ne zaman olacak, senin ilinde kaç 
tane var?" tartışmasının ötesine gidemedi. 

Bu Meclis kürsüsünden hiçbir zaman -yedi yıldır bu Komisyonun üyesiyim- ne yazık ki üni
versitelerin altyapı sorunlarını tartışmadık. Yurt, barınma sorunlarını tartışmadık ama rektör atama
larını çok tartıştık. Hatta öyle oldu ki rektör atamaları üniversite kurulmasının çok önünde oldu. 

Bakınız, 2002 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumundaki yurt kapasitemiz 185 bin, bugünkü kap
asitemiz 208 bin. Sadece 23 bin artmış. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 552 bin öğrenci yerleşti
rilmiş üniversitelere, 213 bini yurt müracaatı yapmış ve bunların -213 binin- sadece 89 bini yurtlara 
yerleştirilmiş. Lisans düzeyindeki öğrenci sayımız 1 milyon 675 bin ve yurtların kapasitesi 375 bin. 
Bunun içine devlet yurtlan, vakıf yurtlan, özel yurtlar dâhil. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 4 Mayıs 
2009 tarihinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Millî Eğitimden alındı, Başbakanlığa 
bağlandı. 

Şimdi, daha önce Başbakanlığa bağlıydı, AKP Hükümeti döneminde, 2002'de iktidara geldik
ten sonra buradan aldınız -Başbakanlıktan- Millî Eğitime bağladınız, şimdi tekrar Başbakanlığa bağ
lıyorsunuz. Bu değişikliğin sebebini anlayabilmiş değilim. Acaba Sayın Bakan bunu başaramaz diye 
mi elinden alındı, doğrusu bunu anlayabilmiş değilim. 

OECD raporlarında üniversitelerin özerkliğine baktığımız zaman yedi kalemde üniversitelerin 
özerkliği tartışılıyor. Meclis kürsüsünden hiç tartışılmayan bu yedi özerkliği sizlerle paylaşmak isti
yorum. Üniversitelerin bina ve arsa mülkiyeti var mı? Borç ve kredi alma özerkliği var mı? Hedef
lerine göre bütçeyi harcama kabiliyeti nedir? Akademik yapı ve ders içeriklerini belirleme hakkı var 
mıdır? Akademik personeli işe alma veya işten çıkarma yeteneği nedir? Maaşları belirleme yeteneği 
nedir? Ne kadar öğrenci alacağına karar verebiliyor mu? OECD raporlarına göre, bu özerklik ölçüt
lerinde ne yazık ki Türkiye sıfır çekiyor. Bırakın sıfır çekmeyi, bir Belediye Başkanı Ankara'da -Bü
yükşehir Belediye Başkanı- bir üniversitenin arazisine göz dikebiliyor. 

İşte bu tartışmaların arasında hiçbir zaman öğretim üyesi sorununu tartışmıyoruz. Ön lisans 
programlannda 658 bin öğrencimiz var ve ön lisans programlannda 658 bin öğrencimiz olmasına rağ
men, 132 profesörümüz var yani 5 bin öğrenciye 1 profesör düşüyor. Lisans düzeyindeki öğrenci sa
yımız 1 milyon 675 bin, profesör sayımız 13 bin yani 127 öğrenciye 1 profesör düşüyor. Devlet 
üniversitelerinde öğrencilerin yüzde 92,5'u okuyor, vakıf üniversitelerinde yüzde 7,5'u okuyor. Öğ
retim üyelerine baktığımızda öğretim üyelerinin yüzde 90'ı devlet üniversitelerinde, yüzde 10'u vakıf 
üniversitelerinde yani vakıf üniversiteleri çok daha şanslı bir konumda burada. 
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Vakıf üniversiteleri, öğretim üyesi yetiştirmek için hiçbir yatırım yapmıyor, bu konuda hiçbir har
cama yapmıyor. Ve şu örneği vermek istiyorum, bir futbolcuyla bir profesör örneğini vermek istiyo
rum: FIFA talimatlarına göre, bir futbolcunun yetişmesine katkısı olan bir kulüp yetiştirme tazminatı 
alıyor. Futbolcuya yetiştirme tazminatı var ama profesöre yetiştirme tazminatı yok. Devlet üniversi
teleri buradan hiçbir tazminat talep edemiyor. 

Sayın milletvekilleri, 1933'ten bu yana ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının yük
seköğrenim ihtiyacını karşılayamıyor, bu somnu çözemiyor. Yükseköğrenimle ilgili tartışmalar, kat
sayı, türban, imam-hatip lisesi, bu tür tartışmaların dışına ne yazık ki çıkmıyor. Ülkemiz neden geri 
kalmış? Bu ülkede ova mı yok, akarsu mu yok, maden mi yok; yetişmiş insan gücü mü yok, genç bir 
nüfus mu yok; turizm mi yok? Hangisi yok? Bütün bunların hepsi var. Peki, ülkemizin geri kalmış
lığının nedeni ne? Hepimiz biliyomz ki insanımızın yeterince eğitilmemiş oluşu. Tarımımız verim
siz, sanayimizdeki vergi oranları ve enerji maliyetleri yüksek, turizmde yetişmiş elemanımız yok, 
madenlerimiz yetişmiş elemanımız olmadığı için katma değer üretilmeden ucuza satılıyor. İşte böyle 
bir ortamda ne yazık ki eğitimsiz insanlar topluluğu olduk çıktık. 

Bakın ben size 1920'lerden, 1930'lardan birkaç örnek vermek istiyorum: Bugün dünya bir kü
resel krizle boğuşuyor. 1929'da da bir büyük kriz vardı ama unutmayınız ki bu ülkedeki Musiki Mu
allim Mektebi 1929'da kumlmuştur. Yani dünya bir ekonomik krizle boğuşurken bu ülkeyi 
yönetenler, cumhuriyeti kuranlar "Musiki Muallim Mektebi" yani bugünkü konservatuarın ilk te
mellerini o yıllarda atmışlardır. 

Nasıl oluyor da 1920'lerde karma eğitimi, yeni Türk harflerini, 1933'teki üniversite reformunu, 
öğretim birliğini gerçekleştirenler, yani somnun, ülkenin kalkınmasındaki temel somnun eğitim ol
duğunu görenler çok doğm işler yapmışlar da nasıl olmuş da seksen yılda biz bu somnları çözeme
mişiz? İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi zulmünden kaçan bilim adamları Türkiye'ye sığınıyorlar ama 
bugün bizim bilim adamlarımız yurt dışına gidiyorlar. İşte bunları hep birlikte sorgulamalıyız. 

Yine size tarihimizden bir güzel örnek vermek istiyomm: 10 Temmuz 1921, İnegöl işgal edil
miş; 15 Temmuz 1921, Bozüyük işgal edilmiş; 17 Temmuz 1921, Kütahya işgal edilmiş ama 15 Tem
muz 1921 günü Atatürk Ankara'da Maarif Kongresi'ni topluyor. Yani ülke bir yandan işgal edilirken, 
o, eğitime verdiği önemden hiç vazgeçmiyor. Yani siz kriz anlarınızda, borçlu olduğunuz anlarda, eko
nomik problemler yaşadığınız anlarda, az köprü, az yol, az okul, az baraj yapabilirsiniz ama az eği
tim yapamazsınız. 

Hep birlikte şunu sormalıyız kendimize sayın milletvekilleri: Biz neden başaramadık bu yük
seköğretim problemini? Neden başaramadık? Çünkü biz tartışmalarımızı bilimsel ölçütler içerisinde 
yapmadık, ideolojik tartışmalarla gün geçirdik, konuya bizim takım, sizin takım meselesinden bak
tık. İktidarlar değişince eğitim politikaları değişti. Bırakın iktidarların değişmesini, aynı iktidarın 
farklı millî eğitim bakanlarının farklı uygulamalarıyla karşılaştık. Gece rüyasında gördüğü uygula
maları sabahleyin uygulamaya sokan bakanlarla karşılaştık. 

Nasıl bir üniversite açılmalı, nereye, nasıl açılmalı? Bence önce bunun yasasını çıkarmalıydık. 
Yani üzerinde MHP'nin de, DTP'nin de, CHP'nin de, AKP'nin de hep birlikte anlaştığımız, şu şu şu 
ölçütler sağlandığında üniversite kurulur diye bir yasa çıkarmalıydık önce. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin bu eğitimsiz insanlar topluluğunda, eğer hâlâ bu ülkede 7 mil
yon okuma yazma bilmeyen insan varsa ve bunlann 5 milyonu kadınsa oturup başımızı ellerimizin 
arasına alıp ciddi ciddi düşünmemiz lazım: Bizim dezavantajlarımız neler, avantajlarımız neler? 

İşte bizim dezavantajlarımız: ARGE eksikliklerimiz, düşük nitelikli meslek eğitimimiz, altyapı 
eksikliklerimiz, uzun vadeli düşünce eksikliklerimiz, beyin göçü, hızlı nüfus artışı ve kırdan kente 
plansız göç. Bunlar bizim en büyük dezavantajlarımız. 
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Peki, bizim avantajlarımız var mı? Tabii ki var. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var, iletişim ve 
bilişim teknolojilerini kavrayabilecek, yeniliklere açık genç bir nüfusumuz bizim en büyük avanta
jımız. Dayanışmacı bir sosyal yapımızın olması en büyük avantajımız ve yurt dışında belli konu
larda uzmanlaşmış Türk iş gücü. İşte, bunlar da bizim avantajlarımız. 

Sayın milletvekilleri, bizim hep birlikte kendimize sormamız gereken soru şu: Yüksek nitelikli 
insan gücünü nasıl oluşturacağız? Ülkemizin rekabet gücünü nasıl artıracağız? Bilgiyi nasıl üretece
ğiz ve bilgiyi teknolojiye nasıl dönüştüreceğiz? Girişimci, demokrat, sorgulayan, ulusal hedefleri 
olan yurttaşları nasıl yetiştireceğiz? Eğitimi, üniversiteyi, çocuklarımızın geleceğini ideolojik tartış
maların ötesinde bilimsel platformlarda tartıştığımızda bu sorunları çözeriz diye düşünüyorum. 

Bunları çözeceğiz ama gördüklerim de beni doğrusu ürkütüyor. Bakınız, şimdi sizin takdirleri
nize sunacağım: Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Komisyonu toplantısından sonra bir yazı, Sayın 
Bakan imzalı: "Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda göstermiş olduğunuz çaba ve 
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım." diyor Sayın Bakan Komisyona katıldığım 
için. Ben Komisyon üyesiyim zaten, Komisyona katılmak benim görevim, yani teşekkürü hak ede
cek bir şey yapmadım burada. Bürokratlar bunlarla uğraşacaklarına... Bakın ardından da ne olmuş: 
Ben bir soru önergesi vermişim -şimdi bunu Sayın Bakanın takdirine bırakıyorum- diyorum ki soru 
önergemde: "Hukuk müşavirliğinin sınava başvuru yapan öğrencilerden sınav ücreti alınmayacağına 
dair görüşü ibaresi neden çıkarılmıştır? Duyuruda yapılan bu değişiklik 2010 yılında yapılacak olan 
sınava başvuran öğrencilerden sınav ücreti almaya yönelik midir?" Cevap: "Duyurunun okuyan her
kesçe ne ifade edilmek istenildiğinin anlaşılacak açıklıkta olduğu değerlendirilmektedir." Sayın 
Bakan, bu hiç yakışmadı. Bana diyor ki yani "Okuduğunu anlamamışsın." Bu hiç yakışmadı. Bunu 
bürokratlarınız hazırlamış, siz de o arada imzalamışsınız okumadan, öyle düşünürsem daha rahatla
rım ve ben bunu Meclis Başkanlığına bir dilekçeyle iade ettim. Ben burada millet iradesini temsil edi
yorum, Sayın Bakan gibi. Ben onu denetlemekle görevliyim. Ben bir soru soruyorum, "Okuduğunu 
anlamıyor musun?" diyorsun. Ben okuduğumu anlıyorum hatta sizden çok daha çok okuduğumu da 
düşünüyorum ama bu, devlet kurallarıyla bağdaşmayan bir şeydir. Bunu Bakanlığınızın biraz da ace
miliğine veriyorum. Böyle bir yazıyı iade ettiğimi bilmenizi istiyorum. 

Yine, benim millî eğitimle ilgili takıldığım konulardan birisi: Millî Eğitim Bakanlığının öğret-
menevleri var, neden bu Asya Termal Otelde, sürekli toplantılar burada yapılır anlamış değilim. Bil
gisayarlı Eğitime Destek Kampanyası, MEGEB'le ilgili toplantı, Bilgilendirme Çalıştayı... Yani 
sizin öğretmeneviniz yok mu? Burayı kamulaştırmayı düşünüyor musunuz? Daha ucuza gelir. Yani 
bir baktım, şöyle bir taradım bugün, bütün toplantılar Asya Termal Otelde... Neden böyle oluyor, 
bunu Sayın Bakan herhalde açıklayacaktır. 

Yine bir başka konu, 76'ncı madde kapsamında yapılan yönetici atamaları -hepimiz biliyoruz ki-
okullarda iş barışını bozmuştur. Bu atamaların liyakate bakılarak yapılmadığını hepimiz biliyoruz 
ve 76'ncı maddeyle yönetici atamasının yaklaşık bine yakın olduğunu biliyoruz. Bu konuda beş ayrı 
mahkeme yürütmeyi durdurdu, yürütmeyi durdurma kararı verdi, Sayın Bakan da bu atamaların hu
kuka uygun olduğunu söylüyor. Şimdi, yani, beş tane mahkeme kararı ortadayken siz illa bin tane 
mahkeme kararı mı bekliyorsunuz? 

Siz hukukçusunuz Sayın Bakan, Millî Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz dönemde hukukun çiğnen
diği bir yer oldu, hukukun hiçe sayıldığı bir yer oldu, lütfen bunlara izin vermeyiniz. 

Yine bir başka konu, bugünlerde öğretmen arkadaşlarımızı çokça ilgilendiren, sıkça ilgilendiren 
bir konu: Bakın, önce 2006'dan bir örnek vereyim: 2006 sonunda Bakanlık, yayımladığı bir genel
geyle, diyor ki Bakan "Öğretmenlerin ders ve ek derslerine ilişkin esaslarda sınava hiç öğrenci gel
mezse o sınavda görevli öğretmene ücret ödenmez." Konu mahkemeye gidiyor, Danıştay bu hükmün 
yürütmesini durduruyor. Şimdi, böyle bir şey olabilir mi? Siz öğretmene görev yazıyorsunuz, diyor
sunuz ki: "Şu gün saat 10.00'da sınavda görevlisin." 10 tane de çocuk kalmış, o sınava girecek. Öğ-
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retmen geliyor, sorularını hazırlıyor, tutanağını tutuyor, orada bekliyor, hiçbir çocuk gelmiyor, di
yorsunuz ki: "Öğrenci gelmedi, sana ders ücreti vermem." Bu angaryadır. Bu angaryadır. Böyle bir 
şey olur mu? Öğretmen oraya gelmiş, sorularını hazırlamış. Gelseydi çocuklar. Devlet bu kadar ucuz 
işlerle, devlet bu kadar ufak işlerle uğraşmaz. Zaten geçim sıkıntısı içinde öğretmenlerimiz, aldıkları 
ücret zaten 1 milyar 200 milyon lira civarında. Yani siz öğretmene diyeceksiniz ki: "Öğrenci gel
mezse sana ders ücreti ödemem." Böyle bir mantık olamaz değerli arkadaşlar. 

Yine son günlerde yaşadığımız, Personel Genel Müdürlüğünün İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğünün istediği görüşe istinaden yazdığı bir yazı var, o da şu: 2009/36 no.lu genelge. Diyor ki... Bi
liyorsunuz, lise son öğrencilerine kırk beş gün izin veriliyor. O derslere... Öğretmenler okula gidiyor 
ama bu lise 3'lerin, lise sonların tümü izinli değil ki. Yani bu son kırk beş günden önce, kırk beş gün 
devamsızlık hakkını tamamlayan öğrenciler var. Onlar geliyor. O hakkını tamamlamayanlar, son gün
lerde, son kırk beş günde izinli sayılıyor, gidiyor. Öğretmenler orada bekliyor, okulda bekliyor. Di
yorsunuz ki: "Ben öğrencilerin bir kısmına izin verdim, sen okula gel..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın İnce, konuşmanızı tamamlayınız. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yani açıkçası şu: Son sınıf öğrencilerinin tümünü tatil ilan 

eden bir genelge değil bu, sadece o izni kullanmak isteyenlere yönelik uygulanan bir emir. Ve siz, 
okulda öğretmeni orada tutacaksınız, okula gelmek ve yıllık planına göre hazırlığını yapmak zorunda 
kalacak öğretmen, o gün o saatte okulda olduğuna göre, siz hangi hakla öğretmenin ders ücretini ke
siyorsunuz? 

Bu da mahkemeden dönecektir. Bu yanlıştan vazgeçin diyomm ve hepinize saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnce. 
Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu adına Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil. 
Sayın Asil, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yükseköğretim Kummları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üze
rinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini ifade etmek için söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 384 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın genel gerekçesini sizlerle paylaşarak bazı 
hususlar üzerine dikkatinizi çekmek istiyomm. 

Bilgiyi üreten ve etkin kullanan saygın ülkeler arasında yer alabilmek, özellikle yükseköğre
timde nicelik ve nitelik açısından sağlanan başarıyla mümkün olabilmektedir. 

Anayasa'mızın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen 
içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla, ortaöğretime dayalı 
çeşitli düzeylerde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve 
insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe 
sahip üniversitelerin devlet tarafından kanunla kurulacağı hükmü yer almakta olup, aynı maddede, 
kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafın
dan devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumlarının kumlabileceği hususu düzen
lenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bu, Anayasa'nın 130'uncu maddesindeki hüküm gereği vakıf 
üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili yasa tasarısını onaylayacağız. 

Şimdi, burada, son karar mercisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna göre, bu kararı vere
cek, vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili kararı verecek son kurum Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve bu Parlamentoda milletimizi temsil eden milletvekilleri olduğuna göre, değerli arkadaşlarım, 
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bu üniversitelerin mal varlıklarıyla ilgili, bu üniversitelerin kurulduğunda bu işi çekip çevirebile-
cekleriyle ilgili, Anayasa'mızdaki amir hükümleri yerine getirip getiremeyecekleriyle ilgili acaba 
kaç tanemizin bilgisi var, bu konuda bilgi sahibiyiz? Bu konunun mutlaka irdelenmesi lazım. 

Devamla şöyle diyor: "Bu doğrultuda ülkemizde, 94'ü Devlet, 38 'i vakıf -bugün, bu sayı aşıl
mıştır- toplam 132 üniversite bulunmaktadır... Vakıf üniversitelerinin hızla artmasına rağmen, bu 
üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı henüz yüzde 7 civarındadır." 

Değerli arkadaşlarım, açılan vakıf üniversitelerinin sayı itibarıyla devlet üniversitelerine oranı 
üçte 1 düzeyindedir ancak okuttukları öğrenci sayısına baktığımızda, yetiştirdikleri öğretim üyesi 
sayısına baktığımızda, maalesef, bu özel öğretim veya vakıf üniversitelerinin kuruluş amacına, Ana-
yasa'mızdaki amir hükümlere uygun düşmediği de açıkça görülmektedir. 

Yine burada dikkat çeken bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, OECD verilerinde 2001 yılı itibarıyla yurt dışında öğrencisi bulunan ül

keler sıralamasında ülkemiz 44.204 öğrenci ile 8'inci sırada yer almaktadır. 
2001 yılı verileri... Bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ediliyor, bir yasa ta

sarısı görüşülecek ve bu yasa tasarısının genel gerekçesinde kullanılan veri 2001 yılı verisi. Bu kadar 
ciddiyetsizlik olmaz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu ciddiyetsizlik içerisinde, yedi yıla yaklaşan AKP İktidarı döne
minde yükseköğretim kurumlarının sorunlarının ne boyutlarda olduğu, bugün neleri konuşmamız 
gerektiği hususları üzerinde de yüce heyetinizi bilgilendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üniversiteye giriş sisteminde adaletli bir çözümü amaçlayan çalışmalar 
yapılmamış ve oluşan karmaşa maalesef giderilememiştir. Üniversitelerin önünde oluşan yığılma
ları önleyici, gerçekçi ve kalıcı çözümler ortaya konulamamıştır. Mevcut yasalar yükseköğretimi dü
zenleme çalışmalarında ihtiyaca cevap vermemekte ve bu durum kurumlar arasında zaman zaman 
karmaşa ve çatışma ortamına yol açmaktadır. Ülkemizin insan kaynaklan iyi bir şekilde planlana-
madığı için rastgele açılan üniversite, fakülte ve yüksekokullardan mezun olan gençlerin istihda
mında güçlükler yaşanmaktadır. Çağın gereklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun fakülteler ve 
yüksekokullar yerine ihtiyaç, gereği olmayan fakülteler açılarak mevcut sorunlara yeni sorunlar ek
lenmektedir. Mevcutların sorunlarının çözümü ve ıslahı yönünde bir gayret de maalesef görüleme
mektedir. Nüfus artışına ve üniversiteler önündeki yığılmaya paralel olarak okullaşmada ve öğretim 
üyesi açısından yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Bu konuda adil ve kalıcı çözümler geliştirilememiştir. 

Mevcut sistem yapısı içerisinde hem kamu kaynaklarının dağıtımında hem de kullanımında aşırı 
merkeziyetçi, bürokratik işlemleri yoğun, sınırlayıcı, çalışanlar ile yöneticilerini motive etmeyen, 
üretimi engelleyen ve akademik çalışma ortamını özendirmeyen bir durum söz konusudur. Üniver
sitelere ayrılan kamu kaynakları yeterli miktarda değildir. Bu durum üniversitelerin çağın gereklerine 
uygun donanıma sahip olmasını engellemektedir. 

Devlet üniversitelerindeki öğretim elemanlan diğer mesleklere göre oransal olarak sürekli gelir 
kaybı içindedir ve sağladıkları gelir ile toplumsal konumlanna uygun bir hayat sürmeleri mümkün 
değildir. Bu nedenle de öğretim elemanlığı mesleğinin cazibesi giderek hızlı bir şekilde azalmaktadır. 

AKP İktidarının yedi yıldır üniversitelerimize karşı gösterdiği ilgisizlik, kadrosuzluk ve kay
nak sağlamaktaki yetersizlik ve buna bağlı olarak yıldan yıla gelişen yılgınlık üniversiteleri çalışa
maz konuma getirmiştir. Üniversite öğretim elemanları yoksulluk sınırındaki maaşlarla 
çalışmaktadırlar. Ek derslerden, ikili öğretimden gelir sağlamaya ve piyasada ek işler aramakla ge
çimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Öğretim üyeleri otuz saate kadar derse girmeye zorlanmakta
dır. Bütün enerjisini ve vaktini para kazanmak için iş bulmaya harcayan öğretim elemanlan artık 
bilim yapamaz konuma getirilmiştir. Bu duruma artık daha fazla katlanmak mümkün değildir. 

Mevcut Türk millî eğitim sistemi, yükseköğretimin önündeki yığılmaları önleyecek, yapılmakta 
olan eğitimin kalitesini artıracak, öğretim elemanlarının durumlarını iyileştirecek ve bilimde çağı 
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yakalayabilecek bir yapıya mutlaka kavuşturulmalıdır. Meslek lisesi ve meslek yüksekokulları cazi
belerini kaybettiği için, "iş bulabilmenin yolunun üniversite mezunu olmaktan geçtiği" şeklinde bir 
kanaat kamuoyuna hâkim olmuş, bu durum, meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına rağbeti 
azaltmıştır. Türk millî eğitim sistemi içerisinde ve kamuoyunda, "dershaneye gitmeyen üniversiteye 
giremez" şeklindeki kanaat çok yaygın bir hâl almış ve bu kanaati değiştirmek için de herhangi bir 
tedbir alınmamaktadır. Değerli milletvekilleri, işte, yükseköğretimin sorunları mutlaka bu minvalde 
görüşülmeli, konuşulmalı ve çözüm yolları aranmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Millî Eğitim Bakanımız da buradayken birkaç hususun üzerinde 
de durmak istiyorum: Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün de ifade ettiği gibi, 
maalesef son zamanlarda yapılan kadrolaşma çalışmalan, Millî Eğitim Bakanlığında, ortaöğretim 
kurumlannda çalışma barışını bozmaktadır. Liyakate dayalı olmayan, genelgelere aykın yapılan ata
malar -yönetici atamaları- maalesef eğitim-öğretimin okullardaki kalitesini de hızla aşağıya doğru 
çekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda icat edilen, kadrolaşma adına icat edilen bir yeni metot 
daha var. Benim seçim bölgem Eskişehir'de, Millî Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcılan ve şube mü
dürleri kadrolannın tamamı dolu. Son olarak, 5 tane daha şube müdürü vekili... Böyle kadrolar ihdas 
edilmek suretiyle, olmayan kadrolar ihdas edilmek suretiyle çalışma barışı ve eğitim-öğretimin ka
litesi hızla aşağıya doğru çekilmektedir. Bu konuda mutlaka Sayın Bakanın tedbir alması gerek
mektedir diyor, bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Asil, teşekkür ediyorum. 
AK PARTİ Grubu adına Muğla Milletvekili Yüksel Özden. 
Sayın Özden, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA YÜKSEL ÖZDEN (Muğla) - Sayın Başkanım, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Uzun zamandır, en azından benim de Mecliste bulunduğum iki yıldır defalarca üniversiteleri 
konuştuk ve her bir seferinde yeni bir üniversite açmak veya üniversitelerin kendi içlerinde yıllardır 
çözülemeyen üniversite açmakla ilgili sorunlanmn çözümü, bu konudaki teşebbüslerin önlerinin açıl
ması konulannda burada görüştük. Bunları yaparken, yeni yeni üniversite açarken bir heyecanla ül
kemizde yoğun olarak arzu edilen bir üniversite eğitimini karşılamak için çalışıyoruz. Neden yeni 
üniversite açıyoruz? Neden bu kadar gayret gösteriyoruz? En temelinde, bizim ülkemizde bir yaş 
grubunda 1 milyon 300 bine yakın çocuğumuz var. Yani ilerleyen yaş içerisinde biraz, ölümleri düş-
sek bile, başka şekilde azalmaları kabul etsek bile bir yaş diliminde 1 milyon 300 bin kadar çocuğu
muz var. Daha genel bir rakam verecek olursak bu ülkedeki nüfusun yarısı yirmi sekiz yaşın altında. 
Yani bizim, eğitim ihtiyacını karşılamak durumunda olduğumuz milyonlarca genç var. Bütün bun
ları her sene yaşıyoruz zaten. Yıllardır ÖSS'ye, üniversiteye giriş sınavlarına 1,5 milyon civarında 
çocuğumuzun, gencimizin girdiğini ve bunlardan da yaklaşık 175-200 bininin örgün eğitime yerleş
tiğini, 2 katının açık öğretime yerleştiğini biliyoruz. Yani ülkedeki ihtiyaca baktığımızda şu an açı
lan üniversitelerin on yıl sonrasında yetmeyeceğini görmek için o kadar çok fazla düşünmeye gerek 
yok. Yani çok yakın bir zaman içerisinde, şu an işte şu sayıdan şu sayıya çıktı, ikiye katladık, vakıf 
üniversiteleriyle birlikte baktığımızda yüz kırkı aşan bir rakamdayız. Ben inanıyorum ki 2010,2015, 
2020 yıllarında üç yüz adet üniversite bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaktır. 

İSA GÖK (Mersin) - Bunlar vakıf üniversitesi, devlet değil; yanlış söylüyorsunuz. 
YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) - Biraz önce değerli milletvekillerimizden bir arkadaşımız, dı

şarıda 50 bine yakın öğrencimizin üniversite eğitimi almak için çaba gösterdiğini paylaştı. Gerçek
ten bugün Balkan ülkelerine gittiğimizde, Orta Asya'daki ülkelerde, Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok 
yoğun bir şekilde neredeyse Türkiye'den giden öğrencilerle ayakta kalan bölümler, üniversiteler var 
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veya onların kendi işleyişleri içerisinde çok önemli bir grup, Türk öğrenci grubu. Biz, bu öğrencile
rimizin dışarıda daha iyi eğitim almalarının veya tercihleri doğrultusunda eğitim almalarının önüne 
geçmek istemeyiz ama bir defa, bunun tercihen olmasını isteriz. Ayrıca daha büyük beklentimiz de 
o kadar öğrenci Türkiye'ye gelsin. Biz buradaki arzı o kadar genişletelim, buradaki imkânları o kadar 
genişletelim ki küresel bir güç olma arzumuzu üniversiteler sayesiyle de bir kez daha ortaya koya
lım ve gerçekleştirelim. 

Diğer yanda bu üniversite sayılarının artmasını zorunlu kılan başka bir şey, belki kendi döne
mimizde üniversiteye gittiğimiz yıllarla karşılaştırdığımızda bugün farklılaşan bir durum şudur: Daha 
önceleri üniversite eğitimini elit bir grubun alması yeterli sayılıyordu. Çok iyi biliyorsunuz, bir za
manlar yüzde 3-5 ve çok yakın bir zamana kadar da üniversite eğitimi alanların sayısı yüzde 10 ci
varındaydı, yüzde 10-15 oldu ve bu kimseyi de çok fazla rahatsız etmiyordu. Ancak bugün, dünyada, 
üniversite eğitimi bir elit eğitimi olmaktan yıllar önce çıkmış ve kitle eğitimi hâlini almıştır. Geliş
miş ülkeler içerisinde yaş grubuna eğitim sunma bakımından yüzde 40'ı, 50'yi, 60'ı aşan ülkeler 
vardır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaş grubunun üniversite eğitimi alma oranı yüzde 80 
civarındadır ve biz daha -örgün eğitim ve hepsini birlikte topladığımızda- yüzde 30 civarındayız. 

Bundan dolayı, üniversite açılışlarında, gerçekten, şu ana kadar yaptığımız gibi, bir tarafta dev
let imkânlarını zorlamak diğer tarafta da böylesine niyetleri, çalışmaları, çabaları olan kurum ve ku
ruluşları, vakıfları teşvik etmek durumundayız. Yine imkânlar ve fırsatlar açısından baktığımızda, 
düzleşen, yani mekânların iş imkânları açısından, uzaklıkların iş imkânları açısından insanlar için 
bir engel olma durumunun kalkması durumunu ifade etmek için söylüyorum: Biz eğer kendi genç
lerimizi üniversite eğitimi vererek daha iyi eğitilmelerinin ve dünyanın herhangi bir yerinde en iyi 
şirketlerde, en iyi kurumlarda çalışabilecek şekilde yetişmelerinin önünü açmazsak bırakalım genç
lerimizin başka ülkelerde çalışmalarını, kendi evimizdeki işleri bile yapamaz, yerine getiremez hâle 
geleceklerdir. 

Biraz önce söylediğim gibi, biz, sahip olduğumuz vizyonla, gerçekten, Türkiye'nin, bölgenin eği
tim merkezi olabileceğine inanıyoruz. Türkiye sahip olduğu eğitim deneyimiyle, birikimiyle, üni
versiteleriyle, öğretim üyeleriyle, imkânlarıyla eğer genişletilirse, şu an sadece kendi ülkemizdeki 
kendi gençlerimize eğitim verme derdinden kısmen kurtulur, daha geniş bir bölgeye, çevreye eğitim 
verebilecek hâle gelirse, bu, bizim bir küresel güç olmamızın da önünü açacak ve ülkemizin çok 
daha hızlı ilerlemesini de sağlayacaktır. 

Şimdi, bu konuda ne yaptığımız, neler yaptığımız zaman zaman gündeme geldi, konuşuluyor. 
Sadece geçen yıl sağlanan imkânlarla bu yıl üniversite sınavına girenlerin sayısı azalmıştır. Şimdi he
pimizin derdi, hem bu ülkede yaşayan bir insan olarak hem milletvekili olarak... Bu ülkede dersha
neye gitmeden üniversiteye gidilememesi kadar ağır bir durum yok. Eğer üniversitede okumak, 
çocukların, gençlerin zekâlarına, akıllarına, cesaretlerine, öz güvenlerine, gayretlerine bağlı değil de 
babalarının onları dershaneye gönderme gücüne bağlıysa bu haksızlıktır, bu yanlıştır ve bizim için 
de ülke için de uzun dönemde kayıptır. Ancak bunu çözmek lafla olmuyor. Üniversite imkânlarını ge
nişletmediğinizde, bir tarafta bir buçuk milyon genç sırada beklerken siz öbür tarafta üniversite kon
tenjanlarını yıllardır çok az az ilerleterek ülkedeki nüfus artışının bile çok gerisinde kalan bir oranda 
tutarsanız dershaneler ortada, olacaktır. Ancak bu imkânlar genişletildiğinde, geçen yılki kontenjan 
artışları ve bu yılkiyle birlikte eminim 650 bin, 700 bin civarına yaklaşacaktır üniversite okuyabi
lenler. Çünkü herkes örgün eğitimde çok iyi, elit "top" üniversitelere, en tepedeki üniversitelere git
mek istemiyor. Birçoğunun istediği şey, bir üniversite diplomasına sahip olmak, iki yıllığa sahip olmak. 

Bu konuda birçok kez buraya geldik, konuştuk. Mesela, hatırlatalım: Bu ülkenin ihtiyacı olan 
insan gücünün çok büyük oranda ara eleman olduğu, ara insan gücü olduğu söylenir yani dört yıllık 
eğitim değil, iki yıllık eğitim mezunları olduğu söylenir. Hatırlarsanız, çok yakın bir zaman içerisinde, 
biz, piyasada olan, kendi sektörlerindeki ihtiyaçları karşılamak için bir araya gelmiş olan kuruluşla-
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nn, vakıfların, peş peşe üniversite açılışında olması gereken fakülteleri kurmaksızın en çok ihtiyaç 
olduklarına inandıkları yüksekokulu açabilmelerinin yolunu açtık. Daha önce yüksekokul açmak için 
Üniversite Kuruluş Kanunu gereği olan tüm fakülteleri açmak zorundaydınız ki bunlardan birini de
ğiştirdik, herkes fen-edebiyat fakültesi açmak zorundaydı. İstihdamı büyük sorun ve sayıları piyasa
nın karşılamayacağı kadar yüksek, artmış, onu kaldırdık ve arkasından da -eğer bir vakıf çıkıyor 
diyorsa ki- "Ben sektördeyim, ülkenin ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum ve ben sadece ve sadece bir 
yüksekokul açmak istiyorum." diyenlerin de yolunu açtık. 

Değerli milletvekilleri, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ama birkaç şeyi daha ifade 
etmek durumundayım. 

Üniversite açıldığında haklı olarak en çok gündeme gelen konu şu: Peki, bu kadar üniversite 
açıyorsunuz, tamam ama üniversitede görev yapacak, oradaki gençleri eğitecek olan öğretim ele
manı konusunda ne yapıyorsunuz, bu konuda niye çalışmıyorsunuz? 2006 yılından bu yana biz, bu 
ülkedeki gençlerden üniversite mezunu, akademik kariyer düşünen veya düşünmeyen -biz aklına so
karak- bin öğrencimizi, bin gencimizi yurt dışına gönderme programı başlattık. Yani bu sayı... Me
sela ben kendi gittiğim döneme bakıyorum, o zaman 87 kişi gitmiştik. Türkiye 87 kişiyi yurt dışına 
göndermişti bir yılda. Biz bu kapasiteyi bin sayısına çıkardık ve bunu da beş yıl uygulama kararlılı
ğıyla. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu arkadaşlarımız... Dolduramadık, bin öğrenci müracaat etmediği 
için, yeterli sayıda müracaat olmadığı için bin sayısına ulaşamadık ama biz kaç yıldır 500,600, 700 
civarındaki gencimizi yurt dışına gönderiyoruz yüksek lisans eğitimi almaları, doktora eğitimi al
maları için. Onlar da beş, altı, yedi sene sonra bu ülkeye dönecekler. Bu üniversiteler bir tarafta bina 
ihtiyaçlarını karşılarken diğer tarafta kuruluşuyla ilgili diğer fiziki altyapıyı oluştururken o gençler 
de bu ülkeye dönmüş bulunacaklar. 

Vakıf üniversiteleriyle ilgili bir konunun altını ben de çizmek istiyorum. Bu kadar vakıf üni
versitesi öğretim üyesi ihtiyacını nereden karşılıyor? Mevcut devlet üniversitelerinden alarak, çala
rak, kısmen alarak veya emekliliğinden yararlanarak. Şimdi, eğer biz vakıf üniversitelerinin 
yükseköğretim sistemi içerisinde önemli bir kısmı, önemli bir bölümü oluşturmasını öngörüyor, bu 
doğrultuda çalışıyorsak bence vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi yetiştirmek için ellerini taşın al
tına koymalarının zamanı gelmiştir. Çünkü bu kadar yüksek sayıdaki vakıf üniversitesi mevcut öğ
retim üyelerini başka yerlerden transfer ederek işleyemez, yürüyemez. Aynı devletimizin yaptığı gibi, 
bu üniversiteler de belli bir program çerçevesinde, belli kriterler çerçevesinde yurt dışında veya yurt 
içinde öğretim üyesi yetişmesine katkıda bulunmalıdırlar diye düşünüyorum. 

Bu kadar vakıf üniversitesi olmasına rağmen, oralardaki öğrenci sayısının az olduğu hepinizin 
dikkatini çekmiştir ancak şunu belirtmek gerekiyor: Biz devlet üniversitelerinde okuyan öğrenci sa
yılarını alırken... Her biri kuruluşunun en az 50'nci yılını kutlamış olan beş tane üniversitede zaten 
50'şer, 60'ar bin öğrenci var. Bu üniversitelerin en eskisi 1980'li yıllarda kuruldu. Kaldı ki o zaman 
birkaç üniversiteydi. Çoğu son on yıl içerisinde kuruldu ve eminim 2020 yılı itibanyla, o zamana gel
diğimizde bu üniversitelerde hem kuruluşlarını gerçekleştirecekler hem tüm imkânlarını, altyapıla
rını tamamlamış olacaklar ve daha yüksek oranda üniversite gencine eğitim vermek durumunda 
kalacaklardır. Onların maddi yeterliliğiyle, bu işi ne kadar yapacaklarıyla ilgili hiç kimsenin kuş
kusu olmasın. Tamamen arz-talep dengesinde işleyen bu sektörde iyiyseniz, hele hele üniversite sa
yısının iki yüz, iki yüz elli, üç yüzü bulduğu dummda iyiyseniz orada olacaksınız ama değilseniz 
zaten yaşayamayacaksınız. 

Bir cümleyle tamamlayacağım. Vakıf üniversitelerinin bundan sonraki kısmında "Bu doğrul
tuda plan var mı, vizyon var mı?" diye konuşuluyor. Biz vakıf üniversitelerinin ihtisas üniversiteleri 
olması gerekliliğine inanıyomz ve esasen bugün görüşeceğimiz üniversitelerden bazıları da bu ihti-
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sas üniversitesi olma doğrultusunda bir yapılanma gerçekleştirmişlerdir. Yani siz "Ben sağlık ala
nında varım ve o alanda çalışmak istiyorum, fakültelerim de öyledir." diyeceksiniz, demek zorunda 
kalacaksınız ve esasen de gelenler bu şekildedir. 

Değerli milletvekilleri, ben bu üniversitelerin ülkemize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis. 
Sayın Halis, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
üzerine Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selam
lıyorum. 

Tasarıya ilişkin görüşlerime geçmeden önce ülkemizde gündemden düşmeyen, sivil siyaseti ve 
demokrasiyi tehdit eden darbe girişimleri üzerinde görüş sunmak istiyorum. 

Ülkemizde son elli yıldan bu yana on yıllık aralıklarla sivil siyaset alanına müdahale eden as
kerî güçler, son on yıllık süreçte daha da yakın aralıklarla varlık göstermeye başladılar. Son günlerde 
gündemi yoğunca işgal eden bir belgenin sahiciliği ve sahteciliği tartışılıyor. Tartışılan belge sahte 
olsa bile bu, ülkemizde darbe girişimlerinin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bundan önce de sa
yısını bilmediğimiz andıçların, 28 Şubat muhtırası ve e-muhtıralann demokrasiye giden yolu nasıl en
gellemeye çalıştıklarını biliyoruz. Bir de bilemediklerimizin, gün ışığına çıkmamışların da 
olabileceğini düşünüyoruz haliyle. Bugüne kadar 12 Eylül darbesinden şikâyetçi olanlar, darbe üze
rine samimi şekilde analizler yapıp sorumluları için yargı sürecini başlatmış olsaydı, bugün bunları 
haliyle konuşmamış olacaktık. 

Bugün 12 Eylül darbesinin yaratmış olduğu ağır travmayı hâlen yaşıyor ülkemiz. 12 Eylülün yö
netsel kurum ve kurulları ne yazık ki Anayasa'sıyla beraber hâlâ devam etmektedir. 12 Eylül askerî 
darbesiyle başlayan dönemde başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlükler yoğun şekilde 
ihlal edilmişti. Bu dönemin bazı uygulamalarına bakarsak Parlamento ve hükümet feshedilmiş, mil
letvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmış, tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmişti. Tüm siyasi par
tiler kapatılarak menkul ve gayrimenkullerine el konulmuştu. Böylece mülkiyet hakkı gasbedilmişti. 
650 bin kişi gözaltına alınmış ve doksan güne varan gözaltı sürelerinde ağır işkenceler görülmüştü. 
171 kişinin gözaltında işkenceden öldüğü belgelerle kanıtlanmıştı ve bu sayının çok daha yüksek ol
duğu biliniyor. Askerî savcılar 6.530 kişi hakkında idam talebinde bulunmuş ve aralarında on sekiz 
yaşından küçük olan Erdal Eren de olmak üzere 18'i solcu, 8'i sağcı, 23'ü adli mahkûm, 1 'i ASALA 
örgütü üyesi olmaktan 50 kişi idam edilmişti. Yasama, yürütme ve yargı erkleri tek elde toplanarak 
Anayasa'nm kuvvetler ayrılığı ilkesi çiğnenmişti. Darbeciler, işlediği suçu yapmış oldukları Anaya-
sa'yla, Anayasa'nm geçici 15'inci maddesiyle kendilerini korumaya almıştı. Kendisi meşru olmayan 
bir yönetimin çıkardığı yasaların hukuki ve meşru olduğu da düşünülemez. Bu nedenle, darbecilerin 
kendilerini yargılanmaktan muaf kılan Anayasa'nm geçici 15'inci maddesinin de hukuki bir temeli 
yoktur. Bunu kabul etmek 12 Eylül darbesini meşru görmek anlamına gelir. Dolayısıyla, darbeciler 
yargılanmadığı içindir ki askerî yapılanma içinde mevcut olan darbe potansiyeli, fırsat ve olanak bul
dukça, muhtıralarla, e-muhtıralarla, andıçlarla ve benzeri durumlarla darbe girişimi olarak kendisini 
dışa vuracaktır. Çeşitli ülkelerde, darbe yapanlar yargılandıkları içindir ki sonraki dönemlerde de 
darbe olmamış, bu ülkelerde demokrasi kök salmıştır. Yunanistan, Portekiz, Arjantin, Şili gösterile
bilecek en uygun örneklerdir. Bugüne kadar yargılanmamış olan 12 Eylül darbecilerinin yargılanması, 
demokrasi için bir zorunluluktur. 
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Anayasa'nın 6'ncı maddesi "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz." diye düzenleme getirmiştir. Darbeciler Anayasa'ya aykırı davrandıkları gibi, 
fiillerinde TCK'ya da çağdaş hukuk sistemlerine göre de suç işlemişlerdir. Dolayısıyla, darbecileri 
korumanın hukuki bir dayanağı da yoktur. Ülkemiz demokrasisinin inşası için, 12 Eylül darbesini ger
çekleştirenlerin yargılanmasının tarihî bir görev ve zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. Darbeciler yar
gılanmadan gerçek manada bir demokrasinin inşa edilemeyeceğini dünya pratiği bize göstermiştir. 
Başta dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Millî Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere 
12 Eylül darbecileri yargılanmadıkça daha çok darbe girişimleriyle karşılaşacağız bu ülkede. 

Bu Mecliste, 12 Eylül darbesinden nasibini almış çok sayıda milletvekili olduğunu biliyoruz. 
Yine, bu dönemde idam edilen 50 insanın 38'i Danışma Meclisi, 2'si de 12 Eylül darbesinden sonra 
kumlan Hükümet döneminde idam edilmişti. Mecliste o dönemlerde görev yapmış 23 milletvekili bu
lunuyor şu an bu salonda. Yani, ister 12 Eylül darbesinin mağdum olalım, ister mağduriyete yol açmış 
olalım, artık günümüz Türkiye'sinde darbeye yol açacak hiçbir olanağın kalmaması için Meclis ola
rak görev yapmak dummu haizdir. Bu bizim başta gelen sorumluluklarımız arasındadır. Tekrar edi
yorum: Darbeciler yargılanmadıkça darbe girişimcileri her zaman olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 94'ü devlet, 38'i vakıf olmak üzere toplam 132 üniversite 
bulunmaktadır. Her yıl üniversite diplomalı işsizler ordusuna yeni diplomalı işsizler eklenmektedir. 
Öyle ki ne eğitim stratejisi ne de istihdam stratejisi bulunmadığından üniversite mezunu işsizlerin du
mmu sosyal bir somn hâline gelmiştir. Bin bir zorlukla üniversiteyi kazananlar neşe içinde, gülerek 
kayıt yaptırmakta, kendilerini bekleyen işsiz bir geleceğin bilinciyle, hüzün içinde, ağlamaklı mezun 
olmaktadırlar. 

Ülkemizde üniversite mezunu işsizlerin oram yüzde 40 dolaylarındadır. YÖK kaynaklarına göre, 
2007-2008 yılları itibarıyla üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 2 milyon 497 bin 473 olarak bil
dirilmiştir. Yine, yükseköğretimde okullaşma oranı 2006-2007 yılları itibarıyla yüzde 20,14'tür. Bu 
oran Belçika'da yüzde 56, Fransa'da yüzde 51, Almanya'da yüzde 46, Güney Kore'de yüzde 52'dir. 
Okullaşma oranı itibarıyla gelişmiş ülkelere göre gerilerde olmamıza rağmen, üniversiteden mezun 
olanların işsizlik oranı sosyal bir somn olarak ürkütücü boyuttadır, günden güne de artmaktadır. 

Ülkemizde ne eğitim planlama ve stratejisi ne de istihdam planlama ve stratejisinin olmadığını 
söyledim. Şimdi, yalnızca felsefe gmbu öğretmenlerine ilişkin dummu sunarak dummun ne boyutta 
olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağım: Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümünden yılda 
500 öğrenci mezun olmaktadır felsefe gmbu öğretmenleriyle ilgili. Her yıl ataması yapılan felsefe 
gmbu öğretmen sayısı 100'dür. Buna karşılık, her yıl üniversitelerin eğitim fakültelerinin felsefe 
gmbu öğretmenliği bölümüne alınan öğrenci sayısı 3.500'dür. Bugün okullarda istihdam edilen 18 
bin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine karşılık felsefe gmbu öğretmenleri sayısı sadece 
5.900'dür. Tarih öğretmeni 13 bin, biyoloji öğretmeni 8 bin, fizik öğretmeni 8 bin, kimya öğretmeni 
7 bin civarındadır. İşsizlik, planlama, strateji bir yana, felsefe, tarih, fizik, kimya, biyoloji dersleri din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersine göre, önem sırası itibarıyla, geri sıralarda yer almaktadır. Son beş 
yılda atanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni sayısı yaklaşık 6 bin civarındayken felsefe gmbu 
öğretmenleri yalnızca 500 dolayındadır. Felsefe gmbu öğretmenliği mezunları, günümüzde gereğine 
inanılan kendi yan dallarında, psikoloji, sosyoloji, ahlak felsefesi, insan hakları ve demokrasi eğitimi 
için değerlendirilmeliydi oysaki. Rehberlik alanlarında da ayrıca çok ciddi bir ihtiyacın olduğu bi
linmektedir. 

Yine, üniversitelerimizin nitelik dummuna gelirsek: Yüksekeğitim kalitesinin dünya standart
larının altında olduğu bilinmesine rağmen, iyileştirmeye yeterince destek sağlanmadığı bilinmekte
dir. Üniversiteler, nitelikli kuramsal hizmet vermek açısından, taşra ve merkez üniversiteleri olmak 
üzere ayrışmış durumdadırlar. Siyasi amaç ve hesaplarla bakkal dükkânı açar gibi her ile bir üniver-
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site, bazı illere birden fazla üniversite anlayışı üniversiteleri olması gereken niteliklerinden uzaklaş-
tırmıştır. Üniversite sayısı arttıkça, dolayısıyla öğrenci, eğitim elemanı sayısı ve altyapı ihtiyaçları
nın da artmış olmasına rağmen, son yıllarda üniversitelere ayrılmış olan bütçe paylarında kayda değer 
bir artışa rastlanmamıştır. 2002 yılında yüzde 0,89 olan bütçe payı, 2008 yılında ancak yüzde 1,02'ye 
yükseltilebilmiştir. Oysaki 2002 yılı ile 2008 yılı arasında onlarca üniversite ve yüksekokul açılmış
tır. Her bir üniversitenin altyapı yatırım maliyetinin 30 milyon doları geçtiği düşünülürse durumun 
ciddiyeti daha da net anlaşılır. 

Yükseköğretim öğrencilerine kişi başına yapılan harcamada OECD ülkeleri arasında son sıra
larda yer almaktayız. Öyle ki Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Yunanistan'ın gerisindeyiz. Yeterli 
kadro ve altyapı olanaklarının olmadığı yerlere sadece siyasi amaçlarla üniversiteler açılmakta, ni
telikli bir eğitime kavuşturmanın hesabı ne yazık ki yapılamamaktadır. Bunun acısını herkesten önce 
ve daha çok öğrenciler ve öğretim elemanları çekmektedir. 

Bugün hâlâ 12 Eylül kurumu olan YÖK hem öğrenciler hem de eğitim elemanları üzerinde bir 
korku kaynağı olarak durmaktadır. Dolayısıyla, üniversitelerin özgür araştırma ve tartışmaların ol
duğu yerler olarak tanımlanması hâlâ olanaklı değildir. Akademisyenler devletten, dinden, sermaye
den bağımsız, özgür akademisyen kimliğine ne yazık ki tam olarak kavuşamamışlardır. 

YÖK, öğretim elemanı yetiştirme konusunda da yetersiz kalmıştır. Üniversitelerde öğretim ele
manları ağır bir ders yüküyle de karşı karşıyadırlar. Eğitim-Sen'in araştırmalarına göre eğitim ele
manı başına haftada yirmi ders saati düşmektedir. Bu durum, YÖK Stratejisi Raporuna ölçü alınan 
sekiz saatin 2,5 katıdır. Öğretim elemanlarının yaklaşık 39 binini öğretim üyesi oluşturmakta, gele
ceğin öğretim üyesi olacak yaklaşık 35 bin araştırma görevlisinin sefalet ücretiyle çalıştırılıyor olması 
eğitime verilen değerin bir ölçüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bilim toplumu geçim derdine 
düşecek kadar yoksullaştırılmıştır. 

YÖK, öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerini bir özlük hakkı olarak görmüyor, ya
bancı dil edinmeye ilişkin yeterli destek ve yurt dışı olanakları sunmuyor ya da sunmak istemiyor. 
Yapılan araştırmalara göre, öğretim elemanları, ücret yetersizliği, araştırma altyapısının yetersizliği, 
akademik yönetim yapısının sorunları ve akademik yükselme ölçütlerinin yarattığı baskıyı en temel 
sorunları olarak görmektedir. Akademik özgürlük ve akademik özerklik en büyük beklentileri hâ
line gelmiştir. Yine, üniversitelerde idari personel de mağdur durumdadır. Özlük haklarından yok
sunluk, personel azlığı, iş fazlalığı, öte yandan üniversite içinde özel şirketlerce istihdam edilen 
işçilerin zor koşullarda az parayla çalıştırılması, çağa uymayan bir durum olarak görüntü vermektedir. 

12 Eylül darbesinden bu yana, eğitimin tüm kademelerindeki sorunlar, serbest piyasaya, serbest 
piyasanın vicdanına havale edilmiştir. Oysaki eğitim, sermayenin vicdanına havale edilmeyecek 
kadar önemlidir. Devletin liseleri eğitim için nitelik anlamında yetmiyor olacak ki her yerde mantar 
gibi dershaneler türemektedir. Öyle ki 2009 yılı itibarıyla, seksen bir ilde dershanelerin toplamı, or
taöğretim okullarının toplamından çok daha fazladır. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede ilk ve ortaöğretim sorunluysa doğal olarak yüksekeğitim de 
sorunlu olacaktır. Eğitimdeki bu sorunlar, ülkenin doğusuyla batısı arasında çok açık bir arayla fark
lılık göstermektedir. Aynı farka, aynı bölgede bulunan alanlar arasında da rastlanmaktadır. ÖSS sı
navlarında Kürtlerin yoğunluklu yaşadığı illerin, başarı listesinin son sıralarında yer alması bir tesadüf 
değildir. Nedenlerinin başında, ana dilde eğitim gelmektedir. İkinci olarak iktidarların bölgeye yak
laşımlarıdır. İlk ve ortaeğitimlerini ana dilleriyle göremeyenler, ana dilleriyle eğitim görenlere oranla 
daha başarısız olurlar. Kürt çocuklarının başarısızlığındaki ana faktör, ana dilleriyle eğitim göreme
meleridir. Kürtçenin okul öncesi eğitimle başlayarak eğitim dili olma hakkının verilmesi, uluslar
arası sözleşmelere imza atmış Türkiye'nin görevidir, barış ve huzur için de gereklidir. Bölgeler arası 
dengesizlik yani doğunun geri bıraktırılmışlığı, başarısızlıkta ikinci etkendir. 
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ÖSS'yle öğrenciler bir yandan yarış atı hâline getirilirken bir yandan da bir nevi kobay olarak 
kullanılmaktadırlar. Her yıl ya da birkaç yıl arayla yeni yöntemler denenerek sınavlar yapılmaktadır. 
Ancak durum her gün daha da geriye gitmekte, uygun bir formata ulaşılamamaktadır. 

Tabii, üniversiteye girme başarısı gösteren öğrencilerin de yığınlarca sorunları var. Üniversite ve 
yüksekokul öğrencilerinin sorunlarının birkaç tanesini sıralamaya çalışırsak üniversiteyi kazanmış öğ
rencilerin temel sorunları arasında başta maddi olanaksızlıklar ve barınma sorunu yani yurt sorunu
nun olduğunu görürüz. 

Açılan üniversitelerin yurt sorunu özellikle giderilmemekte, öğrencilerin cemaat ve tarikatların 
avucuna düşmesi için bir nevi ortam ve olanak sunulmaktadır. Öyle ki üniversitelerin bulunduğu il
lerde YURTKUR'un yurtlarından çok daha fazla tarikat ve cemaat yurtlan bulunmaktadır. Artık kla
sik propagandayla örgütlenme ve adam kazanma yerine, çok daha kolay olan bir yolla, olanaksız 
bırakılan insanlara olanak sunularak örgütlenme yapılmaktadır. AKP'nin de yapmaya çalıştığı budur. 
Önce yoksul bırak, kendine muhtaç kıl, sonra az bir lütufla kendine bağla. 

Yine, verilen devlet bursları yetersiz kalmakta, sudan bahanelerle çoğu kez öğrenci daha mezun 
olmadan burslan kesilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve YURTKUR'un öğrencilere verdiği kredi 
borçlannı ödeyemeyen işsiz, mezun öğrencilerden haciz yoluyla geri alma girişiminde bulunulmuştur. 

Ulaşım somnunda yine gerekli çözümler bulunamamış, belediye otobüslerinin olduğu güzer
gâhlardan yararlanan öğrencilere kıymeti olmayan küçük indirimler yapılmıştır. 

Kampus içerisinde çoğu kez öğrencilerin can güvenlikleri sağlanamamakta, satirli, silahlı grup
ların kampüslere girip öğrencileri darp ettikleri, hatta öldürdükleri, kamuoyunun tanık olduğu olay
lardandır. 

Tabii, Tunceli'de de geçen yıl bir üniversite kuruldu. Bugüne kadar 300 öğrencisi olan yüksek
okulların öğrencilerini barındırma somnu çözülmezken, bu yıl 1.500 kontenjan ayrıldı Tunceli Üni
versitesine. Ancak, 1.500 kontenjan aynlmış olmasına rağmen, yurt yapmaya yönelik hiçbir girişimin 
olmadığı bilinmekle beraber, askeriyeye verilmiş olan öğrenci yurdu da hâlâ geri alınmış değildir. 
Eğer gerçekten üniversiteler noktasında bir samimiyet, hassasiyet olacaksa AKP tarafından, öncelikle 
üniversite açılmış ya da açılacak olan illerde yurt somnunun çözülmesi gerekmektedir ve birinci ön
celiktir. 

Değerli milletvekilleri, yeni açılacak üniversitelere prensipte karşı olmadığımızın, ancak üni
versitelerin her yönüyle mevcut durumlarına itirazımızın olduğunun bilinmesi dileğiyle sizleri say
gıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Tunceli Milletvekili Kamer Genç. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 384 sıra sayılı Yükseköğre

tim Kummları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın tümü üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyomm ve hepinize saygılar sunuyomm. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki eğitim bir toplumun temel taşıdır, can damandır. Eğitimi en çağ
daş, mantıklı, bilim doğrultusunda en iyi şekilde yapan bütün devletler elbette ki gelecekleri aydın
lık olan devletlerdir. Gençlerini sağlıklı bir eğitimden, bilim süzgecinden geçirmeyen toplumlar da 
her zaman için sıkıntılarla karşı karşıya kalmak dummunda olan toplumlardır. Sağlıklı bir eğitim 
almış, altyapısı güçlü, bilgisi olan her kişi ve her fert, topluma ve ülkesine ve milletine en faydalı olan 
kişidir. Cehaletle bir yere gelinmez. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin kumcusunda da temel 
hedef çağdaş bilimdir, çağdaş ilimdir. Bu çağdaş bilim ve çağdaş ilim seviyesine ulaşma konusunda 
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eğer kurumlar gayret sarf etselerdi birçok olumsuz olaylar yaşanmazdı. Esas itibarıyla, tabii, üni
versiteler bir ülkenin doğan güneşidir, o toplumu aydınlatan bilim yuvalarıdır. Bu bilim yuvalarının, 
kendi fonksiyonlarını en iyi şekilde yapacak kadrolarla teçhiz edilmeleri, ekonomik güçlere kavuş
turulmaları ve Anayasa'da belirtilen statü içinde eğitim ve öğretim görevlerini yapmaları gerekir. 
Böyle bir statü içinde üniversiteler görev yaptıkları takdirde herhalde o ülke için en faydalı bir kurum 
hâline gelirler. Ama, tabii, maalesef şimdiye kadar birçok siyasi iktidarlar eğitimi kendi düşünceleri 
doğrultusunda yozlaştırdılar. Bu yolda eğitimi kendi rayından saptırdılar. Böyle saptırmalar da olunca 
maalesef Türkiye'de sağlıklı bir eğitim düzeni kurulamadı. 

Eskiden, 1950'lerde, 60'larda işte öğrencilerin yürüyüşünden rahatsız olan iktidarlar öğrencileri 
hapishaneye alıyorlardı, şimdi üniversite hocaları alınıyor. Düşünebiliyor musunuz yani bir ülkede 
eğer üniversitenin dekanları, rektörleri, profesörleri fikir beyan ettikleri için eğer içeriye alınıyor ve 
hayat tehlikesi geçiriyorsa o ülkede artık her şey tükenmiş demektir yani fikir özgürlüğü denilen bir 
şey yok. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yargı... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, yargı margı, bir şey yok. 
Beyler, bir profesör gidip de ihtilal yapmaz. Birilerinin kafasının bunu alması lazım. İhtilalin kim 

tarafından yapıldığı bellidir. Geçmişte Türkiye ihtilallerden nasibini almış bir ülkedir. Hiçbir üni
versite hocası yani bir Mustafa Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi Rektörü yani gidip de hangi güçle ih
tilal yapacaktır? Elbette ki üniversitedeki hocalar, işte Türkiye'nin meselelerini bilen insanlar 
fikirlerini söyleyeceklerdir, bu ülkenin sorunlarının sağlıklı olarak kaydedilmesi için, bu ülkenin daha 
çağdaş, daha ilerici, bu ülkede soygunların, haksızlıkların, işkencelerin sona ermesi için, iktidarları 
dürüst bir zeminde iktidar yapmaları için gerekli olan düşünceleri söyleyeceklerdir. 

Bugün Mehmet Haberal günde belki 3-5 tane insanın hayatını kurtarıyordu, karaciğer naklini ya
pıyordu, böbrek naklini yapıyordu. Yani bir yerde bir fikir söyledi diye bu insanı getirip de o hasta
ları ölüme mahkûm etmek kadar vicdana aykırı düşen bir davranış biçimi var mıdır? Bir Mustafa 
Yurtkuran, koskoca üniversite rektörü. Ondan sonra bunun gibi, Erol Manisalı gibi hukuk konusunda 
otoriter olan insanları getirip de "Efendim, siz ihtilal yapacaksınız." diye sonu belli olmayan dava
larla, gerekçesi belli olmayan nedenlerle içeriye attıktan sonra o memlekette fikir özgürlüğü olur 
mu? Beyler, korkaklar korku içinde olurlar. Yani insanlar düşüncelerini söylerler. Varsa, siz iktidar
sınız... Ben, sabah yaptığım konuşmada da, varsa bir şey, çıkın, üzerine gidin. Bu memlekette ihti
lali hiç kimse istemez ama yani ihtilal korkusu içinde yaşayarak memleketi yöneten insanlar âciz 
insanlardır, korkak insanlardır. Yani bunu her vesileyle söylemek lazım: Memlekette bir korku im
paratorluğu yarattınız. 

Şimdi, üniversiteler... İşte geçen pazar günü Tunceli Üniversitesinin mezuniyet yılıydı ve bi
rinci açılış yıl dönümüydü. Kaç defa burada söyledim. Bakın, bir yüksekokul var, öteden beri orada 
faaliyette bulunuyor -geçen sene burada 10 defa ifade ettim- 500 küsur öğrencisi var, yurt yok. Geç
mişte bir yurt yapıldı. Oradaki o yüksekokuldaki yöneticilerin politikası nedeniyle o yurda taşın
madı, Millî Savunma Bakanlığına verildi. Ben Millî Savunma Bakanına rica ettim. "Sayın Bakan, 
yani mümkünse -askeriyenin imkânları çok geniş- oraya hiç olmazsa bir prefabrik ev yapın, yani bu 
insanlar, bu öğrenciler kalsın." dedim. Ben kışın gittim, bu öğrencilerin perişan hâlini gördüm. 

Değerli milletvekilleri, yani, kız öğrenciler var, erkek öğrenciler var. Çok anormal şartlarda eği
tim yapılır mı? Bunun amacı ne? Tunceli Üniversitesine öğrenci gitmesin, orayı kazananlar dondur
sun kayıtlarını. Bütün mesele art niyetli, hain düşünceli insanların orada uyguladıkları politikalardan 
kaynaklanıyor bu. Yani, onun için... 
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Yani, beyler, Tunceli üzerinde maalesef çok büyük oyun oynanıyor. Tunceli halkı gerçekten... 
Yani, bazı topraklarda, mesela Bursa'da iyi şeftali yetişir, mesela Malatya'da iyi kayısı yetişir ama 
Tunceli'nin coğrafyasında da çok zeki insanlar yetişir, bunu bilesiniz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kamer Bey, yani bizde zeki insan yok mu? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika canım, neyse... Sen konuşma şimdi. 
Ama, o zeki insanların orada yetişmemesi için, maalesef ötede, uluslararası -geçenlerde de söy

ledim- bazı güç odakları işte 1960'larda, 1970'lerde barış gönüllüleri gönderdiler. Oradaki eğitim
deki o yetişen genç, zeki insanlara engel olmak için "Okumayın, devrimin militanı olun." dediler. 
Şimdi, AKP İktidarı zamanında da eğitimin seviyesi Tunceli'de çok düşürüldü. 

Yani, şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, ben imam-hatiplere karşı değilim ama imam hatipli, o 
efendim gitsin camide imamlık yapsın, hatiplik yapsın. Ben milletvekiliyken bir arkadaşı da kendi 
danışmanımı da imam-hatipli arkadaş seçtim, yani ben kimseye karşı da değilim. 

AHMET YENİ (Samsun) - Güveniyorsunuz yani, güveniyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, şimdi bakın, Tunceli'ye din kültürü ve ahlak öğretmeni 3-

5 arkadaş atıyorsunuz öğretmen, bir sene sonra bir bakıyorsunuz bir lise müdürünü atıyorsunuz, 
ondan sonra millî eğitim müdürüne vekâleten atıyorsunuz, milli eğitim müdürü atıyorsunuz. Arka
daşlar, Tunceli'de yirmi beş senelik, otuz senelik yetişmiş, bilgili, tarafsız, eğitimin özünü benimse
miş o kadar kıymetli yöneticiler var ki, yani şart mıdır oradaki insanları bu şekilde şey etmek. Ondan 
sonra, öğrencilere doğm dürüst ders verilmiyor arkadaşlar, çocukların seviyesi ortada. 

Onun için, rica ediyorum, yani bizim bu ilimiz üzerinde oynamasın kimse. Eğitimimizin sevi
yesinin yükselmesi için... Sonra şöyle bir şey, yani bir atamalar yapılıyor, Tunceli'ye ilk mezun ata
nanlar atılıyor ama orada işte ekseriye memurlann eşleri atanıyor, işte subaylar, polisler orada iki 
sene kalıyor, ondan sonra başka yere gidince o kadrolar orada dolu görünüyor, başka yerlere tayin edi
liyor. 

Onun için, yani istediğimiz evvela bir: Tunceli Üniversitesine en kısa zamanda -Sayın Bakan bu
rada- bir yurt yapılmalıdır. Bu sene 1.500 tane öğrenci alınıyor oraya, üniversiteye, 500 küsur da 
yüksekokulda var, 2 bin tane öğrenci. Her ne suretle olursa olsun bunlara bir şey yapılmalıdır, yurt 
yapılmalıdır. 

Ayrıca, değerli milletvekilleri, üniversite yapmak bir şey ifade etmiyor. Bakın, geçen gün tıp fa
kültesini bitirip mezun olan öğrencileri gördünüz. Birinciliği kazanan tıp fakültesindeki öğrenci 
diyor ki: "Ben tıp fakültesini birincilikle okudum ama ben hasta olan anamı, babamı buradan mezun 
olan öğrencilere emanet etmem." Beyler bu çok önemli bir şey. 

Evvela sağlıklı bilim kadrosunu oluşturmak lazım. Profesör olacak, orada öğrenciler deney ya
pacak, uygulama yapacak, iyi yetişecek. Yoksa ki tıp fakültesini bitirmiş hiçbir şeyden anlamıyor... 
Ben Damştaydayken hukuk fakültesini bitirmiş arkadaşımız, avukat geliyor, dilekçe yazmasını bil
miyordu. Tıp fakültesini bitirmiş insanlar bir bakıyorsun bazı yerlerde tansiyon ölçmesini bilmiyor, 
iğne yapmasını bilmiyor. Türkiye'nin gerçeği bunlar arkadaşlar. 

Bakın gülünecek şeyler söylemiyomm. Bakın bu Türkiye'ye çok büyük ihanet ediliyor. Türki
ye'nin çok sağlıklı bir eğitim politikasını izlemesi lazım. Yani çok okul açın, her tarafa okul açın ama 
o okullarda şey yoksa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - . . .eğer o okullarda sağlıklı öğretim elemanı yoksa, hoca yoksa, la-

boratuvar yoksa ne olacak oradan mezun olan insanlar? 
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Bakın, sizin devri zamanınızda yüksekokulu bitirenlerin üçte 1 'i açıkta kalıyor, işsizlik almış yü
rümüş, çok büyük sıkıntılar doğuyor. Şimdi, bunlann çaresini düşünmek lazım. Gülmek çok kolay, 
gülmek basit insanların işi, her şeye güler çünkü deli, bir şeyden anlamaz ki ama onurlu, ülkesinin 
geleceğini düşünen, gerçeklerini kavrayan insanlar gülmez çünkü her söylenen sözün altında ger
çekler var. İşte uygulaması ortada, tıp fakültesini birincilikle bitiren bir öğrenci çıkıp diyorsa ki: "Ben 
anamı, babamı buradan mezun olan doktora emanet etmiyorum." Siz de buna gülüyorsanız, e gülün 
bakalım, gülmekle nereye varılır? 

Onun için, değerli milletvekilleri, aslında bu üniversitelerin açılması yerinde ama bunlara iyi 
bir kadro oluşturmak lazım. Bir de bunlar kazanç amacıyla bunu yapıyorlar. Anayasa'nm 130'uncu 
maddesine göre vakıflar kazanç amacıyla üniversite kuramaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
Sayın ışık, buyurun efendim. 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Öncelikle, kurulacak olan üniversitelerimizin hem illerimize hem de ülkemize hayırlı olmasını 

diliyorum. 
Sayın Bakan, yeni YÖK Başkanımız atandığından bu yana "personel planlaması çalışması" adı 

altında yürütülen çalışma her nedense bir türlü sonuçlandırılamadığı için üniversitelerimizde akade
mik yükselme sınavlarını geçmiş ve gerekli ölçütleri yerine getirmiş birçok öğretim elemanı hak et
tikleri kadrolara atanamamışlardır. Örneğin, doktorasını bitirenler yardımcı doçent olamazken 
yardımcı doçentler doçent, doçentler de profesör kadrolarına bir türlü atanamıyor. Binlerce öğretim 
elemanının mağdur olduğu bu konu ne zaman çözülecek? 

İki: Yardımcı doçentlerin yabancı dil engeli ve birinci dereceye indirilememe problemi ne zaman 
sona erecek? İki yıldır soruyorum bu soruyu. Her bütçe görüşmesinde, hemen halledilecek bir konu 
olmasına rağmen hâlâ birinci dereceye indiremedik bu öğretim üyelerini. 

Üniversite genel sekreterleri, daire başkanlan ve hukuk müşavirlerinin eş değerlerine göre ek 
göstergeleri düşük, bu ne zaman çözülecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Bakanım, ben iki soru soracağım. Birincisi, sözleşmeli 

öğretmenlerle ilgili: Sözleşmeli öğretmenlere kadro verileceği açıklanmıştı daha önce. Tabii, bin
lerce sözleşmeli öğretmen bu kadrolarla ilgili açıklamalarınızı bekliyor. Ne zaman sözleşmeli öğret
menlere bu kadrolar verilecek? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğeri de benim ilimle ilgili, Kırklareli: Cumartesi günü itibanyla Kırklareli'nde Bakanlığınıza 
bağlı Millî Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü Valilik emriyle açığa alındılar. Bu konuda basında ha
berler yer aldı, ancak gerekçeleri, hangi nedenle alındığına dair bizlerin bir bilgisi yok. Bu konuda 
size bir bilgi ulaştı mı? Hangi gerekçeyle, gerek İl Millî Eğitim Müdürü gerekse 2 şube müdürü açığa 
alınmıştır? Haklarında bir soruşturma mı başlatılmıştır? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 
Sayın Emek... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, üniversitelerde öğretim elemanlarının yetişmesini sağlamak için araştırma görev

lilerinin atanmasında uygulanan yönteme baktığımızda, dünyanın hiçbir ülkesinde, özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerinde, tamamen ana bilim dalı ile öğretim üyesi ile araştırma görevlisinin kendi ara-
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sında oluşturacağı ilgiyle bu atamalar yapılırken, bizde "ALES" diye bir sınav yapılmakta ve bu sı
navda üniversiteler arası giriş, hatta ilginçtir Anadolu lisesi sınavlarındaki somlar sorulmaktadır. 
Aradan yıllar geçtikten sonra, doksan dakikalık bir süre içinde, genel kültüre dayalı ve öğretim ele
manı olarak yetiştireceğimiz araştırma görevlisinin akademik çalışmasıyla ilgili olmayan bu sınavın 
kaldırılmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda düşündüğünüz bir yeni yöntem ve uygulama olacak mıdır? 

Teşekkür ediyomm. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, Adana'da önemli çalışmalara imza atan, kentimizin ticari faaliyetlerine ve eko

nomisine hizmet eden Adana Ticaret Odasının öncülüğünde ATO Adana Vakıf Üniversitesinin ku
rulmasıyla ilgili üç yıl önce başlatılan çalışmalarda hiçbir ilerleme sağlanamamış ve bu durum, 
maalesef büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Yapılan açıklamalarda, bütün girişimlere rağ
men üniversite için henüz yer tahsisinin bile yapılamadığı, YÖK, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamadığı ifade edil
mektedir. Adana'nın ikinci bir üniversiteye ihtiyacı olduğu Valilik, Büyükşehir, diğer belediyeler ve 
sivil toplum örgütlerince de ittifakla dile getirilmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde, Adana'ya ikinci üniversite kurulmasıyla ilgili girişim ve somnlardan 
haberiniz var mıdır? Bu girişimin kesintiye uğramasının en önemli nedenleri nelerdir? 

Adana'ya ikinci bir üniversite kurulmasıyla ilgili bir müjdeyi ve zamanını buradan verebilir misiniz? 
Teşekkür ediyomm. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, açık ve net cevap istiyorum. 
Bu sene Tunceli'de üniversitede ve yüksekokulda okuyan öğrencilere yurt nasıl temin edile

cektir? Birinci somm bu. 
İkinci somm: Şimdi, artık bütün seksen bir ilde üniversite açıldı. Acaba bir ildeki üniversite, 

mesela Eskişehir'deki üniversite kendisine bağlı Bursa'da bir fakülte açabilir mi? Bu YÖK Kanunu 
buna müsait midir? Bunu öğrenmek istiyomm. Yani, bütün illerde üniversite olduğuna göre bir üni
versite kendi il sınırları dışında o üniversiteye bağlı başka bir fakülte açabilir mi? 

Üçüncü somm: Hüseyin Çelik Millî Eğitim Bakanlığından ayrıldığı zaman dedi ki: "Ben millî 
eğitimi otomatik pilota bağladım." Sayın Bakan, otomatik pilot siz misiniz? 

Onun zamanında 76'ncı maddeye göre atanan 700 tane haksız atama var, yönetici ataması var. 
bunlar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, her ile üniversite açtık, yeni üniversiteler de açıyomz ama daha önce kurulmuş olan 

üniversitelerimizin bazılarının kadroları verilmiyor. Örneğin, seçim bölgem olan Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 yılında kurulmuş, 1998 yılından beri eğitim-öğretim 
yapmasına rağmen kadroları hâlen verilmemiştir. Kahramanmaraş Tıp Fakültemizin kadrolarını ne 
zaman vereceksiniz? Ülkemizde on bir yıl eğitim-öğretim yapılıp da kadrosu verilmeyen kaç fakülte 
vardır? 

Teşekkür ederim. 



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 O: 3 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kışanak... 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımıza sormak 

istiyorum. 
Kamuoyunda çokça spekülasyonu yapılan bir konu var. Kürt dili ve edebiyatı bölümü ya da 

Kürdoloji enstitüsü açılması gündemde midir? Bakanlığın bu yönde bir hazırlığı var mıdır? Varsa 
hangi üniversitelerde bu bölümlerin açılması düşünülmektir? Bu konuyla ilgili herhangi bir yasal 
düzenleme yapma ihtiyacı var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Halis... 
ŞERAFETTÎN HALİS (Tunceli) - Sayın Bakanım, öğretmen atamalarında çeşitli zorlukların ya

şandığı bilinmektedir. Özellikle eşlerin ayrı yerlerde görev yapmalarından doğan ciddi sıkıntılar ol
maktadır. Eş durumu mazeretinden atamalarda kolaylıklar sağlanamaz mı? Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

İkinci olarak, sözleşmeli öğretmenlerin diğer kadrolu öğretmenlerle aynı haklara kavuşturul
masını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halis. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bazı sorulara yazılı olarak cevap vereceğim ama kısmen, not alabildiğim kadarıyla cevaplan

dırmaya çalışacağım. 
ALES sınavına ilişkin olarak "Kaldırmayı düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru soruldu kap

samlı olarak. 
Her şeyden önce, akademik yükselmeye yönelik olarak veya akademik kariyer yapmaya yöne

lik olarak yapılan sınavların üniversiteler bünyesinde yapıldığı dönemlerde meydana gelen şikâyet
ler ve ortaya çıkan rahatsızlıklar bu sınavın da merkezî bir şekilde, objektif, eşit ve adil bir şekilde 
düzenlenmesi gereğinden hareketle yola çıkıldı ve bu düşünceyle oluşturulan bu sınav bugün işler
liğini koruyor ve fakat sınavla ilgili olarak, sınav sistemiyle ilgili olarak, sorularla ilgili olarak şikâ
yetler konusunda da elbette ki bir değerlendirme yapılabilir ama sınavın merkezî sistem olarak 
yapılması konusunda bir değişiklik düşünmüyoruz. 

Özellikle üniversiteler ve üniversitelerin kadrolarına ilişkin genel bir soru soruldu. YÖK'ün per
sonel planlamasından hemen sonra eksiklik olan kadroların hemen hemen tamamını vereceğiz. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - İki yıldır bekleyen arkadaşlarımız var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 

genel bir soru soruldu. Birkaç kez tekrar edildi, soruldu soru. 
Şu anda Maliye nezdinde birtakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerin kad

roya alınması konusunda çalışmalarımız tamamlandıktan hemen sonra bunu da kadroya alacağız. 
"Üniversite öğrencilerine bu yıl yurt temin edilebilecek mi?" diye bir soru soruldu. Bu da ta

mamen planlandı, rakamlarıyla da önümde. Hem yapılmakta olanlar hem de yapılan, tamamlanan
larla üniversiteye yerleşen her öğrencimiz bir şekilde yurt hizmetinden yararlanabilecek şekilde 
planlandı. 

Bir başka soru "Üniversiteler başka bir ile fakülte açabilir mi?" idi. Evet, buna yasal bir engel 
yok, üniversiteler bunu planladıktan sonra açabilirler. 
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"Adana'ya ikinci bir üniversite kurulmasını düşünüyor musunuz?" dendi. Üniversitelerin bö
lünmesini biliyorsunuz üniversitelerin kendilerine bıraktık. Çukurova Üniversitesi ikiye bölünerek de 
çoğalabilir. Yeni bir üniversite kurulması konusunda herhangi bir başvuru da yok. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Efendim, vakıf üniversitesi olarak talep var, üç yıldan beri talep var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Vakıf üniversitesi olarak da söylü

yorum. Eğer bu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - YÖK'te bekliyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Böyle bir -şu anda YÖK Temsil

cimiz de söylüyor- hiçbir şekilde YÖK'e intikal etmiş Adana'da kurulması düşünülen bir vakıf üni
versitesi söz konusu değil. Geldiği takdirde zaten diğerleri hangi koşullarda değerlendiriliyorsa hızla 
değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Peki efendim, iki hafta içinde gelirler, YÖK'e başvururlar; elden 
getirirler hem de. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Tabii, memnuniyetle. Çünkü biz 
vakıf üniversitelerinin kurulmasının özellikle yükseköğrenim çağına gelmiş çok sayıda üniversite 
öğrencisi olan, okuma şansı olan, okul bulamayan öğrencilerimiz için çok ciddi bir alternatif oluş
turduğunu biliyoruz. Bu nedenle de destekliyoruz. 

Yine, sözleşmeli öğretmenlere yönelik, zannediyorum eş durumundan tayin ve diğer koşullar so
ruldu. Bu da mümkün yani eğer o şartlan uygunsa bu tayin de mümkün. 

Kürdoloji bölümünün kurulmasına ilişkin olarak da: Buna da üniversiteler karar verir, bu konuda 
bizim bir olumsuz tutumumuz yok. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 1 'e bağlı Ek Madde 11 l'i okutuyorum: 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşa
ğıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"Toros Üniversitesi 
EK MADDE 111- Mersin'de Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişili
ğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Mühendislik Fakültesinden, 
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, 
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
ç) İletişim Fakültesinden, 
d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan, 
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
f) Meslek Yüksekokulundan, 
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Akif 
Akkuş. 

Sayın Akkuş, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA AKİF AKKUŞ (Mersin) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 384 sıra 

sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı'nın ek 111 'inci maddesi üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bu
lunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, sözlerime başlarken geçtiğimiz günlerde Kerkük Tazehurmatu'da katledilen Türkmen
lere ve yakınlarına başsağlığı diliyor, katilleri nefretle kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, kısaca, bir milletin geleceğinin planlanmasıdır. Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı ilköğretim okulları, anaokulları ve liseler bulunmakta, bunun yanında Yükseköğre
tim Kurumuna bağlı da üniversiteler yer almaktadır. İlk ve ortaöğretim kurumları genellikle 
üniversitelere hazırlık mahiyetinde olan, üniversitelere öğrenci hazırlayan ve onları daha çok kültü
rel açıdan eğiten kurumlardır. Üniversitelere geldiğimiz zaman, üniversiteler genellikle gençlere bir 
meslek edinme doğrultusunda çalışmalar yaptırırlar, onları o şekilde eğitirler. Tabii, bu cümleden 
olmak üzere, ilköğretimden üniversiteye kadar geçen sürede nitelik ve nicelik açısından sağlanan ve 
sağlanacak olan başarı, milletimizi dünya milletleri arasında saygın bir yere sahip kılacak ve dünya 
genelinde saygı duyulan, gıpta edilen bir toplum hâline getirecektir. 

Üniversiteler Anayasa'mızın 130'uncu maddesine göre kurulmaktadır. Bu, genellikle "Üniver
siteler devlet tarafından kurulur." diye belirtir, 130'uncu madde. Buna ilaveten bir de vakıf üniver
sitelerinin kurulabileceğini amirdir ve vakıf üniversiteleri için "Kâr gayesi güdülmez." diye belirtilir. 

Böylece, bugün ülkemizde 94'ü devlet, 38'i de vakıf üniversitesi olmak üzere 132 tane üniver
site kurulmuş bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri son birkaç yılda hızla artmış ve sayı olarak devlet 
üniversitelerinin yaklaşık üçte 1 'ine ulaşmıştır. Ancak öğrencilerine baktığımız zaman, yükseköğre
timde okuyan, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin miktarı üniversite öğrencileri içerisinde 
ancak yüzde 6-7 civarında bulunmaktadır. 

Ülkemiz genç nüfusa sahip bir ülkedir. Gençlerimiz üniversitede okumaya oldukça heveslidir ve 
bu sevinilecek bir durumdur. Ancak bu öğrencilerimizin iyi yetişmesi ve kaliteli elemanlar hâline 
gelmesi de arzulanan ve istenen bir durumdur. Bugün ülkemizde 1 milyon 700 bin civarında genci
miz üniversitelerde eğitim-öğretim görmektedir. Bunlann ancak 124 bin kadan vakıf üniversitelerinde 
bulunmakta, diğerleri belirttiğim gibi devlet üniversitelerinde yer almaktadır. Bu bakımdan, vakıf 
üniversitelerinin kurulması uygundur. Ancak vakıf üniversiteleri kurulurken özellikle dikkat edil
mesi gereken birtakım konuların olduğu da bir gerçektir. Önümüze gelen, özellikle Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun önüne gelen vakıf üniversitesi kurulmasıyla ilgili isteklere 
baktığımızda, genellikle bu vakfı kuranların isimleri var ama onların mal varlıkları hakkında bilgi
ler oldukça sınırlı. Mesela, bir vakıf üniversitesine bakıyorsunuz, diyor ki: 240 dönümlük arazisi var, 
bir de 32 bin dolar parası var. 

E, arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bununla üniversite kurulması mümkün değil, bununla üni
versite kurulması aslında söz konusu olmamalı ama, maalesef, bunlara da izin veriyoruz ve bu üni
versiteler kuruluyor. Peki, bu üniversiteler gelirlerini nereden temin edecek? Mademki bu şekilde 
bir gelir kaynakları yok, öğrencilerden alacak, belki yine öğrencilere sarf edecek. Ama geçtiğimiz yıl
larda bu şekilde kurulmuş bazı yüksekokulların öğrencilerden topladıkları paraları kendi şirketlerine 
aktardıkları da malumdur. Dolayısıyla, bunlara son derece dikkat edilmesi gerekmektedir diyorum. 

Bir de şunu hatırlatmak istiyorum değerli milletvekilleri: 1970'li yılları düşünün, özel okullar 
vardı, yani devlet akademilerine karşılık gelmek üzere özel okullar kurulmuştu. Ülkemizin büyük şe
hirlerinin birçoğunda vardı bunlar ama sonra biz bu okullarda gerçekten bir sendrom yaşadık, yani 
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bu okullar artık üniversiter eğitim vermekten uzaklaştılar ve diploma dağıtan yerler hâline geldiler. 
Ben, tabii, bu konuda şunu belirtmek istiyorum: Vakıf üniversiteleri mutlaka kurulmalı ama bunla
rın kontrolü devamlı ve periyodik bir şekilde mutlaka yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi benim üzerinde duracağım ek madde, Mersin'de, Mersin Eğitim 
Vakfı tarafından "Toros Üniversitesi" adı altında bir üniversite kurulmasını sağlıyor. Dolayısıyla, bu
rada, bakıyoruz, mühendislik fakültesi, iktisadi ve idari ve sosyal bilimler fakültesi, güzel sanatlar fa
kültesi, iletişim fakültesi, üç tane yüksekokul ve iki tane de enstitüden mürekkep bir üniversite. 
Burada, tabii, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi benim dikkatimi çekti. Dolayısıyla, son yıl
larda ülkemizde sosyal bilimler liseleri kuruldu. Bu liselerin gidebileceği, tercih edebileceği fakül
teler olmasına rağmen, bir de onların aldıkları nosyona bağlı olarak bu fakültenin açılmış olması 
fevkalade dikkate şayan bir konudur. 

Tabii, bunun yanında vakıf üniversitelerinden bir şikâyetim var. Bu da genellikle öğretim ele
manlarını devlet üniversitelerinden almaları. Ayrıca, bunlar devlet üniversitesinden alındıktan sonra, 
devlet üniversitesinde verilen maaşın hemen hemen 2 katına yakın bir de maaş ödenmekte, dolayı
sıyla buralar cazip hâle getirilmekte. Bakıyoruz, eski üniversitelerimizin bazı fakülteleri, bu bakım
dan, öğretim üyesi açığı vermektedir. Bunlara da tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için, bu vakıf 
üniversitelerinden, mutlaka, öğretim elemanı yetiştirilmesine dair birtakım programların istenmesi 
uygun olur kanaatindeyim. 

Bütün bunlardan sonra, Toros Üniversitesinin, başta Mersin ilimize olmak üzere bütün ülke
mize ve dünya medeniyetine katkılar sağlamasını, Türk yükseköğretimine katkılar sağlamasını ve 
eğitim kurumları içerisindeki yerini almasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sı
ralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akkuş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; YÖK'e soruyorum: Kaç müracaat var sizde, kaç üniversitenin müracaatı var? Bu mü
racaatlar hangi tarihten beri bekliyor, bugün de dün de? Acaba bu kurduğunuz üniversiteler ne zaman 
müracaat etti? Acaba üç yıldır, beş yıldır, yedi yıldır, müracaat etmiş, hâlâ avutulan insanların hak
kını niye vermiyorsunuz? Nedir bunların özelliği? Hak eden kim varsa verelim. Hak eden, eğer üni
versite hak ediyorsa verelim ama benim bildiğim, otuz küsur tane üniversite müracaatı var. Ama her 
ne hikmetse değerlendirilmiyor bunlar ve insanlara denilmiyor ki, arkadaş, sen üniversite kuramaz
sın, ben sana izin vermiyorum, objektif kriterle, şunun için, şunun için, şunun için vermiyorum. Ama 
bir kuruş parası olmayan, daha arazisi olmayan, yeri yurdu olmayan, hiçbir şeyi olmayan insanlara 
izin veriyorsunuz. Hak, adalet yönünden YÖK'ü bu konuda kınıyorum. İnsanları objektif kriterlerle 
değerlendirmeden ve bu üniversitelerin gelecekte iyi öğrenci yetiştirmeleri açısından belli kriterleri 
ileride oluşacak projelerle değerlendirip -ama orada 35 tane müracaat var, acaba bunların hiçbirine, 
hiçbirine acaba neden izin vermiyorsunuz?- bu insanlara deyin ki, arkadaş, ben sana izin vermiyo
rum, senin şu objektif kriterle hakkın yok, alamazsın bunu, bizim şablonumuz bu. Ama bir ay önce, 
on beş gün önce, yirmi gün önce müracaat eden insanlara şak diye izin veriyorsunuz. Acaba bunun 
sebebi hikmeti nedir arkadaşlar? Bunu bilmek istiyomm. Yani hakikaten ben üniversite kurulmasına 
karşı değilim ama sebebi hikmetini bilmek istiyomm. 

Değerli arkadaşlarım, daha hazineden yer kiralayıp "Ben burada kampus kuracağım." diyen in
sanlara izin verdiniz. Ben bunun örneklerini size verebilirim, bunun örneklerini verebilirim ama orada 
malı, mülkü, vakfı olan bir sürü bekleyen müracaat var. 
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Demin Adana'yla ilgili arkadaşlarım söyledi, benim de garibime gitti. Ben aradım, bulamadım 
Adana Ticaret Odası Başkanını. Eğer bizi duyuyorsa... "Müracaatı yok." dediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Müracaatı yok. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ama arkadaşlarım diyor ki, Adana milletvekil

leri -ben bilmiyorum-: "Adana Ticaret Odası müracaat etti." Acaba Adana Ticaret Odasının sizin 
nezdinizde itibarı yok mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Var. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada objektif kriter uy

gulamıyorsunuz, sözüm YÖK'edir. 
İki: Millî Eğitim Bakanlığına ve Millî Eğitim Komisyonuna da bir lafım var. "Arkadaş, getir 

bakalım sizdeki şu müracaatları, bunlara niye izin vermiyorsunuz?" Onlara sormak da sizin sorum-
luluğunuzdadır Komisyon Başkanım ve Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Biliyoruz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ama objektif kriter uygulamadan, orada dün 

de... Dünkü yönetim, bugünkü yönetim değil, YÖK'ün kurumsal kişiliğine söylüyorum. Ama sizin 
döneminizde, yeni, iki yılda en çok vakıf üniversitesi kurulan bir YÖK oldunuz. O zaman müraca
atçıların hepsine yarın sabah deyin ki: "Arkadaş, ben sana izin vermiyorum." Soruyorum insanlara: 
"Niye izin alamıyorsunuz?" "Vallahi, 'Bekle.' diyorlar." 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Kime soruyorsunuz? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Niye bekletiyorsunuz ya? Buna hakkınız yok, 

hakkınız yok. İnsanları oyalamak... İnsanların objektif kriteri yoksa, varsa açık açık söyleyeceksi
niz. Onun için bu sözüm YÖK'edir. 

İkinci sözüm: Değerli arkadaşlarım, yabancı dil -yine söylüyorum ama ben bunu bir türlü anla
tamıyorum- çocuklarımızın geleceğinin, dünyayla birlikte ekmek bulmaları için -altını çiziyorum-
... Biz bizim çocuklarımıza yasak savan eğitim veriyoruz. Bunu geçen dönem de söyledim, Sayın 
Bakanım, bu dönem de söylüyorum, eğer biz bu çocuklarımızla üniversiteyi bitirmiş diplomalı işsiz 
yaratıyorsak, hukuk fakültesi mezunu bir kardeşimiz eğer zabıt kâtipliği sınavına giriyorsa bu so
runu biz kendimizde mutlaka aramalıyız. 

SELAMİ UZUN (Sivas) - Onun beceriksizliği yok mu? Hukuk fakültesi mezunu, zabıt kâtip
liği sınavına giriyor. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Siz insanları beceriksiz yapıyorsunuz! 
SELAMİ UZUN (Sivas) - Kendin söylüyorsun, "Hukuk fakültesi okumuş." diyorsun ya! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Siz beceriksiz yapıyorsunuz! Yapmayın, bura

dan geçerken, bu kadar hukuk fakültesi açarken, onun için... 
SELAMİ UZUN (Sivas) - Hâkimlik sınavına girsin! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hâkimlik imtihanında objektif kriter uyguluyor 

musun! Şimdi benim ağzımı açtırmayın! (AK PARTİ sıralarından "Açsana, açsana!" sesleri) 
SELAMİ UZUN (Sivas) - İnsaf et ya! 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Yakışmıyor Mevlüt Bey, ayıp oluyor! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ayıp olmuyor, ayıp olan hiçbir şey yok! Ben ço

cuklarımız için konuşuyorum. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Ayıp oluyor, bu şekilde konuşmak sana yakışmıyor, ayıp 

oluyor! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır, ayıp olan hiçbir şey yok! 
Sayın Bakan, tarihe geçin, biz ilköğretimden başlayarak lise sona kadar bir yabancı dili çocuk

larımıza öğretmekten âciz miyiz? Bunun planını, bunun programını yapmaktan âciz miyiz? Sadece 
size söylemiyorum yani yirmi yıl önce de bu işler... Arkadaşlar, gidin Amerika'ya, hastanelere bakın, 
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orada çalışanların yüzde 70'i Hindistanlı. Bu çocuklarımızın ekmeğini yok ediyomz. Bu çocukları
mıza sadece Türkiye'de lisan eğitimi vermeden... Gelin, biz bir şeyi aşalım arkadaşlar. Yani her ço
cuğumuza liseyi bitirdiği zaman bir yabancı dili, üniversiteyi bitirdiği zaman ikinci yabancı dili 
öğretmiş olmaktan biz âciz değiliz arkadaşlar ama buna vizyon lazım. Çocuklarımızın ekmek parası 
için... Dünyanın her tarafında ekmeklerini bu çocuklar bulur. Üniversiteyi bitiren, iki yabancı dili 
olan bir arkadaşım ekmeğini her tarafta bulur arkadaşlar. Ben bunu dün de söyledim, bugün de söy
lüyorum: Sayın Bakan, lütfen, ilköğretimde -ben pedagog değilim- hangi sınıftan itibaren bir ya
bancı dil öğreteceksek, gerekirse her gün bir saat fazla eğitim vererek, lise sonda, liseyi bitiren bir 
çocuğumuza... Siz diplomadan önce yabancı dil bilen bir çocuk yetiştirin, o ekmeğini her tarafta 
bulur ama liseyi bitiren, hiçbir dil bilmeyen bir çocuk hiçbir şeyde hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. 
Dost acı söyler! Dost acı söyler! Yani her şeyi tozpembe göstermeyelim. Tamam, üniversite açalım 
ama sadece diploma veren üniversite açmışız ne işe yarar? 

Değerli arkadaşlar, aynca üniversitelerin döner sermayeleri... Sayın Bakan, üniversitelerin döner 
sermayeleri üniversitelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla zamanından itibaren kurulmuştur, üni
versitelerimizin bilimsel ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için kumlmuştur, üniversitelerin her türlü 
araştırmaları, gerek öğrencilerin gerek öğretim görevlilerinin her türlü araştırmaları için bir kaynak 
olarak kumlmuştur ama arkadaşlar, üniversite döner sermayelerini şirketlere hizmetli olarak ihale 
edilen temizlik işçisi, ebe, hemşire, sağlık memuru, altını çiziyomm, üniversitelere dışarıdan temiz
lik işsizi adı altında alınan ebe, hemşire, sağlık memuru, şoför, bunların maaşını ödemek için kulla
nıyorsunuz. Devlet, üniversitede kim çalışıyorsa, o üniversitenin kime ihtiyacı varsa o kadroyu 
vermek zomndadır. 

Demin arkadaşım söyledi: "Adana'da ikinci bir üniversite için kanun teklifi verdim. -Hulusi 
Bey söyledi- Adana 5 Ocak üniversitesi bir gün bile dile getirilmedi." Bazı illerimizin artık üniver
site ihtiyacı had safhadadır. 

Sayın Bakan, üniversitede belli hizmetler ihale edilemez. Devletin, sosyal devletin görevidir, 
oradaki ihtiyaçları gidermek sosyal devletin görevidir. Bazı hizmetler satılamaz, satın alınamaz. Özel
likle tıp fakültelerinde temizlik şirketi adı altında aldığınız kişiyi siz hemşire, sağlık memuru adı al
tında çalıştıramazsınız. Bu, sosyal devletin sosyal anlayışına aykındır. Bu nedenle, özellikle üniversite 
döner sermayeleri üniversitenin bilimsel yönüne kullanılmalı ama yine söylüyomm, bir kez daha 
YÖK'e sesleniyomm: Bizim hepimizin, şahsen benim vicdanımda kaç üniversite hangi tarihte mü
racaat etmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, toparlayınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Niye izin vermediniz arkadaşlar? Niye izin ver

mediniz? Sebebi hikmetini burada bilmek istiyomm. 
Bu nedenle, hepinize saygılar sunuyomm. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Demokratik Toplum Partisi Gmbu adına Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak. (DTP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Kışanak, buyurun efendim. 
DTP GRUBU ADINA GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Doğmsu, bu son bir yıl içerisinde üniversitelerin durumuyla ilgili hem bütçe görüşmeleri sıra

sında hem Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklik nedeniyle, farklı illerde üniversite kurul
masına yol açan yasal düzenleme nedeniyle hem de bugün bu yasal düzenleme nedeniyle ayrıntılı 
konuşmalar yapıyomz ve ülkemizdeki üniversite eğitiminin içinde bulunduğu dummu hepimiz bütün 
açıklığıyla görüyoruz ve biliyomz. 
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Ben size başka bir gerçekten, yine üniversiteyle bağlantılı başka bir gerçekten bahsetmek isti
yorum: Geçen hafta Diyarbakır'da yine aralarında DTP'li belediye başkan yardımcılarının, meclis 
üyelerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içerisinde, arasında Dicle Üni
versitesi öğretim üyelerinden de değerli bir öğretim üyemiz vardı. Bu öğretim üyemiz neden kovuş
turmaya uğradı, neden böyle bir operasyonda gözaltına alındı sorusunun cevabını savcılığa çıktığında 
öğrendik. Somn şuydu: Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında üniversitelerin bütçesi görüşülürken 
ben kendisini arayıp "Hocam, üniversitelerin bütçesi görüşülüyor, Dicle Üniversitesinin de varsa bir 
somnu, sıkıntısı, bunlan bizimle paylaşırsanız ben de burada Mecliste bu konuyu gündeme getiririm." 
diye sormuştum. Bu ülkenin bir milletvekili, bu ülkenin bir öğretim üyesini arıyor ve o öğretim üye
sinin görev yaptığı üniversitenin sorunlarını somyor. Bu ülkenin emniyet müdürlüğü ve polisleri bu 
telefon görüşmesini dinliyor, kayda alıyor "suç unsurudur" diyerek savcılığın önüne koyuyor ve o 
savcı da utanmadan bu öğretim üyesine "Siz neden DTP'li Milletvekiliyle görüştünüz? Ona Dicle 
Üniversitesi hakkında ne bilgiler verdiniz?" diye som somyor. Böyle bir ülkede beş değil beş bin 
tane üniversite kursak da aydınlanmayı sağlayamayız. Böyle bir zihniyetle yönetilen bir ülkede ay
dınlanmayı sağlamak için kâğıt üstünde üniversite açmak değil, kafaları açmak gerekir. 

Yine, aynı öğretim üyemize savcılığın sorduğu somlardan birisi de şu: Partimizin Gmp Başkan 
Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş Hocamızı arıyor, diyor ki: "Hocam, sizin, 
seviye belirleme sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili Diyarbakır'ın dummu üzerine, Di
yarbakır'daki öğrencilerin basan düzeyine ilişkin bir araştırmanız var, bunun bilgilerini bizimle pay
laşır mısınız?" diyor ve bu öğretim üyemiz o bilgileri Gmp Başkan Vekilimiz Sayın Selahattin 
Demirtaş'a gönderiyor, kendisi de bu bilgiler ışığında som önergesi hazırlayarak ilgili bakanlığa so
ruyor. İşte, polisler bu telefon görüşmesini de kayda alıyorlar, üşenmeyip bunu çözüyorlar "suç un
sura" diye savcının önüne koyuyorlar, savcı da bunu soruyor: "Sen Selahattin Demirtaş'la, DTP 
Milletvekiliyle niye konuştun? Ona niye yaptığın araştırmanın bilgilerini gönderdin?" diye. 

Değerli milletvekilleri, kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür hukuk dışı uygulamalar, Hükümetin, 
ilgili bakanlıkların bilgisi ve onayı dışında yaşanmaz. AKP Hükümeti demokrasi mücadelesi verdi
ğini söylüyor. Eğer demokrasi mücadelesi verecekse öncelikle demokrasinin herkes için geçerli ol
duğunu, hak ve özgürlüklerin herkes için geçerli olduğunu, buraya seçilip gelen milletvekillerinin her 
birinin en az kendileri kadar meşm olduğunu kabul etmelidir, bu zihniyeti kafasından silmelidir. Bu 
soruşturmaların sorumlusu AKP Hükümetinin ve Sayın Başbakanın DTP'ye yönelik tutumunun bir 
yansımasıdır, sommlusu bunlardır. Eğer AKP Hükümeti DTP milletvekiline elini vermeyen emniyet 
müdürünü zamanında görevinden alsaydı, polis memura da bu telefon görüşmelerini suç unsura diye 
kaydedip savcının önüne koymazdı. Eğer AKP Hükümeti DTP milletvekillerine yönelik fiilî saldı
rıda bulunan, müdahalede bulunan, şiddet uygulayan polis memurlarını Batman'da, Urfa'da görev
den alsa, haklarında soruşturma açsaydı, bugün bu polis memura da DTP milletvekiliyle bir öğretim 
görevlisi arasındaki telefon görüşmesini suç kabul ederek kaydetmez, çözmez ve savcının önüne 
koymazdı ve o savcı da bunu sanki bir suçmuş gibi o öğretim üyesine sormazdı, utanırdı. Hukuk 
böyle sağlanmaz, adalet böyle sağlanmaz, demokrasi mücadelesi böyle sağlanmaz. Önce sizin kendi 
kafanızda herkesin hakkını teslim eden, demokrasiyi ve insan, haklarını herkes için gerekli olan bir 
kural olarak kabul eden bir anlayışa gelmeniz lazım. Onun ötesinde yürüttüğünüz demokrasi müca
delesi sahtedir. Kimsenin buna inanacak tarafı da artık kalmamıştır. 

Bugün kalkıp biz konuyu görüştüğümüzde "DTP'ye yönelik operasyon hukuki bir operasyon
dur. Savcılar gerekli soruşturmayı yapıyorlar. Yasalar ne gerektiriyorsa..." Bunu diyorlar. Yasalar 
bunu mu diyor? Yasalar bir öğretim üyesinin bir milletvekiliyle görüşmesini suç mu sayıyor? O mil
letvekili Kürtse, o milletvekili DTP'liyse, halktan 60 bin oyu alarak buraya gelmişse bile onu meşm 
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saymamayı mı öngörüyor? Böyle bir yasa varsa gelin, önce bunu buradan kaldıralım. Böyle bir yasal 
düzenleme yok. Bunlar zihniyet sorunudur. Bunlar iktidarın uygulama sorunlarıdır ve iktidar bu tür 
uygulamaların sorumluluklarından kaçınamaz. 

Onun için, diyorum ki burada, böyle, kâğıt üstünde üniversiteler açmakla uğraşacağımıza, önce 
zihinlerimizi temizleyelim, demokrasiye gerçekten inanalım, herkes için demokrasi diyelim, herkes 
için insan haklan diyelim, herkes için özgürlük diyelim. Bunu demediğimiz müddetçe beş değil beş 
bin tane üniversite açsak da bu ülke bu karanlık zihniyetten kurtulamayacaktır diyorum, hepinize te
şekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Ek madde 111 'i oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 112'yi okutuyorum: 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
EK MADDE 112- İstanbul'da Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yük

seköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu 
tüzel kişiliğine sahip İstanbul Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Eğitim Fakültesinden, 
b) Tıp Fakültesinden, 
c) Diş Hekimliği Fakültesinden, 
ç) Eczacılık Fakültesinden, 
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 
e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
f) Hukuk Fakültesinden, 
g) İletişim Fakültesinden, 
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden 
h) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, 
i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
1) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden , 
oluşur. 
BAŞKAN - Şahsı adına Sayın Ensar Öğüt. 
Sayın Öğüt, konuşacak mısınız? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Konuşmayacaktınız Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Peki, konuşmuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Evet, Sayın Öğüt konuşmasından vazgeçti. 
Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 113'ü okutuyomm: 
KTO- Karatay Üniversitesi 
EK MADDE 113- Konya'da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sa

yılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
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c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
d) Hukuk Fakültesinden, 
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan, 
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Mus

tafa Kalaycı. 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 384 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın l'inci maddesi ile 2809 sayılı Kanun'a 
eklenen ek 113'üncü maddeye ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Milletler ve medeniyetler arası yarışın tüm hızıyla devam ettiği günümüzde bilime, bilimin gü
venilir rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bir toplumun başı dik ve refah içinde 
yaşayabilmesi önemli ölçüde bilim ve teknolojideki gücüne bağlıdır. Teknoloji, bilimsel bilginin uy
gulama alanına aktarılmasıdır. Bilim, bilimsel zihniyet ve yeteri kadar bilgi üretimi olmadan tekno
lojide ve uygulama alanlarında ilerleme olmaz. Bilim üretilmeden, yeterli bilgi birikimi olmadan 
sadece teknoloji ithali yoluyla milletler arasında devam eden baş döndürücü siyasi, sosyal, kültürel, 
ekonomik yansı sürdürmek ve medeniyetler yansını kazanmak şöyle dursun, mevcut durumumuzu 
ve yerimizi korumak bile mümkün değildir. 

Üniversiteler, yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yaparak seçkin kadrolar yetiştiren, bilimsel ve 
teknolojik araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlannı toplum yararına sunarak sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya hizmet eden kuruluşlardır. Ülkemizde bugün üniversitelerin sayısı, 94'ü devlet, 38'i 
vakıf olmak üzere 132'ye ulaşmıştır. Bu tasarının kanunlaşmasını müteakip bu sayı 137'ye, hatta 
139'a çıkacaktır. Ancak, sayısal olarak sıralanan bu artış, kalitede aynı oranda sağlanamamış, hatta 
nitelik oldukça düşmüştür. 

Üniversiteler, yaptığı araştırmalarla ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlar, teori ve uygula
manın eleştirilmesini sağlayarak bilgilerin üretime yansımasını gerçekleştirirler. Bu açıdan ülke kal
kınmasında lokomotif görevi yapacak olan üniversitelerimizin bilinen sorunları mutlaka 
giderilmelidir. İyi eğitim iyi araştırma ortamında yapılacağından, üniversitelerimizin araştırma fon
ları artırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak parti programımızda, üniversitelerin ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsal ge
lişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm üreten ve dünya üniversiteleriyle ya
rışan eğitim kurumları hâline getirilmesi esas alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı ile Konya ilimizde, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi 
ve Mevlana Üniversitesi adlanyla iki yeni üniversite kurulması öngörülmektedir. Konya Ticaret 
Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmaktadır. 
Konya'nın tarihî misyonuyla yeniden kavuşması açısından Konya Ticaret Odası Karatay Üniversi
tesi son derece önemlidir. Fiziki yapılanması hızla devam eden ve kaba inşaatı biten Konya Ticaret 
Odası Karatay Üniversitesinin açılmasıyla birlikte, yine bir sonraki maddede kurulması öngörülen 
Mevlana Üniversitesinin açılmasıyla, Konya üniversiteler şehri olma yolunda önemli mesafe kate-
decektir. Mevlana Üniversitesi de Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 
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kurulmaktadır. Konya'ya yeni üniversitelerin açılması ve Konya'nın bir üniversite kenti olması için 
çaba sarf eden, girişimde bulunan Konya Ticaret Odası yönetimini ve Konya Ticaret Odası Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyetini, yine, Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı yö
netimini ve Mütevelli Heyetini bu girişimlerinden dolayı kutluyor, kendilerine ve tüm emeği geçen
lere Konyalı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Konya tarihine bakarsak, Konya'nın Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir üniversiteler şehri ol
duğunu görürüz. Osmanlının en kötü zamanlarında bile Konya beş yüzden fazla medreseyle eğitime 
devam etmiş bir şehirdir. Bu bağlamda, üniversite kurma çalışmaları Konya'nın tarihî misyonuna 
yeni bir başlangıç olarak nitelendirilebilir. 

Bu çerçevede Konya'da devlet üniversitelerinin de sayısı artırılmalıdır. Bugün itibanyla, Selçuk 
Üniversitesi gibi, l'i teknik olmak üzere 2 yeni devlet üniversitesinin kurulmasını karşılayacak ge
rekli altyapısı bulunmaktadır. Hatta Konya'nın üniversite kurulabilecek potansiyele sahip ilçeleri 
bile bulunmaktadır. 

Konya, sanayi yapısı itibanyla aynı anda birçok alanda faaliyet gösteren sektörleri içerisinde 
barındırmaktadır. Bu yapı dönemsel gelişmelere ve değişimlere uyum sağlama konusunda avantaj
lar sağlarken, önemli olarak gösterilebilecek sayılı sektörlerde uzmanlaşma eksiği nedeniyle, kurulu 
firmaların belirli bir büyüklükte kalmasına neden olmaktadır. 

Bu gerçekler ışığında Konya'nın artık daha büyük üretim kapasitesine sahip büyük yatırımlara 
ihtiyacı vardır. Konya sanayisini ancak teknik bilgi sahibi uzman kişiler kalkındıracaktır. Bu bakım
dan eğitimin ve teknik üniversitenin önemi oldukça büyüktür. Konya'da bu kanunla kurulan Konya 
Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ve devlet üniversitesi olarak kurulması gereken teknik üniversite 
Konya sanayisinin iş yapma kapasitesini artıracak, yapacağı araştırma ve atılımlar ile dünya ile re
kabet edebilecek konuma gelme noktasında sanayicimizin önünü açacaktır. 

Konya'mızda kurulmakta olan iki yeni üniversitenin Konya'mıza ve ülkemize hayırlar getir
mesi temennisiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 114'ü okutuyorum: 
Mevlana Üniversitesi 
EK MADDE 114 - Konya'da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafın

dan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlanna ilişkin hükümlerine tabi 
olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurul
muştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Eczacılık Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
c) Hukuk Fakültesinden, 
ç) İşletme Fakültesinden, 
d) Eğitim Fakültesinden, 
e) Tıp Fakültesinden, 
f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan, 
g) Meslek Yüksekokulundan, 
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde bize intikal eden bir söz talebi yok. 
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Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 
T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 384 sıra sayılı yasa tasarısının Ek Madde: 114'deki Mevlana Üniversitesi is
minin Meram Üniversitesi olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hakkı Suha Okay Atilla Kart Şevket Köse 

Ankara Konya Adıyaman 
Esfender Korkmaz Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

İstanbul Malatya 
T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 384 sıra sayılı yasa tasarısının Ek: 114. maddesindeki Mevlana Üniversite
si 'nde belirtilen fakülteler içerisinde yer alan (c) bendindeki Hukuk Fakültesi'nin madde metninden 
çıkartılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muharrem İnce Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Yalova Malatya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

Birine katılıyoruz... İki önerge okuttunuz. 
BAŞKAN-Hayır son önergeyi soruyorum efendim. Yani, hukuk fakültesinin çıkarılmasıyla ilgili... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılmıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Evet, gerekçeyi mi okutayım efendim? 
BEKİR BOZDAĞ - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Ülkemizdeki hukuk fakültelerinin, iş gücü planlamasında yeterince öğrenci alması nedeniyle. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Kabul edilmiş olması lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığı'na 
Görüşülmekte olan 384 sıra sayılı yasa tasarısının Ek Madde: 114'deki Mevlana Üniversitesi is

minin Meram Üniversitesi olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Hakkı Suha Okay (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 0 : 3 

BAŞKAN - Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kart, buyurun efendim. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarafımızdan verilen önerge hak

kında görüşlerimizi beyan etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, kurulacak bu üniversitelerin öncelikle bölgelerine yararlı hizmetler sun
ması, çağdaş eğitime katkı sağlaması, toplumsal yapıda ve sanayide istihdama yönelik nitelikli ele
man yetiştirilmesinde üstlenmesi gereken rolü ifade etmek istiyorum: Bu üniversitelerin siyasi, sosyal 
ve kültürel alanlarda ve elbette akademik alanlarda, idari ve mali yönetimlerinde özerk ve özgür ol
malarını sağlamamız gerekmektedir. Acaba bunları gerçekleştirebiliyor muyuz? Bu noktada çalış
malarımız var mı? Altyapı çalışması söz konusu mu? 

Bu tasarının bu amaçlara hizmet edip etmeyeceğini sorgulamamız gerekiyor. Özerk ve özgür 
olma aşamalarının nasıl bir süreçte tamamlanacağını önceden öngörmek ve planlamak gerekiyor. 

Bu değerlendirmeler yapıldığı zaman şunu görüyoruz değerli arkadaşlarım: Bir taraftan üniver
sitelerin niteliğini lise düzeyine düşüren bir yapılanmayı görüyoruz, bir taraftan da bu üniversiteleri 
toplumda ayrışmaya yol açan ideolojilere teslim ettiğimizi görüyoruz. Muvazaalı ilişkiler içerisinde 
kurulan sermaye gruplarına bu üniversitelerin teslim edildiğini görüyoruz. Böyle bir süreçte bu iliş
kilere direnemeyen bir hükümet kimliğini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Selçuk Üniversitesi, Konya'da yirmi beş yıldan bu yana faaliyet gösteren 
Selçuk Üniversitesi, aradan geçen bu süre içinde hem kampus olarak hem fiziki anlamda çok büyük 
bir gelişme gösterdi. Konyalı hayırseverler bu aşamada her anlamda katkılarını sağladılar, üniversi
teyi her anlamda sahiplendiler. Bu üniversitenin kurulması ve gelişmesi sayesinde Konya için eko
nomik ve sosyal anlamda bir büyüme ve değişim ortamı yaratıldı, kültür alışverişine yol açmak 
suretiyle sosyal yapıya olumlu katkılar sağlandı. 80 bin civarındaki öğrenciye eğitim veren bu üni
versitemiz, maalesef akademik anlamda istenen gelişmeyi gösteremedi. Bunun da temel sebebi, 80 
bin üniversite öğrencisinin bulunması ve fiziki anlamda çok büyümüş olması sebebiyle idari yöne
tim alanında yaşanan sorunlardı. 

İşte, değerli arkadaşlarım, geldiğimiz aşamada, geldiğimiz süreçte böylesine büyük bir potansi
yele sahip olan Selçuk Üniversitesi bünyesinden felsefe, mantık, ilahiyat, sanat ve kültür ağırlıklı 
sosyal bilimler üniversitesinin kurulması ve böyle bir üniversiteye "Mevlana" isminin verilmesi her 
bakımdan uygun olacaktır. Bunu yapmayıp da evrensel bir değeri, evrensel bir kavramı, toplumun öte-
kileşmesi, ayrıştırılması konusunda bir algılama yaratan ya da kanaat yaratan bir düşünce grubuna 
bu ismin bir sembol olarak verilmesi en başta Mevlânâ'nın temsil ettiği değerlerle bağdaşmaz değerli 
arkadaşlarım. Bunu önemle takdirlerinize sunuyorum, sağduyunuza sunuyorum. 

"Mevlânâ" kavramını ve değerlerini belli bir düşünce kalıbının içine hapsetmeye hiç kimsenin 
hakkı yok değerli arkadaşlarım. Bu tasarıyla kurulması öngörülen Karatay Üniversitesi için bu an
lattığım anlamda bir eleştirimizin olmadığını, bir endişemizin olmadığını önemle ifade ediyorum. 
Ancak, Mevlana Üniversitesi için bu anlattığım çerçevede endişe ve eleştirilerimin bulunduğunu 
üzülerek ifade ediyorum. Bunu yapmaya hakkımız yok. Bu noktada sadece bugünün konjonktürü 
içinde hareket etmenin son derece yanlış ve ileride telafisi mümkün olmayacak birtakım sonuçlar 
yaratacağını şimdiden öngörmemiz gerekiyor. 

Ben bu düşüncelerle ve bu ihtirazi kayıtlarla önergemize de destek verilmesi gereğini takdirle
rinize sunuyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kart, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayalım efendim. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
ATİLLA KART (Konya) - Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Kabul edilmiştir, sayın, efendim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, tereddütlü bir rakam var. Son derece tereddütlü bir 

rakam var. 
BAŞKAN - Sayın Kart, bakınız, şuradaki milletvekilli arkadaşlarımı, el kaldıranları sayarsanız, 

Genel Kurulu... Ben bakıyorum, arkadaşlarım da bakıyor, bir ihtilaf yok yani o konuda. 
ATİLLA KART (Konya) - Bu aşamadan sonra elbette çoğunluk sağlanır. 
BAŞKAN - Ek madde 115'i okutuyorum: 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
EK MADDE 115- Kayseri'de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden, 
d) Meslek Yüksekokulundan, 
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur." 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Şevki 

Kulkuloğlu. 
Sayın Kulkuloğlu, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Burada, Kayseri'de, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfının kurmakta olduğu bir vakıf 

üniversitesini görüşüyoruz. Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı yıllar önce merhum Profesör 
Doktor Bedii Feyzioğlu ve Profesör Doktor Feyzi Feyzioğlu'nun önderliğinde, rahmetlik babamın da 
-buradan hepsini rahmetle anıyomm, bütün kumcuları- kumcusu olduğu bir vakıftır ve Kayseri'de 
Erciyes Üniversitesinin kumlusunda önderlik yapmış ve kumluşta her aşamada hükümetle el ele ku
mlusu gerçekleştirmiş, bugüne kadar da yaşamasına katkı vermiştir. Bugüne kadar 10 binlerce öğ
renciye burs vermiştir. Bugün de yine, bugünkü değerli yöneticileri aracılığıyla, bir üniversite kenti 
olmasını hayal ettiğimiz ve dilediğimiz Kayseri'nin bu yöndeki ilerleyişine katkı vermek adına, Kay
seri'ye yine çok büyük emekleri geçmiş Kayseri eski Valisi Nuh Naci Yazgan'ın adını vererek bir üni
versite kurulmaktadır. Burada emeği geçen, bu vakfın kumlusunda emeği geçen, bugüne kadar 
maddi-manevi katkı sağlayan herkese yüce Meclisin huzurunda teşekkür ediyor, inşallah bu üniver
sitenin ülkemize hayırlı evlatlar, hayırlı meslek sahipleri yetiştireceğini umuyor ve başarılı olmasını 
diliyomm. Aynca emeği geçenlere teşekkür ediyomm. 

Sayın milletvekilleri, burada bir konuya daha kürsüye gelmişken değinmek istiyomm. 14 Ha
ziran 2009 günü yağan dolu nedeniyle Kayseri ili Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde yer 
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alan Emmiler köyünde 8 bin dekar, Dadağı köyünde 7 bin dekar, Kemer köyünde 6 bin dekar, Ebiç 
köyünde 6 bin dekar, Mahzemin köyünde 4 bin dekar, Elagöz köyünde 6 bin dekar, Hasanarpa kö
yünde 6 bin dekar, Yeşilyurt köyünde 2 bin dekar, Turan köyünde 3 bin dekar, Subaşı köyünde 5 bin 
dekar, Küçükbürüngüz köyünde 5 bin dekar olmak üzere yaklaşık toplam 58 bin dekar alanda bulu
nan tarla, bağ ve bahçenin yüzde 20 ila yüzde 1 OO'ü arasında, ürünlerinde, hasar oluştuğu tespit edil
miştir. Bu nedenle, 2009 yılı hasadı yapamayacakları, yani parasız kalıp geçim sıkıntısı çekecekleri, 
borçlannı ödeyemeyecek, düğünlerini yapamayacakları ve hatta 2010 yılı için ekim yapamayacak
ları aşikâr olan bu hemşehrilerimizin yaptığı müracaatlarda, devletin, Hükümetin kapıları hep "3090 
sayılı Yasa kapsamında sigorta ettirseydiniz kardeşim." diyerek yüzlerine kapatılmıştır. Buradan yet
kililere ve Sayın Başbakana sizler aracılığınızla seslenmek istiyorum: Binlerce çiftçi ailenin sıkıntıya 
uğradığı bu konuyu derhâl Bakanlar Kurulu gündemine alarak, bu bölgeyi afet alanı ilan ederek, 
geçim sıkıntısı içerisinde olan ve parasızlıktan ürününü sigortalatamayan köylülerimizin dertlerine 
devlet çare olmalıdır. Vatandaşa "Sosyal devlet prensibiyle hareket ediyoruz." diyerek mart ayında 
kömür dağıtmakla değil, yaşadığı sıkıntıda, uğradığı afette gereğini yaparak sosyal devleti hayata 
geçirebilirsiniz. Afete uğramış hemşehrilerim adına yetkililere hatırlatmak istiyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kulkuloğlu, teşekkür ediyorum. 
Ek madde 115'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumlarınız olduğu 

üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan ancak 
tasarı veya teklif ile 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, 13 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak 
görüşme açacağım, Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldı
racağım. 

Şimdi önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 384 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki ek maddenin 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Yuzuf Ziya İrbeç Nusret Bayraktar 
Yozgat Antalya İstanbul 

Mustafa Elitaş Yusuf Coşkun Güldal Akşit 
Kayseri Bingöl İstanbul 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

"Turgut Özal Üniversitesi 
Ek Madde 116- Ankara'da Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı tarafından 2547 sayılı Yük

seköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu 
tüzel kişiliğine sahip Turgut Özal Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kumlmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
b) Hukuk Fakültesinden, 
c) Mühendislik Fakültesinden, 
ç) Tıp Fakültesinden, 
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
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e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Katılıyoruz Sayın Başkan. Salt çoğunluğumuz vardır. 
BAŞKAN - Evet, 13 kişiyi arayacağım... 
Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan, önerge üzerinde yeni bir madde ola

rak görüşme açıyorum. 
Söz isteyen? Yok. 
Ek madde 116'yı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge daha vardır. Yine bu önergede 

de Komisyonun salt çoğunlukla katılmasını arayacağım. Komisyona soracağım, salt çoğunlukla ka
tılmışsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak işlem yapacağım, eğer katılmamışsa önergeyi işlem
den kaldıracağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 384 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki ek maddenin 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Mustafa Elitaş Nusret Bayraktar 
Yozgat Kayseri İstanbul 

Hakkı Suha Okay Fatma Şahin Şahin Mengü 
Ankara Gaziantep Manisa 

Mehmet Şandır Güldal Akşit Yusuf Ziya İrbeç 
Mersin İstanbul Antalya 

Yusuf Coşkun 
Bingöl 

"TED Üniversitesi 
Ek Madde 117- Ankara'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Eğitim Fakültesinden, 
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden, 
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden, 
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çoğunluk var. 
Yeni bir madde olarak görüşme açıyorum. 
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Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ek maddelerden 111, 112, 113,114, 115, 116ve 117'nin bağlı olduğu çer

çeve madde 1 'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2'yi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN -Söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum: 
MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Ülkemiz için, vakıflar için ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 4'üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eği
tim Merkezi Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine 
başlayacağız. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatis
tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplo
matik Sitede Arsa Tahsisine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/705) (S. Sayısı: 394)(x) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 394 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNE 
BAĞLI İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR 
VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC) ARASINDA ANKARA/ORAN DİPLOMATİK SİTEDE 

ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) 13 Mart 2009 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve 
Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site'de Arsa Tahsisine İlişkin Proto-
kol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

(x) 394 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oy
lama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak Sayın Bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için ön
görülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 394 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma
lar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucunu arz 

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlar getirmesini diliyorum, hepinize hayırlı 
akşamlar diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek için, 24 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı 
Kabul 

:203 
: 203 (x) 

Kapanma Saati: 22.59 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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VIII.- OYLAMALAR 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 22.53 
Sıra Sayısı 394 
Üye Sayısı 550 
Kabul Edenler 203 
Reddedenler 0 
Çekimserler 0 
Mükerrer Oylar 0 
Geçersiz Oylar 0 
Toplam 203 
Açık Üyelikler 6 Kanunlaşmıştır. 

İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı 
Adana Çelik Ömer AK Parti Kabul 
Adana Erbatur Nevingaye CHP Katılmadı 
Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK Parti Katılmadı 

Adana Gürkan Fatoş AK Parti Kabul 
Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı 
Adana Kirişçi Vahit AK Parti Kabul 
Adana Küçükaydın Ali AK Parti Kabul 
Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı 
Adana Tankut Yılmaz MHP Kabul 

Adana Ünüvar Necdet AK Parti Kabul 

Adana Varlı Muharrem MHP Katılmadı 

Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı 

Adana Yıldırım Recai MHP Katılmadı 
Adıyaman Aydın Ahmet AK Parti Kabul 
Adıyaman Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul 
Adıyaman Gürsoy Şevket AK Parti Kabul 
Adıyaman Köse Şevket CHP Katılmadı 
Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK Parti Kabul 
Afyonkarahisar Açba Sait AK Parti Katılmadı 

Afyonkarahisar Akçan Abdülkadir MHP Katılmadı 
Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK Parti Kabul 
Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK Parti Kabul 

Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK Parti Katılmadı 

Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Katılmadı 
Afyonkarahisar Ünlütepe Halil CHP Katılmadı 

Ağrı Alır Mehmet Hanefi AK Parti Katılmadı 
Ağrı Aydemir Abdulkerim AK Parti Katılmadı 
Ağrı Eryılmaz Yaşar AK Parti Katılmadı 
Ağrı Kava Cemal AK Parti Katılmadı 
Ağrı Kotan Fatma Salman AK Parti Kabul 
Amasya Erdemir Avni AK Parti Kabul 
Amasya Gülle Akif AK Parti Katılmadı 
Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı 
Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı 
Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı 
Ankara Asan Aşkın AK Parti Katılmadı 
Ankara Atalay Beşir AK Parti Katılmadı 
Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı 
Ankara Babacan Ali AK Parti Katılmadı 
Ankara Bavtok Nesrin CHP Katılmadı 
Ankara Bingöl Tekin CHP Katılmadı 
Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Pa r t i Oyu 

Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı 
Ankara Çiçek Cemil AK Parti Katılmadı 
Ankara Dağı Zeynep AK Parti Kabul 
Ankara Denemeç Reha AK Parti Kabul 
Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı 
Ankara Gedikli Bülent AK Parti Katılmadı 
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan Bağımsız Katılmadı 
Ankara İpek Haluk AK Parti Katılmadı 
Ankara İyimaya Ahmet AK Parti Kabul 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Katılmadı 
Ankara Kayatürk Burhan AK Parti Kabul 
Ankara Koca Faruk AK Parti Katılmadı 
Ankara Okay Hakkı Süha CHP Katılmadı 
Ankara Özcan Mehmet Zekai AK Parti Kabul 
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK Parti Kabul 
Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı 
Ankara Pehlivan Mücahit Bağımsız Katılmadı 
Ankara Sav Önder CHP Katılmadı 
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı 
Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK Parti Katılmadı 
Antalya Arıcı Abdurrahman AK Parti Kabul 
Antalya Badak Sadık AK Parti Kabul 
Antalya Baykal Deniz CHP Katılmadı 
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK Parti Katılmadı 
Antalya Çöllü Hüsnü CHP Katılmadı 
Antalya Emek Adla CHP Katılmadı 
Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı 
Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK Parti Kabul 
Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı 
Antalya Süner Tayfur CHP Katılmadı 
Antalya Şahin Mehmet Ali AK Parti Katılmadı 
Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı 
Antalya Yıldız Hüseyin MHP Katılmadı 
Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı 
Artvin Çolak Ertekin AK Parti Kabul 
Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı 
Aydın Erdem Mehmet AK Parti Katılmadı 
Aydın Ertürk Ahmet AK Parti Kabul 
Aydın Koç Atilla AK Parti Katılmadı 
Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı 
Aydın Taner Recep MHP Kabul 
Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı 
Balıkesir Akbaş Avse AK Parti Katılmadı 
Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Katılmadı 
Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı 
Balıkesir Özgün İsmail AK Parti Kabul 
Balıkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK Parti Katılmadı 
Balıkesir Pazarcı Hüseyin DSP Katılmadı 
Balıkesir Sal i Ali Osman AK Parti Kabul 
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK Parti Katılmadı 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Katılmadı 
Bilecik Tüzün Yaşar CHP Katılmadı 
Bingöl Ataoğlu Kazım AK Parti Katılmadı 
Bingöl Coşkun Yusuf AK Parti Kabul 
Bingöl Yılmaz Cevdet AK Parti Katılmadı 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Katılmadı 
Bitlis Karabaş Mehmet Nezir DTP Katılmadı 
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t u Soyadı Adı Par t i Oyu 

Bitlis Kiler Vahit AK Parti Katılmadı 
Bitlis Taşar Cemal AK Parti Kabul 
Bolu Coşkunyürek Yüksel AK Parti Kabul 
Bolu Metin Fatih AK Parti Kabul 
Bolu Yılmaz Metin AK Parti Kabul 
Burdur Alp Mehmet AK Parti Kabul 
Burdur Özçeük Bayram AK Parti Kabul 
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Katılmadı 
Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı 
Bursa Candemir Çelik Canan AK Parti Kabul 
Bursa Çakmak Hayrettin AK Parti Kabul 
Bursa Çelik Faruk AK Parti Katılmadı 
Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı 
Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı 
Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan AK Parti Katılmadı 
Bursa Kızılcıktı Sedat AK Parti Kabul 
Bursa Koyuncu Ali AK Parti Kabul 
Bursa Kul Ali AK Parti Kabul 
Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Öymen Onur Başaran CHP Katılmadı 
Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı 
Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı 
Bursa Tunçak Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Katılmadı 
Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katılmadı 
Çanakkale Daniş Mehmet AK Parti Kabul 
Çanakkale Kuşku Müjdat AK Parti Katılmadı 
Çanakkale Küçük Ahmet CHP Kabul 
Çankırı Akman Nurettin AK Parti Kabul 
Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı 
Çankırı Kınıklıoğlu Suat AK Parti Kabul 
Çorum Aydoğmuş Ahmet AK Parti Kabul 
Çorum Bağcı Cahit AK Parti Kabul 
Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı 
Corum Kafkas Agah AK Parti Katılmadı 
Çorum Yıldırım Murat AK Parti Katılmadı 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katılmadı 
Denizli Ekici Mithat AK Parti Kabul 
Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı 
Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK Parti Kabul 
Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı 
Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Kabul 
Denizli Yüksel Mehmet AK Parti Kabul 
Diyarbakır Arslan M. İhsan AK Parti Katılmadı 
Diyarbakır Arzu Kutbettin AK Parti Kabul 
Diyarbakır Aslan Osman AK Parti Kabul 
Diyarbakır Birdal Akın DTP Katılmadı 
Diyarbakır Demirtaş Selahattin DTP Katılmadı 
Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK Parti Katılmadı 
Diyarbakır Kışanak Gültan DTP Katılmadı 
Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK Parti Kabul 
Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK Parti Kabul 
Diyarbakır Tuğluk Aysel DTP Katılmadı 
Edirne Budak Necdet AK Parti Katılmadı 
Edirne Çakır Rasim CHP Katılmadı 
Edirne Paçarız Bilgin CHP Katılmadı 
Edirne Uslu Cemaleddin MHP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Elazığ Çetinkaya Mehmet Necati AK Parti Kabul 
Elazığ İşbaşaran Feyzi AK Parti Katılmadı 
Elazığ Öztürk Tahir AK Parti Kabul 
Elazığ Septioğlu Faruk AK Parti Kabul 
Elazığ Yanılmaz Hamza AK Parti Katılmadı 
Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Kabul 
Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı 
Erzincan Yıldırım Binali AK Parti Katılmadı 
Erzurum Akdağ Recep AK Parti Kabul 
Erzurum Aksak Muhyettin AK Parti Kabul 
Erzurum Aydın Saadettin AK Parti Kabul 
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK Parti Katılmadı 
Erzurum Ertugay Zeki MHP Katılmadı 
Erzurum Gülyurt Muzaffer AK Parti Katılmadı 
Erzurum Kavaz İbrahim AK Parti Kabul 
Eskişehir Asil Beytullah MHP Kabul 
Eskişehir İçli Hüseyin Tayfun Bağımsız Katılmadı 
Eskişehir Mercan Hasan Murat AK Parti Kabul 
Eskişehir Öztürk Emin Nedim AK Parti Kabul 
Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Katılmadı 
Eskişehir Unakıtan Kemal AK Parti Katılmadı 
Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Katılmadı 
Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Kabul 
Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı 
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK Parti Kabul 
Gaziantep Müftüoğlu Özlem AK Parti Kabul 
Gaziantep Özdemir Hasan MHP Kabul 
Gaziantep Sarı Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Şahin Fatma AK Parti Kabul 
Gaziantep Şimşek Mehmet AK Parti Katılmadı 
Giresun Canikli Nurettin AK Parti Kabul 
Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı 
Giresun Özkan Murat MHP Katılmadı 
Giresun Sönmez H. Hasan AK Parti Kabul 
Giresun Temür Ali AK Parti Katılmadı 
Gümüşhane Aydın Kemalettin AK Parti Kabul 
Gümüşhane Doğan Yahya AK Parti Kabul 
Hakkari Geylani Hamit DTP Katılmadı 
Hakkari Özbek Abdulmuttalip AK Parti Kabul 
Hakkari Zeydan Rüstem AK Parti Katılmadı 
Hatay Çay Fuat CHP Katılmadı 
Hatay Çirkin Süleyman Turan MHP Katılmadı 
Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı 
Hatay Ergin Sadullah AK Parti Katılmadı 
Hatay Kahya Abdülhadi AK Parti Kabul 
Hatay Karasayar Orhan AK Parti Kabul 
Hatay Öztürk Mustafa AK Parti Katılmadı 
Hatay Şanverdi Fevzi AK Parti Kabul 
Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı 
Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı 
İsparta Bilgiç Süreyya Sadi AK Parti Kabul 
İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Katılmadı 
İsparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Katılmadı 
İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı 
İsparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Kabul 
Mersin Akkuş Akif MHP Kabul 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Mersin Çelik Behiç MHP Katılmadı 
Mersin Er Ali AK Parti Katılmadı 
Mersin Gök İsa CHP Katılmadı 
Mersin İnan Ömer AK Parti Kabul 
Mersin Oksal Ali CHP Katılmadı 
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Katılmadı 
Mersin Seçer Vahap CHP Katılmadı 
Mersin Şandır Mehmet MHP Kabul 
Mersin Tüzmen Kürşad AK Parti Katılmadı 
Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı 
Mersin Üskül Mehmet Zafer AK Parti Kabul 
İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı 
İstanbul Aksu Abdülkadir AK Parti Katılmadı 
İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı 
İstanbul Akşit Güldal AK Parti Katılmadı 
İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı 
İstanbul Ataş Mustafa AK Parti Katılmadı 
İstanbul Ayva Lokman AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bağış Egemen AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK Parti Katılmadı 
İstanbul Başesgioğlu Murat AK Parti Katılmadı 
İstanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul 
İstanbul Beşli Hüseyin AK Parti Kabul 
İstanbul Birinci Necat AK Parti Kabul 
İstanbul Bol Fuat AK Parti Kabul 
İstanbul Büyükkaya Alaattin AK Parti Katılmadı 
İstanbul Çamuroğlu Reha AK Parti Katılmadı 
İstanbul Çubukçu Nimet AK Parti Kabul 
İstanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul 
İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK Parti Kabul 
İstanbul Dinçer Ömer AK Parti Katılmadı 
İstanbul Domaç Mehmet AK Parti Kabul 
İstanbul Ekren Nazım AK Parti Kabul 
İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı 
İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK Parti Katılmadı 
İstanbul Güllüce İdris AK Parti Kabul 
İstanbul Günay Ertuğrul AK Parti Katılmadı 
İstanbul Gündüz İrfan AK Parti Katılmadı 
İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı 
İstanbul İncekara Halide AK Parti Katılmadı 
İstanbul Kaçır Ünal AK Parti Katılmadı 
İstanbul Kalsın Canan AK Parti Katılmadı 
İstanbul Kaya Atila MHP Katılmadı 
İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı 
İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı 
İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı 
İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK Parti Kabul 
İstanbul Koral Recep AK Parti Katılmadı 
İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı 
İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul 
İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı 
İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı 
İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Katılmadı 
İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı 
İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK Parti Kabul 
İstanbul öktem Şinasi CHP Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Pa r t i Oyu 
İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Özyürek Mustafa CHP Katılmadı 
İstanbul Piltanoğlu Türköne Özlem AK Parti Katılmadı 
İstanbul Sekmen Mehmet AK Parti Kabul 
İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı 
İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı 
İstanbul Soysal Çetin CHP Katılmadı 
İstanbul Sözen Edibe AK Parti Katılmadı 
İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı 
İstanbul Şahin İdris Nairn AK Parti Katılmadı 
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı 
İstanbul Tan Ahmet Bağımsız Katılmadı 
İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı 
İstanbul Tuncel Sebahat DTP Katılmadı 
İstanbul Uras Mehmet Ufuk ÖDP Katılmadı 
İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı 
İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK Parti Kabul 
İstanbul Yazıcı Hayati AK Parti Katılmadı 
İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı 
İstanbul Yiğit İbrahim AK Parti Kabul 
İzmir Aksoy Taha AK Parti Kabul 
İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı 
İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı 
İzmir Aydın Mehmet AK Parti Katılmadı 
İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı 
İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı 
İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı 
İzmir Birgün Recai DSP Katılmadı 
İzmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı 
İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı 
İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK Parti Katılmadı 
İzmir Has gür İbrahim AK Parti Kabul 
İzmir Hotar Göksel Fatma Seniha Nükhet AK Parti Katılmadı 
İzmir Kalkan Erdal AK Parti Kabul 
İzmir Katmerci İsmail AK Parti Katılmadı 
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı 
İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı 
İzmir Öztürk Harun DSP Katılmadı 
İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı 
İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı 
İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Katılmadı 
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK Parti Katılmadı 
İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı 
İzmir Yemişçi Tuğrul AK Parti Kabul 
Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı 
Kars Güven Mahmut Esat AK Parti Kabul 
Kars Karabayır Zeki AK Parti Katılmadı 
Kastamonu Altan Hasan AK Parti Katılmadı 
Kastamonu Köylü Hakkı AK Parti Katılmadı 
Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Katılmadı 
Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK Parti Kabul 
Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı 
Kayseri Elitaş Mustafa AK Parti Kabul 
Kayseri Karayel Yaşar AK Parti Kabul 
Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı 
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK Parti Kabul 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Kayseri Yakut Sadık AK Parti Katılmadı 
Kayseri Yıldız Taner AK Parti Kabul 
Kırklareli Barış Tansel CHP Katılmadı 
Kırklareli Dibek Turgut CHP Katılmadı 
Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK Parti Katılmadı 
Kırşehir Arslan Mikail AK Parti Katılmadı 
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK Parti Kabul 
Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı 
Kocaeli Ayar Eyüp AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK Parti Kabul 
Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı 
Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı 
Kocaeli Ergün Nihat AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK Parti Kabul 
Kocaeli Işık Fikri AK Parti Kabul 
Kocaeli Pepe Osman AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı 
Konya Angı Hasan AK Parti Kabul 
Konya Bal Faruk MHP Katılmadı 
Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK Parti Katılmadı 
Konya Candan Muharrem AK Parti Kabul 
Konya Çetinkaya Abdullah AK Parti Katılmadı 
Konya Erdem Orhan AK Parti Kabul 
Konya Güçlü Sami AK Parti Katılmadı 
Konya Kabakçı Mustafa AK Parti Kabul 
Konya Kalaycı Mustafa MHP Katılmadı 
Konya Kart Atilla CHP Katılmadı 
Konya Öksüz Özkan AK Parti Kabul 
Konya Özkul Kerim AK Parti Kabul 
Konya Öztürk Ali AK Parti Kabul 
Konya Tuna Hüsnü AK Parti Katılmadı 
Konya Tüfekçi Harun AK Parti Kabul 
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK Parti Kabul 
Kütahya Aksoy Soner AK Parti Katılmadı 
Kütahya Biçer İsmail Hakkı AK Parti Katılmadı 
Kütahya Işık Alim MHP Kabul 
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Kabul 
Kütahya Ordu Hüsnü AK Parti Kabul 
Kütahya Tuğcu Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Katılmadı 
Malatya Çalık Öznur AK Parti Katılmadı 
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK Parti Katılmadı 
Malatya Koca İhsan AK Parti Kabul 
Malatya Ölmeztoprak Fuat AK Parti Katılmadı 
Malatya Öz Ömer Faruk AK Parti Kabul 
Malatya Şahin Mehmet AK Parti Kabul 
Manisa Akçay Erkan MHP Katılmadı 
Manisa Arınç Bülent AK Parti Katılmadı 
Manisa Berber Recai AK Parti Kabul 
Manisa Bilen İsmail AK Parti Katılmadı 
Manisa Çerçi Mehmet AK Parti Kabul 
Manisa Enöz Mustafa MHP Katılmadı 
Manisa Mengü Şahin CHP Katılmadı 
Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı 
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı 
Kahramanmaraş Arı kan Fatih AK Parti Kabul 
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İli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Kahramanmaraş Doğan Avni AK Parti Kabul 
Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK Parti Kabul 
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı 
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK Parti Katılmadı 
Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Kabul 
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK Parti Kabul 
Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK Parti Kabul 
Mardin Ayna Emine DTP Katılmadı 
Mardin Şahku lubcy Gönül Bekin AK Parti Kabul 
Mardin Çelebi Süleyman AK Parti Kabul 
Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Katılmadı 
Mardin Türk Ahmet DTP Katılmadı 
Mardin Yüksel Cüneyt AK Parti Katılmadı 
Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı 
Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı 
Muğla Ergun Metin MHP Katılmadı 
Muğla Hıdır Mehmet Nil AK Parti Kabul 
Muğla Özden Yüksel AK Parti Kabul 
Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı 
Muş Karayağız Seracettin AK Parti Katılmadı 
Muş Sakık Sırrı DTP Katılmadı 
Muş Yaman M. Nuri DTP Katılmadı 
Muş Yılmaz Medeni AK Parti Katılmadı 
Nevşehir Dede Mahmut AK Parti Kabul 
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Kabul 
Nevşehir Köy başı Rıtvan AK Parti Kabul 
Niğde Göksel İsmail AK Parti Katılmadı 
Niğde İnan Mümin MHP Katılmadı 
Niğde Selamoğlu Muharrem AK Parti Kabul 
Ordu Fatsa Eyüp AK Parti Katılmadı 
Ordu Güler Mehmet Hilmi AK Parti Kabul 
Ordu Güner Rahmi CHP Katılmadı 
Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Kabul 
Ordu Yalçın Rıdvan MHP Katılmadı 
Ordu Yılmaz Ayhan AK Parti Kabul 
Ordu Yılmaz Enver AK Parti Kabul 
Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK Parti Kabul 
Rize Çırakoğlu Lütfı AK Parti Kabul 
Rize Yılmaz Ahmet Mesut Bağımsız Katılmadı 
Sakarya Cebeci Erol Aslan AK Parti Katılmadı 
Sakarya Çelik Hasan Ali AK Parti Katılmadı 
Sakarya Dişli Şaban AK Parti Katılmadı 
Sakarya Kutluata Münir MHP Katılmadı 
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK Parti Kabul 
Sakarya Yıldırım Recep AK Parti Katılmadı 
Samsun Binici Suat CHP Katılmadı 
Samsun Çakır Osman MHP Katılmadı 
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK Parti Katılmadı 
Samsun Demir Mustafa AK Parti Kabul 
Samsun Kılıç Suat AK Parti Kabul 
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Katılmadı 
Samsun Öztürk Fatih AK Parti Kabul 
Samsun Şahinoğlu Birnur AK Parti Kabul 
Samsun Yeni Ahmet AK Parti Katılmadı 
Siirt Demirkıran Afif AK Parti Kabul 
Siirt Helvacıoğlu Mehmet Yılmaz AK Parti Kabul 
Siirt Özçelik Osman DTP Katılmadı 
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Sinop Altay Engin CHP Katılmadı 
Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK Parti Kabul . 
Sinop Tıngıroğlu Kadir AK Parti Katılmadı 
Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK Parti Katılmadı 
Sivas Kılıç Osman AK Parti Kabul 
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Katılmadı 
Sivas Uzun Selami AK Parti Kabul 
Sivas Yerlikaya Hamza AK Parti Kabul 
Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK Parti Kabul 
Tekirdağ Nala Kemalettin MHP Katılmadı 
Tekirdağ Öztrak Faik CHP Katılmadı 
Tekirdağ Taylan Necip AK Parti Kabul 
Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Katılmadı 
Tokat Aslan Zeyid AK Parti Kabul 
Tokat Ayalan Şükrü AK Parti Katılmadı 
Tokat Demir Osman AK Parti Kabul 
Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı 
Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı 
Tokat Gülsün Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Tokat Yüksel Dilek AK Parti Kabul 
Trabzon Aykan Asım AK Parti Katılmadı 
Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Kabul 
Trabzon Erdöl Cevdet AK Parti Kabul 
Trabzon Göktaş Kemalettin AK Parti Kabul 
Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Katılmadı 
Trabzon Özak Faruk Nafiz AK Parti Katılmadı 
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK Parti Kabul 
Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Kabul 
Tunceli Genç Kamer Bağımsız Katılmadı 
Tunceli Halis Şerafettin DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Akman Yahya AK Parti Kabul 
Şanlıurfa Başak Ramazan AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Binici ibrahim DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı 
Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa İzol Zülfıkar AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Kuş Mustafa AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Önen Abdülkadir Emin AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Aktemur Özyavuz Çağla AK Parti Katılmadı 
Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK Parti Katılmadı 
Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı 
Uşak Çetin Mustafa AK Parti Katılmadı 
Uşak Uslu Nuri AK Parti Kabul 
Van Altun Kerem AK Parti Kabul 
Van Çelik Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Van Dinçer İkram AK Parti Kabul 
Van Kurtulan Fatma DTP Katılmadı 
Van Orhan Gülsen AK Parti Kabul 
Van Türkmenoğlu Kayhan AK Parti Katılmadı 
Van Üçer Özdal DTP Katılmadı 
Yozgat Akgül Abdülkadir AK Parti Kabul 
Yozgat Bozdağ Bekir AK Parti Kabul 
Yozgat Coşkun Osman AK Parti Katılmadı 
Yozgat Çiçek Mehmet AK Parti Kabul 
Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı 
Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Türkiye P. Katılmadı 

- 5 8 3 -



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 

tli Soyadı Adı Par t i Oyu 

Zonguldak Erdoğan Fazlı AK Parti Kabul 

Zonguldak Kocal Ali CHP Katılmadı 

Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Katılmadı 

Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katılmadı 

Zonguldak Türkmen Polat AK Parti Kabul 

Aksaray Açıkgöz Ruhi AK Parti Katılmadı 

Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK Parti Katılmadı 

Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı 

Aksaray İnceöz İlknur AK Parti Kabul 

Bayburt Battal Fetani AK Parti Kabul 
Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK Parti Katılmadı 

Karaman Akgün Mevlüt AK Parti Kabul 

Karaman Çalış Hasan MHP Katılmadı 

Karaman Elvan Lütfı AK Parti Kabul 

Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı 

Kırıkkale Erdem Vahit AK Parti Katılmadı 
Kırıkkale Kıratlı Turan AK Parti Kabul 

Kırıkkale Özbayrak Mustafa AK Parti Kabul 

Batman Ata Ayla Akat DTP Katılmadı 

Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Kabul 

Batman İnal Ahmet AK Parti Kabul 

Batman Yıldız Bengi DTP Katılmadı 

Şırnak Bayındır Sevahir DTP Katılmadı 

Şırnak Kaplan Hasip DTP Katılmadı 

Şırnak Şeyda Abdullah Veli AK Parti Katılmadı 

Bartın Tunç Yılmaz AK Parti Kabul 

Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı 

Ardahan Kaya Saffet AK Parti Kabul 

Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı 

İğdır Buldan Pervin DTP Katılmadı 

İğdır Güner Ali AK Parti Katılmadı 

Yalova Evcin İlhan AK Parti Katılmadı 

Yalova ince Muharrem CHP Katılmadı 

Karabük Ceylan Mehmet AK Parti Kabul 

Karabük Ünal Cumhur AK Parti Kabul 

Karabük Ünal Mustafa AK Parti Katılmadı 

Kilis Devecioğlu Hüseyin AK Parti Kabul 

Kilis Kara Hasan AK Parti Kabul 

Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı 

Osmaniye Coşkun Hakan MHP Katılmadı 

Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK Parti Kabul 

Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Katılmadı 

Düzce Erbay Celal AK Parti Kabul 

Düzce Kaşıkoğlu Metin AK Parti Kabul 

Düzce Yakış Yaşar AK Parti Katılmadı 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nin, hâkim ve savcıların dinlendiği iddialarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a yazılı sorular ımın B a ş b a k a n Sayın R e c e p Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yan ı t lanmas ı k o n u s u n d a gereğ in i arz eder im. 

Saygı larımla. 

İZMİR Barosu tarafından düzenlenen "Yargı Bağımsızlığı' konulu panele 
katılan Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun "Bir büyük şehirde 
25 hakim ve savcının, müfettişler tarafından dinlenmesi için karar alınmıştır. 
Eğer 25 hakim ve savcı dinleniyorsa, teknik takibe uğruyorsa, o ülkede yargı 
bağımsızlığından bahsetmek hayaldir. " sözleri basında yer almıştır. Bu 
doğrultuda; 

1 - Son 5 yıl itibariyle dinlenilen kaç hakim ve savcı vardır? Dinlenilen 
hakim ve savcılar kimlerdir? Dinleme kararı kimler tarafından alınmıştır? 
Bu dinlemelerin gerekçesi nedir? 

2- Sayın Kanadoğlu'nun dile getirmiş olduğu şehir neresidir? Bu şehirde 
dinleme kararı alınan 25 hakim ve savcı kimdir? Bu hakim ve savcılar 
hangi gerekçeyle dinlenmiştir? 

3- 25 hakim ve savcının teknik takibe uğraması kararını alanlar 
kimlerdir? Bu takip sonunda her hangi bir sonuca ulaşılmış mıdır? 
Ulaşıfdıysa bir işlem yapılmış mıdır? 

4 - Dinleme ve teknik takip kararının Ergenekon davasıyla ilgisi var mıdır? 
Dinlenilen hakim ve savcıların bu süreçten haberleri var mıdır? 

5- Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre Türkiye yargı 
bağımsızlığında 64. sırada yer almakta ve Surinam ile Nijerya'nın 
gerisinde bulunmaktadır. Hakim ve savcıların dinlendiği bir ülkede yargı 
bağımsızlığından söz edilebilir mi? 

- 5 8 5 -



T B M M B: 108 23 . 6 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1339/2946 
Konu : Yazılı soru önergesi 

#.$/2009 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/04/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/7525-12664/27407 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 28/04/2009 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-140-17/1685 sayüı yazı, 

c) 18/05/2009 tarihli ve 1184/2543 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde,Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, izmir Milletvekili Bülent Baratalı tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7525 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 uyannca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadim ERGİN 
Bakan 

EK: 
Som önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/1337/2944 &/6/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/7525 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın; 

1. "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 138. maddesinde, 

"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez."; 

2. "Hâkimlik ve savcılık teminatı" kenar başlıklı 139. maddesinde, 

"Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, 
ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini 
sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının 
uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır."; 

3. "Hâkimlik ve savcılık mesleği" kenar başlıklı 140. maddesinde, 
"Hâkimler ve savcılar adlî ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu 

görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. 

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa 
ederler. 

Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, haklan ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, 
meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, 
haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya 
görevleri sırasında işledikleri suçlanndan dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar 
verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri 
ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askerî 
hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir. 
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Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev 
alamazlar. 

Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 

Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve 
savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde 
sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan 
yararlanırlar."; 

4. "Hâkim ve savcıların denetimi" kenar başlıklı 144. maddesinde, 

"Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler 
için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden 
dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri 
icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet 
Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme 
işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı 
eliyle de yaptırabilir."; 

B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 

1. "İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" kenar başlıklı 135. maddesinde, 

"(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması 
durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla 
şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına 
sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. 

(2) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda 
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl 
yok edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını 
tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için 
verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

(4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. 
Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli 
tutulur. 

(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 
ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
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3. İşkence (madde 94,95), 

4. Cinsel saldın (birinci fıkra hariç, madde 102), 

5. Çocukların cinsel istisman (madde 103), 

6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 

7. Parada sahtecilik (madde 197), 

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 

9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 

10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 

11. Rüşvet (madde 252), 

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 

13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 

14. Devlet Sırlanna Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 
336,337) suçları. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 
kaçakçılığı (madde 12) suçları. 

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan 
zimmet suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde 
tanımlanan suçlar. 

(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 
telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz."; 

2. "Tesadüfen elde edilen deliller" kenar başlıklı 138. maddesinde, 

"(1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan 
soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini 
uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet 
Savcılığına derhâl bildirilir. 

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan 
soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında 
sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil 
muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir."; 

3. "Soruşturmanın gizliliği" kenar başlıklı 157. maddesinde, 

"(1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar 
vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir."; 

C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Gizliliğin ihlali" kenar başlıklı 285. maddesinde, 

"(1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince gizli tutulması 
gereken kararların ve bunlann gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğinin ihlali açısından 
aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 
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(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen 
duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik 
kararına aykırılık açısmdan aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 

(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını 
sağlayacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur."; 

Ç) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun; 

1. "Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna atama şartlan ve şekli" kenar başlıklı 37. 
maddesinde, 

"Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda: 

a) Bakanlık tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev 
yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından 
muvafakatları ile Adalet Bakanı tarafından atama yapılır. 

b) 1. Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev 
yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar 
arasından muvafakatları alınarak, 

2. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına, yüksek müşavirliklerine, müsteşar yardımcılıklarına, 
Teftiş Kurulu Başkanlığına, genel müdürlüklerine, Araştımıa, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığına, Teftiş Kurulu başkan yardımcılıklanna, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme 
hakkını kaybetmemiş bulunan birinci sınıf; müstakil daire başkanlıklarına, genel müdür 
yardımcılıklarına ve Işyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ise birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
savcılar arasından, 

Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasım taşıyan müşterek karar ile atama yapılır. 

Genel müdürlük daire başkanlıkları ile Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
üyeliklerine ise meslekte fiilen en az sekiz yıl çalışmış ve ikinci dereceye yükselmiş bulunan hâkim 
ve savcılar arasından Bakan onayı ile atama yapılır. 

Bakanlık müşavirliklerine yapılacak atamalar Bakan onayı ile gerçekleştirilir. 

Bakanlık merkez teşkilâtında olmayıp, yargı görevinden bu görevlere atanacakların 
muvafakati alınır."; 

2. "Disiplin cezalan" kenar başlıklı 62. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit 
edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cazalarından biri verilir: 

a) Uyarma, 

b) Aylıktan kesme, 

c) Kınama, 

d) Kademe ilerlemesini durdurma, 

e) Derece yükselmesini durdurma, 

f) Yer değiştirme, 
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g) Meslekten çıkarma. 

Adalet Komisyonu başkanları görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin; ağır ceza 
Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcı ve 
Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına 
bildirirler."; 

3. "Ceza soruşturması veya kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada 
yürütülmesi ve zamanaşımı" kenar başlıklı 72. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılar hakkında ceza soruşturması veya kovuşturmasına başlanmış olması, 
aynı olaydan dolayı disiplin soruşturmasını gerektirmeyeceği gibi, ilgilinin mahkûm olması veya 
olmaması ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez. 

Meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarını gerektiren eylemler hariç olmak üzere, bu 
Kanuna göre disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise 
disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş 
yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez. 

Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder ve bu suç için 
kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya 
kovuşturması da açılır ise, ikinci fıkrada belirtilen süre yerine bu süreler uygulanır. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise, 
mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına 
uğrar."; 

4. "Soruşturma" kenar başlıklı 82. maddesinde, 

"Hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlan, sıfat ve 
görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma 
yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet 
müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle 
yaptırılabilir. 

Soruşturma ile görevlendirilen hakim ve savcılar, adalet müfettişlerinin 101 inci 
maddedeki yetkilerini haizdirler."; 

5. "Önceden izin alınmasını gerektirmeyen haller" kenar başlıklı 83. maddesinde, 

"Adalet müfettişlerinin denetim veya soruşturma sırasında öğrendikleri ve gecikmesinde 
sakınca bulunan konuların soruşturması için önceden izin alınması gerekmez. Ancak, durum 
hemen Adalet Bakanlığına bildirilir."; 

6. "Soruşturmada savunma" kenar başlıklı 84. maddesinde, 

"Hâkim ve savcıların savunmaları, soruşturmayı yapan görevlilerin üç günden az 
olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirttiği bir tarihte alınır. Süresi içinde veya belirtilen 
tarihte savunmasını yapmayan bu hakkından vazgeçmiş sayılır."; 

7. "Tutuklama mercii" kenar başlıklı 85. maddesinde, 

"Soruşturma sırasındaki tutuklama istemleri, son soruşturma açılmasına karar vermeye 
yetkili merci tarafından incelenir ve karara bağlanır."; 

8. "Suça katılma" kenar başlıklı 86. maddesinde, 

"Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine 
tabidirler."; 
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9. "Somşturmanın tamamlanması" kenar başlıklı 87. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek 
düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulanmasına gerek olup 
olmadığı Bakanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur veya işlemden kaldırılır."; 

10. "Yakalama ve sorgu usulü" kenar başlıklı 88. maddesinde, 

"Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri dışında suç işlediği ileri sürülen 
hâkim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak, durum 
Adalet Bakanlığına derhal bildirilir. 

Birinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kolluk kuvvetleri amir ve memurları 
hakkında yetkili Cumhuriyet savcılığı tarafından genel hükümlere göre doğrudan doğruya 
soruşturma ve kovuşturma yapılır."; 

11. "Kovuşturma kararı ve ilk soruşturma" kenar başlıklı 89. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar 
nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin 
yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet 
savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli hâkim ve savcılar 
hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son soruşturmanın 
açılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir. 

İddianamenin bir örneği Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, hakkında kovuşturma 
yapılana tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, Kanunda yazılı süre içinde delil toplanmasını ister 
veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma başkan 
tarafından derinleştirilir."; 

12. "Son soruşturma merciileri" kenar başlıklı 90. maddesinde, 

"Haklarında son soruşturma açılmasına karar verilenlerden; birinci sınıfa ayrılmış 
olanlarla ağır ceza mahkemeleri heyetine dahil bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, son 
soruşturmaları Yargıtayın görevli ceza dairesinde görülür. 

Birinci fıkra dışındaki hâkim ve savcıların son soruşturmaları, yargı çevresi içinde 
bulundukları ağır ceza mahkemesinde yapılır."; 

13. "Son soruşturma merciinin saptanması" kenar başlıklı 91. maddesinde, 

"Bu Kanun gereğince haklarında kovuşturma yapılacak olanların, son soruşturma 
mercilerinin saptanmasında, son soruşturma zamanındaki son soruşturmadan önce görevden 
ayrılanların ise ayrılma zamanındaki sıfatları esas alınır. 

Geçici yetkililer hakkında soruşturma ve kovuşturma mercilerinin saptanmasında yetkili 
bulundukları yerdeki sıfatları esas tutulur."; 

14. "İlk soruşturmada itiraz usulü" kenar başlıklı 92. maddesinde, 

"89 uncu maddede yazılı mercilerin tutuklamaya ve salıvermeye veya son soruşturmanın 
açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına Cumhuriyet savcısı veya hakkında soruşturma yapılan 
tarafından genel hükümlere göre itiraz olunabilir. Bu itiraz, ilgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu 
ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza 
mahkemesinde incelenir."; 

- 5 9 2 -



T B M M B: 108 23 . 6 . 2009 

15. "İhbar ve şikayetler" kenar başlıklı 97. maddesinde, 

"Hâkim ve savcılar hakkında; 

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, 

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan, 

c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen, 

d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hâkimlerin yargı yetkisi 
ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan, 

e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altma alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış 
olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan, 

İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve 
şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme 
yapılır."; 

16. "Yetkiler" kenar başlıklı 101. maddesinde, 

"Adalet müfettişleri lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler gerektiğinde istinabe 
yoluna başvurabilir ve soruşturmanın zorunlu kıldığı hallerde arama yaparlar. Sübut delillerini, 
gereken bilgileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplarlar. Adalet müfettişlerince 
yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve 
belgeyi vermek zorundadırlar.", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

IT- Anayasal güvence altında bulunan yargı bağımsızlığının ve hâkimlik ve savcılık 
teminatının aktif süjesi olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerini hangi esaslara göre 
yapmaları gerektiği konusunda mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda 
en önemli uluslararası metin Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonunun 23/04/2003 tarihli 
oturumunda kabul ettiği "Bangalor Yargı Etiği Ilkeleri"dir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun 27/06/2006 tarihli ve 315 sayılı Kararıyla Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin 
benimsenmesine karar verilmiş ve bu husus Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce tüm 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmuştur. 

Söz konusu belgede altı temel değerden bahsedilmiş ve bu değerlere ilişkin ilkeler 
tanımlanmıştır. Bu belgede korunan değerler, bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, 
dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak sayılmıştır. 

Bağımsızlıktan bahsedilirken, hâkimin genelde toplumdan, özelde ise karar vermek 
zorunda olduğu ihtilâfın taraflarından bağımsız olacağı; tarafsızlıktan bahsedilirken, tarafsızlığın, 
yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin esası olduğu; bu prensibin, sadece 
karar için değil, aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerli olduğu; hâkimin, 
yargısal görevlerini tarafsız, ön yargısız vc iltimassız olarak yerine getirmesi ve mahkemede, 
mahkeme dışında, yargı ve hâkim tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava 
taraflarının güvenini sağlayacak ve artıracak şekilde davranması gerektiği; doğruluk ve tutarlılıktan 
bahsedilirken, hâkimin meslekî davranış şekli itibarıyla, makul olarak düşünme yeteneği olan bir 
kişide herhangi bir serzenişe yol açmayacak hal ve tavır içinde olması ve hal ile davranış tarzı, 
yargının doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin inancı kuvvetlendirici nitelikte olması gerektiği; 
adaletin gerçek anlamda sağlanması kadar gerçekleştirildiğinin görüntü olarak sağlanmasının da 
önemli olduğu; dürüstlükten bahsedilirken, dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak ortaya 
konulusu, bir hâkimin tüm etkinliklerini icrada esaslı bir unsur olduğu; hâkimin kendinden sadır 
olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakışık almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaçınması 
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gerektiği; kamunun sürekli denetim süjesi olan hâkimin, normal bir vatandaş tarafından sıkıntı 
verici olarak görülebilecek kişisel sınırlamaları kabullenmesi ve bunlara isteyerek ve özgürce 
uyması ve özellikle yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranması gerektiği; hâkimin, 
kendi mahkemesinde, hukuk mesleğini icra eden kimselerle olan bireysel ilişkilerinde, objektif 
olarak bakıldığında tarafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü ya da şüphe doğuracak 
durumlardan kaçınması gerektiği; ailesinin, sosyal veya diğer ilişkilerinin, hâkim olarak meslekî 
davranışlarını veya vereceği yargısal kararları etkilemesine izin vermemesi gerektiği; hâkimlik 
mesleğinin saygınlığından bahsedilirken, kendisine, aile üyelerinden birisine veya herhangi bir 
kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde kullanmaması, başka birisine kullandırtmaması gerektiği; 
aynca yargı görevinin yerine getirilmesinde, herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği 
izlenimine, kendisinin yol açmaması, başkalarının böyle bir izlenime yol açmalarına müsaade 
etmemesi gerektiği; hâkim ve aile üyelerinin, yargısal görevlerin yerine getirilmesine ilişkin 
olarak, bir şeyin hâkim tarafından yapılması, yapılmaması veya yapılmasına kayıtsız kalınması ile 
ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir teberru ya da bir iltimas talebinde bulunmaması veya 
kabul etmeleri konusunda izin vermemesi gerektiği; eşitlikten bahsedilirken, hâkimlik makamının 
gerektirdiği performans açısından asıl olanın, herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye tâbi 
tutulmasını sağlamak olduğu; ehliyet ve liyakatten bahsedilirken, hâkimin yargısal görevlerini 
layıkıyla yerine getirilmesine uygun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunmaması gerektiği ifade 
edilmek suretiyle bir hâkimin veya Cumhuriyet savcısının uyması gereken etik değerler özü 
itibarıyla ortaya konulmuştur. 

Avrupa Savcıları Konferansının 29-30/05/2005 tarihlerinde yapılan 6. oturumunda kabul 
edilerek, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 10/10/2006 tarihli ve 424 sayıyla 
benimsenmesine karar verilip, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarına duyurulan Savcılar İçin Etik ye Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları da 
(Budapeşte İlkeleri) hemen hemen Bangalor İlkeleri ile benzer mahiyettedir. 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinin özelliği nedeniyle resmî ve özel 
yaşantılarındaki ilişkilerinde herkesten daha dikkatli olma zorunluluğu olduğu, ölçülü yakınlıkları 
aşmaması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu ilkeler ışığında değerlendirildiğinde, bile bile 
taraflı davranarak yanlış bir işlem yapması veya karar vermesinin dışında, böyle bir karar vermese 
bile o intibaı uyandırabilecek şekilde davranışlar içerisine girebilen, her konuda normal bir kimse 
gibi hareket etme serbestisine sahip olmayan bir hâkim veya Cumhuriyet savcısının, bu tür 
davranışlarının sorumluluğu gerektirecek nitelikte olduğu kabul edilmektedir. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları, Anayasa ve kanunlarda kendilerine verilen görev ve 
yetkileri, yazılı olan veya olmayan ancak evrensel anlamda hâkim ve Cumhuriyet savcılarını 
bağladığında da kuşku bulunmayan etik kurallara tâbi olarak yerine getirmelidir. Aksine davranışın 
ortaya çıkaracağı sonuçların, suç veya disiplin soruşturmasını gerektireceği açıktır. 

Türkiye Cumhuriyetinde, yargı bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı Anayasa ve 
kanunlarla tam bir güvence altına alınmıştır. Ancak, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi devletin 
hiçbir erkine ve kurumuna, bu erki kullanan kamu görevlilerine sınırsız ve sorumsuz bir atan 
bırakılmamıştır. Kişilerin hürriyetlerini kısıtlayabilmeye kadar çok özel yetkilerle donatılmış 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarına suç işleme özgürlüğü tanınmamıştır. 

Suçluları soruşturma ve kovuşturmakla görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kendileri 
suç işlediğinde uygulanacak usul konusunda mevzuatımızda herhangi bir boşluk bulunmamaktadır. 

III- Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının gerek disiplin gerekse suç soruşturmaları Adalet 
Bakanının görevlendirmesine bağlı olarak adalet müfettişleri ya da kendisinden daha kıdemli 
hâkim ve savcı eliyle yapılmaktadır. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında bu işlemleri icra 
eden adalet müfettişleri, 2802 sayılı Kanunun Bakanlığımız Merkez Kuruluşuna atanma şartlan ve 
şeklini belirleyen 37. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen 
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en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı 
anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
imzasını taşıyan müşterek kararla atanan hâkim ve savcı sınıfından görevlilerdir. 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(hâkimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını, hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının ve adalet daireleri personelinin görevlerinden dolayı veya görevleri 
sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup 
uymadığını, araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmakla 
görevli adalet müfettişleri, 2802 sayılı Kanunun 101. maddesi uyannca, lüzum gördükleri kimseleri 
yeminle dinleyebilir, gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir ve soruşturmanın zorunlu kıldığı 
hallerde arama yapabilirler. Adı geçen Kanunun 89. maddesine göre, hâkim ve Cumhuriyet 
savcılannın işlemiş oldukları suçlarda delillerin toplanması konusunda yetkili olup, sübut 
delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya isteyebilirler. Adalet 
müfettişlerince yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek 
her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 

Adalet müfettişi tarafından, hakkında soruşturma yaptığı hâkim 'veya Cumhuriyet 
savcısının iletişiminin denetlenmesine ihtiyaç duyulduğunda, 5271 sayılı Kanunun 135. maddesi 
uygulanacaktır. 

İletişimin dinlenmesi yalnızca hâkim ve Cumhuriyet savcıları için değil, tüm vatandaşlar 
bakımından sıkı kurallara bağlanmaktadır. Hâkim ve Cumhuriyet savcıların telefonlarının 
dinlenmesi elbette hoş karşılanacak ve istenecek bir husus değildir, Ancak, çağdaş demokrasilerin 
ve yargı bağımsızlığının en başta gelen özelliği, suç işleyenlerin, bulundukları sosyal veya resmî 
konum ayırt edilmeksizin soruşturulabilmeleri ve cezalandırılabilmeleridir. 

5271 sayılı Kanunun 138. maddesine göre telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 
denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi oİmayan ve ancak, 
söz konusu Kanunun 135. maddenin altıncı fıkrasında sayılan katalog suçlardan birinin işlendiği 
şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse, bu delil muhafaza altına alınır ve durum 
Cumhuriyet savcılığına derhal bildirilir; bu şekilde elde edilen delil kanun dışı elde edilmiş delil 
olarak kabul edilmeyecektir. 

5271 sayılı Kanunun 157. maddesine göre soruşturmanın gizliliği ilkesi kapsamında, 
soruşturmalann selametle sonuçlanması bakımmdan, devam eden soruşturmaların sebebi ve 
iletişimi denetlenenlerin kimlikleri konusunda bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz 
konusu maddenin konuya ışık tutan madde gerekçesinde, 

"Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri 
ve yetkileri Tasarıda saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı 
gizli biçimde cereyan eder. 

Soruşturma evresinin gizliliği, ceza adaletinin doğmluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma 
ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam 
tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde 
örneklerine rastlandığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve 
suçsuzluk karinesi böylece lafta kalmaktadır. 

Soruşturma evresinde gerçekleştirilen işlemlere katılanlar, gizlilik ilkesine aykırı hareket 
ettiklerinde Türk Ceza Kanununun bu fiilleri cezalandıran hükümlerine göre cezalandırılacaktır." 

ifadelerine yer verilmiştir. 

- 5 9 5 -



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 

Türk Ceza Kanununun 285. maddesinde ise, soruşturma evresindeki gizlilik ilke veya 
kuralının ihlâli hallerinde uygulanacak yaptırımlar belirlenmektedir. 

TV- Son beş yıl içinde sonuçlanmış iki ayrı soruşturmada adalet müfettişlerinin talebi ve 
sulh ceza mahkemelerinin kararıyla sekiz hâkim ve Cumhuriyet savcısının iletişiminin, 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinde yer alan katalog suçlardan olan rüşvet almak, 
ihaleye fesat karıştırmak iddiaları nedeniyle dinlendiği; 

Adalet müfettişlerince talep olunanlar haricinde, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 5271 
sayılı Kanunun 135. maddesinde sayılan suçlar nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı dışındaki çeşitli suç faillerinin iletişimi dinlenirken, bu suç şüphelileri ile 
hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde görüşme ve konuşmaları tespit edilip, 
kayda alınmış ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca Bakanlığımıza bildirilmiş toplam kırk hâkim 
ve Cumhuriyet . savcısı hakkında, görevlendirilen adalet müfettişlerince, inceleme ve 
soruşturmaların icra edildiği; 

Sonuçlandırılan bu soruşturmalar neticesinde düzenlenen müfettiş raporlarında, meslekten 
çıkarmaya varan disiplin cezalarının uygulanması ile kovuşturma icap eden hallerin görüş olarak 
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirildiği; 

İlgililerin kişilik haklarının ihlâl edilmemesi konusunda duyulan hassasiyet gereği, bu 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarının adlarının bildirilmesinin uygun olmayacağının değerlendirildiği 
ve bu soruşturmaların soru önergesine konu edilen davayla bir bağlantısının bulunmadığı; 

Halen bir kısım adalet müfettişleri eliyle yürütülen soruştunnalarda kaç hâkim ve 
Cumhuriyet savcısının iletişimlerinin denetlendiği, soruşturmaların sebebinin ne olduğu ve 
iletişimi denetlenenlerin kimlikleri konusunda bilgi verilmesinin mümkün bulunmadığı; 

Sonuçlandırılmış soruşturmalarda olduğu gibi, yürütülen soruşturmalarda da iletişimin 
dinlenilmesi kararlarının, mevzuata uygun suç tipleri için, soruşturmayı yürüten adalet müfettişinin 
takdirine bağlı olarak ya doğrudan ya da ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle 
yetkili ve görevli mahkemelerden talepte bulunularak gerçekleştirildiği; 

Soru önergesinde ifade edilen sayıda hâkim ve Cumhuriyet savcısının dinlendiği belirtilen 
şehre ilişkin Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığında herhangi bir bilginin mevcut olmadığı; 

İletişimin dinlenilmesinin adalet müfettişlerinin sıklıkla başvurdukları bir delil toplama 
aracı olmayıp, ancak ve ancak ihbar ve şikâyetin içeriğine göre 5271 sayılı Kanunun 135. 
maddesinde sayılan katalog suçlar bakımından kuvvetli şüphe halinin bulunduğu ve başka türlü 
delil elde edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, kanunlarla tanınan yetkiler çerçevesinde 
kullanıldığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. /A j / 

Bilgilerinize arz ederim. /Ill I 

Sadullah ERGİN 
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2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani 'nin, siyasi tutuklu ve hükümlülere kötü muamele id
dialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7590) 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından Anayasa'nın 98. 
ve Meclis İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 15.04.2009 

Son dönemlerde siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı tüm cezaevlerinden çok sayıda 
şikayet almaktayız. Son olarak Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklu ve 
hükümlülerden' yaşanan sorunlar hakkında şikayet mektupları aldık. 

Bize ulaşan bilgilere göre, idare tarafından tutuklu ve hükümlülere kötü muamele 
yapıldığı ve hukuk dışı uygulamalara maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Bakanlığınızın 
yayınladığı 45/1 genelgesine göre haftada 10 saat olması gereken sosyal faaliyet hakkı, ayda 
6-7 saatle suıırlandırılmaktadır. Yine bu sosyal faaliyetlerin 9-10 kişilik gruplar halinde 
yapılması gerekirken, tutuklular bu haktan da yararlandırılmamaktadırlar. 

Haftada en az 2 saat sıcak su verilmesi gerekirken, haftada bir saat, hatta da iki haftada 
bir saat verilmektedir. Bazı tutuklu ve hükümlülere ise "arıza" gerekçesiyle hiç sıcak su 
verilmemektedir. 

Tutuklular, özellikle A-îlave 145 nolu hücrede kalanlar, gardiyanların fiziki saldırısına 
maruz kaldıklarım ifade etmişlerdir. Yine bazı tutuklular havalandırmaya çıkartılmadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, keyfi uygulamalar neticesinde haklarında 
toplatma ve yasaklama kararı olmadığı halde kendilerine gazete, dergi ve kitap gibi kültür, 
sanat ve iletişim araçlarının verilmediğini ifade etmişlerdir. 

Aynca yakınlanyla telefonda Kürtçe konuşmalarının engellendiğini belirtmişlerdir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hamit GEYLANİ 
Hakkari Milletvekili 
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1- Yukarıda özetlediğimiz sorunlar hakkında, başta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi 
olmak üzere Türkiye'deki tüm cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlülere 
uygulanan kötü muamele hakkında bakanlığınızın bilgisi var mı? 

2- Kötü muamele yapan idareci ve personel hakkında bir inceleme ya da soruşturma 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Bugüne kadar kaç cezaevi idarecisi ve personeli hakkında kötü ve keyfi muameleden 
dolayı soruşturma açılmıştır? 

4- Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin telefonda Kürtçe konuşması yasak mı? 
Bu konuda bir önlem alacak mısınız? 

5- Haklarında toplatma kararı olmayan yayınların tutuklu ve hükümlülere verilmemesin 
nedeni nedir? 

6- İdare ve personelin keyfi uygulamalarının engellenmesine yönelik bir çalışma 
başlatacak mısınız? 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/05/2009 tarihli ve A.01.O.GNS.0. 
10.00.02-12796 sayılı yazı, 

b) 25/05/2009 tarihli ve 1222/2677 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7590 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
Örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. fr\ 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı 
Konu 

: B.03.0.KGM.0.00.00.03/1406/3121 
: Yazılı soru önergesi 

ib/06/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

Soru önergesi cevabı 

-598-

Bu bağlamda; 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/1404/3119 16/06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hamit GEYLANİ 
Hakkari Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7590 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Ceza infaz kurumlarımızda siyasî suçlu bulunmamakla birlikte, çeşitli kesimlerce bu 
şekilde nitelendirilen tutuklu ve hükümlülerin büyük çoğunluğu terör suçlarından dolayı ceza infaz 
kurumlarında kalmakta ve barındırılan tüm hükümlü ve tutuklularm kurum uygulamalarına karşı 
şikâyet hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda resmî kurumlara yazılan dilekçeler herhangi bir 
denetime tâbi tutulmaksızın ilgili kurumlara ulaştırılmakta, şikâyetlerin Bakanlığımıza intikal 
etmesi hâlinde gerekli incelemeler titizlikle yapılarak yasal gereği yerine getirilmektedir. 

Ayrıca, ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların maddî ve manevi 
varlıklarını geliştirerek üretken, yapıcı ve topluma faydalı bireyler olarak kişiliklerini geliştirmeleri 
amacıyla uygulanan iyileştirme programları çerçevesinde; kurumlarımızda eğitim-öğretim, iş ve 
meslek eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile psiko-sosyal servis faaliyetleri yerine 
getirilmekte olup, bu faaliyetler başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun olmak üzere ilgili tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve diğer 
kuruluşlarla işbirliği içinde, infaz hizmetlerinin daha çağdaş ve kaliteli hâle getirilmesi için 
çalışmalarını aralıksız devam ettirmekte, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması için gerekli her 
türlü çabayı göstermektedir. Bu çabaların sonucu olarak, ceza infaz kurumlarımızda sohbet 
toplantıları ile sosyal ve kültürel etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklu sayısı ile katılım süresinin 
arttığı somut olarak gözlemlenmektedir. 

II- Son yıllarda adalet sistemimizde reform niteliğinde köklü değişiklikler yapılmıştır. 
Başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere bir çok 
kanunla, insan hak ve hürriyetlerine uygun, çağdaş ve modem düzenlemeler getirilmiş olup, bunun 
yanı sıra ceza infaz kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için de bir çok yeni proje hayata 
geçirilmiştir. Yapısal ve yasal düzenlemelerin tamamlayıcısı olarak tüzük, yönetmelik ve 
genelgeler çıkarılmıştır.. Bunlarla, mevzuat alanındaki boşluğun giderilerek kurumların bütün 
faaliyetlerinin standart hâle getirilmesi amaçlanmıştır. 

Ceza infaz kurumları, ulusal ve uluslararası denetim mekanizmaları tarafından düzenli 
olarak haberli ve habersiz denetime tâbi tutulmaktadır. Son yıllarda ceza infaz kuramlarımızda 
insan hakları ihlâllerine ilişkin iddialar yok denecek kadar azalmış olup, Bakanlığımıza iletilen bu 
tür iddialar titizlikle takip edilerek yasal gereği yapılmaktadır. 

Bu bağlamda, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarımız da dâhil 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 kurumlarımızı idarî yönden denetleyebilmektedir. 

b) Adlî Denetim: İnfaz hâkimliği ve itiraz hâlinde ağır ceza mahkemesince yapılan 
denetimdir. 
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c) Sivil Toplum Denetimi: Sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurullarınca yapılan 
denetimdir. 

d) Parlâmento Denetimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu tarafından yapılan denetimdir. 

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

Adlî denetim kapsamında, ceza infaz kurumlarımız 16/05/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz 
Hâkimliği Kanunu ile oluşturulan infaz hâkimleri tarafından denetlenmektedir. Hükümlü ve 
tutuklular, cezanın infazına veya kurumdaki yaşam koşullarına ilişkin şikâyetleri nedeniyle infaz 
hâkimine şikâyet başvurusunda bulunabilmekte, infaz hâkiminin kararına karşı da ağır ceza 
mahkemesine itiraz edebilmektedir. Bu şekilde kurumlann bütün işlem ve faaliyetleri yargı 
denetiminden geçirilebilmektedir. 

Sivil toplum örgütlerinin denetimi kapsamında, 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ile 131 ağır ceza merkezinde izleme kurulu 
faaliyet göstermektedir. İzleme kurulu üyeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarından oluşan adlî yargı 
adalet komisyonlarınca oybirliğiyle seçilen sivil kişilerden oluşmaktadır. Bunlar da, kendi 
içlerinden bir üyeyi başkan olarak seçmektedirler. 4681 sayılı Kanununun 7. maddesi gereğince iki 
ayda en az bir kez liuruma giderek denetim faaliyetinde bulunmak zorundadırlar. İzleme kurulları, 
hazırlamış oldukları rapprlan Cumhuriyet başsavcılığına, Bakanlığımıza, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İnsan Haklarmı İnceleme Komisyonu Başkanlığına ve görev alanına giren bir şikâyet söz 
konusu ise infaz hâkimliğine göndermektedirler. 

Sivil toplum denetimi kapsamında, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca il ve ilçelerde 
sivil toplum temsilcilerinden oluşturulan il ve ilçe insan hakları kurulları da ceza infaz kurumlarını 
ziyaret edip denetleyebilmektedir. 

Parlamento denetimi kapsamında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu ya da araştırma komisyonlarının başkan ve üyeleri ceza infaz kurumlarını 
ziyaret ederek araştırma ve denetleme faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. 

Bunlann dışında, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi gibi denetim yetkisi kabul edilen 
uluslararası denetim mekanizmaları tarafından da denetlenmektedir. 

Aynca, infaz kurumlanınız, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Avrupa Konseyi İnsan 
Haklan Komiserliği dışında, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu tarafından da 
denetlenmektedir. 

III- Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeniden 
yapılanma çalışmalan kapsamında ceza infaz kurumlarında eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve 
psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Standartlar Sistemine 
geçilmiştir. 

Standartlar Sistemi, ceza infaz kurumlanndaki eğitim ve iyileştirme çalışmalannın 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 kurumlannda gerçekleştirilen, sohbet dâhil her türlü etkinliğin takibi, denetimi, geliştirilmesi 
ve varsa aksaklıklarının giderilmesi için gerekli izleme sistemi oluşturulmuştur. Her infaz 
kurumuna ait çizelgeler üçer aylık dönemlerde yılda dört kez tanzim edilerek Bakanlığımız Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmekte ve bu işle görevlendirilen bir uzman ekip 
tarafından değerlendirilmektedir. 

Sağlanan bu gelişmeye rağmen kurumlarımızda mevzuatın yeni olmasından kaynaklanan 
farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu uygulamalar sırasında hak ihlâllerine yönelik ileri sürülen 
iddialar da derhal soruşturulmakta ve yasal gereği yapılmaktadır. 
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IV- Ceza infaz kurumlannda kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak; 2003 yılında 90, 2004 
yılında 200, 2005 yılında 302, 2006 yılında 240, 2007 yılında 210, 2008 yılında 260 ve 2009 
yılında (Ocak- Mayıs) 74 olmak üzere toplam 1376 personel hakkında adlî ve idarî yönden 
soruşturma yapılmıştır. 

V- Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkım ne şekilde kullanacakları konusu 
06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza infaz 
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88. 
maddesinde düzenlenmiştir. 

Adı geçen Tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine göre, hükümlü ve 
tutukluların haftada on dakika telefonla görüşme haklan bulunmaktadır. Söz konusu maddenin 
ikinci fıkrasının (p) bendinde, telefon görüşmelerinin Türkçe yapılacağı; ancak hükümlünün 
Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının mahallinde yapılacak araştırma ile Türkçe 
bilmediğinin tespit edilmesi halinde, konuşmanın Türkçe'den başka bir dilde yapılmasına izin 
verileceği ve konuşmanın kayda alınacağı, kayıtlann incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil 
etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, bir daha hükümlünün 
aynı yakını ile Türkçe'den başka bir dille konuşmasına izin verilemeyeceği ifade edilerek telefon 
görüşmelerinin hangi esaslara göre yapılacağı düzenlenmiştir. 

Uygulamada hükümlü ve tutuklulann telefon görüşmesi yapacağı kişilerin Türkçe bilip 
bilmediğinin tespitinde bir kısım sorunlar yaşandığı göz önünde bulundurularak, söz konusu 
hükmün değiştirilmesi amacıyla Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan Tüzük 
Değişiklik Tasarısı 11/02/2009 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bu değişikliğin gerçekleşmesi hâlinde, görüşme yapılacak kişinin Türkçe bilip bilmediğinin 
mahallinden araştırılması uygulamasına son verilerek, bu konuda hükümlünün vereceği beyan 
dikkate alınacak, konuşmanın kayıt altına alınmasına ise devam edilecektir. 

Kayıtlann incelenmesi sonucunda, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için 
kullanıldığının anlaşılması durumunda, bir daha hükümlünün aynı yakını ile Türkçe'den başka bir 
dille konuşmasına izin verilmeyeceği gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 279. maddesi 
uyarınca da bilgilerin değerlendirilmesi için adlî makamlara bilgi verilecektir. 

VI- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infaz; Hakkında Kanun ile Ceza ve infaz 
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük hükümlerine 
göre, Kürtçe dilinde yayınlanan kitapların ceza infaz kurumlarına alınmasını yasaklayan bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Ancak bilindiği üzere, Ülkemiz terörden büyük acılar çekmiştir ve çekmeye devam 
etmektedir. Özellikle yasadışı bölücü terör örgütü mensupları, bulundukları ceza infaz kurumunda 
daha rahat hareket etmek ve haberleşmek için, Türkçe'yi çok iyi bilmelerine rağmen mahalli dille 
yazışmaya, yasadışı örgüte yakın örgütsel içerikli bilgi ve yönlendirmeler içeren kitap ve gazeteleri 
okumaya, bu suretle örgütsel birlik sağlamak için, yasa ve usule göre kurum idareleri tarafından 
alınan önlemleri şikâyetler yoluyla etkisiz hale getirmeye çalışmaktadırlar. 

Uygulama, konuşulan dile yönelik değil, terör örgütüyle organik bağlan mahkeme kararıyla 
kanıtlanmış ya da bu tür suçlardan yargılanmakta olan yüksek risk taşıyan hükümlü ve tutuklulara 
yöneliktir. 

Nitekim, Kültür ve Turizm Bakanlığından usulüne göre bandrol almış, hakkında herhangi 
bir toplatma karan bulunmayan ve suç içermeyen yayınlar için bir engelleme söz konusu değildir. 
Ancak, bağımsız mahkemeler tarafından suç unsuru içermeleri nedeniyle defalarca toplatma karan 
alınmış, haklarında çeşitli davalar açılmış, bandrol taşımayan, açıkça örgüt yayını olduğu anlaşılan 
ve kurum güvenliğini tehlikeye düşüren yayınlara 5275 sayılı Kanunun 62. maddesi uyannca izin 
verilmemekte olup, uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8/2 ve 10/2 maddelerine de 
uygun olduğu düşünülmektedir. 
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VII- İnfaz kurumlannda kötü muamele vakalarının yaşanmaması, bu tür şikâyet sebeplerinin 
ortadan kaldırılması için, Avrupa Birliğine katılım sürecinde mevzuatımızda köklü değişiklikler 
yapılmış, bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94, 95 ve 96. maddelerinde "işkence", 
"Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence" ve "Eziyet" suçlan için ağırlaştmlmış müebbet hapis 
cezası da içeren hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüştür. 

VIII- Ceza infaz kurumlannda çalışacak görevliler, özellikle lise ve tercihen üniversite 
mezunu kişiler arasından seçilmekte, tüm görevlilere dört ayrı personel eğitim merkezinde, meslekî 
bilgi ve becerilerinin artınlmasına yönelik derslerin yanı sıra zorunlu ders olarak insan haklan ve 
uygulamalan ile uluslararası cezaevi standartlan konusunda sürekli eğitim verilmektedir. 

Ceza infaz kurumlarında insan hakları bilincinin geliştirilmesi için kurum görevlileri ile 
sivil toplum kuruluşlannın katıldığı ortak seminer, konferans ve atölye çalışmaları yapılmakta, 
infaz kurumları birlikte ziyaret edilmektedir. 

IX- İnfaz kurumlanmızın dünya standartlanna kavuşması için Avrupa Birliğinin fon ve 
uzman katkısıyla önemli projeler gerçekleştirilmiş olup, kabul edilen yeni projelerimizin bir 
kısmının 2009 yılı içinde uygulamaya geçmesi beklenmekledir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Türk İnfaz Kurumlan yönetim, eğitim, fiziksel yapı ve 
işleyiş olarak dünyanın pek çok ülkesinden ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin pek çoğunun infaz 
sistemlerinden daha iyi durumda bulunmaktadır. S~s 

Bilgilerinize arz ederim. / /II / 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Anayasa Mahkemesinin önündeki heykele ve telefon 
dinlemelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7703) 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın M. Ali ŞAHİN tarafından Anayasanın 98'nci 
ve İçtüzüğün 99'ncu maddesi uyarınca yazılı olara cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 27.04.2009 S* *N 

Gözleri bağlı Adalet Tanrıçası Themis heykeline benzeyen, cezanın gücü kılıcı, adaletin 
dengesi teraziyi de gösteren bir heykel yeni Anayasa Mahkemesi'nin önüne dikilmiş. Saçları 
röfleli kısa 1970 model, gözleri Themis'in gibi kapalı değil "bağımsızlığı ifade eden" açık ve 
cin gibi uzaklara bakıyor. Ceket şık yakalı, kısa kollu 2009 model. Aşağı doğru inince hala 
Anadolu'da ağırlıklı olarak giyilen uzun elbiselerin yerine bol kıvrımlı bir "şalvar" 
giydirilmiş, ayaklarda antik Yunan sandaletleri duruyor. Heykeli yapan heykeltraş "Bu 
Themis değil" diyor, benim yorumum. Bu arabesk heykel anlayışının bir standardı olmadığı, 
Antalya Kundu'daki Adalet Bakanlığı tesislerinde adalet tanrıçası Themis heykelinin, diğer 
illerde ki klasik ve zarif heykellerden farklı olarak kısa, şişman, basık burunlu olması dikkat 
çekiyor. Teraziler ses çıkarıyor diye bantlanrmş. Bu tartışmalar içinde yargının üst kurumlan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 
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duruşma salonunda savcı ve hakimlerin yerini tartışıyor. Baroların 'Marangoz* halası dediği 
ve iddia ve savunmanın eşit olması için yeni düzenlemeler tartışılıyor. Adalet Bakanı resmi 70 
bin dinlemenin mahkeme karan ile olduğunu söylüyor, kişisel bilgilerin 12 bin kadarının 
silindiğini söylüyor, diğer yandan kişisel bilgiler basına servis ediliyor. 

SORULAR 

1-Adalet Tannçası Themis'in gözlerini kim açtı, kim şalvar giydirme karan verdi, seçici kurul 
kim? Kültür ve Turizm Bakanından, Sanat Tarihi Eğitimcilerinden, Türk Tarih Kurumundan, 
TÜBİTAK'tan, Yargı, Barolar ve Hukuk fakültelerinden görüş alındı mı?-Bakanlığın olum 
alındı mı? 

2-Anayasa'nın 2004 tarihinde değiştirilen 90'ncı maddesi uyannca "iddia ve savunmanın 
eşitliği" yani "silahların eşitliği" ilkesini ihlal eden ve Baroların bir ''marangoz hatası'1 dediği 
duruşma salonundaki savcı ve hakimlerin yan yana oturması düzenini "adil yargılanma" ve 
"eşitlik" ilkesi uyannca savcı ve avukatların eşit mesafede oturması şeklinde değiştirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3- 70 bin dinleme için bugüne kadar kaç mahkeme karan verildi. Kişisel bilgiler nasıl 
siliniyor, kim basma servis ediyor. Mahkemelerin verdiği dinleme kararlan usule ve yasaya 
uygun mu? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1425/3141 
Konu : Yazılı som önergesi 

&./06/2009 

İlgi: 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS/J. 
10.00.02-12966 sayılı yazı, 

b) 04/06/2009 tarihli ve 1269/2794 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Sımak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7703 Esas No.lu som önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırjjgnan kısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Som önergesi cevabı 

îdullah ERGİN 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/1423/3139 /^06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7703 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın "Haberleşme hürriyeti" kenar başlıklı 22. maddesinde, 
"Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 

korunması veya başkalarınm hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 
bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, karannı kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 

İstisnalann uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir."; 
B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
1- "İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" kenar başlıklı 135. maddesinde, 
"(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 

kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması 
durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla 
şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına 
sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldmlır. 

(2) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda 
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl 
yok edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını 
tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir karan en çok üç ay için 
verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Ancak, örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla 
olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

(4) Şüpheli veya sanığm yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. 
Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve, yapılan işlemler, tedbir süresince gizli 
tutulur. 

(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 
ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
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1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94,95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Parada sahtecilik (madde 197), 
8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 
10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
11. Rüşvet (madde 252), 
12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 

336,337) suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 

kaçakçılığı (madde 12) suçları. 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan 

zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde 

tanımlanan suçlar. 
(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz."; 
2- "Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi" kenar başlıklı 137. 

maddesinde, 
"(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların 
yetkiülerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu 
amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine 
getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet 
Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki 
kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre 
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının 
denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin 
bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, 
süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir."; 

3- "Soruşturmanın gizliliği" kenar başlıklı 157. maddesinde, 

"(1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar 
vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir."; 

C) 1- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7. maddesinin yedinci; 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5. maddesinin altıncı; 2937 sayılı 

- 6 0 5 -



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6. maddesinin altıncı 
fıkralarında, "Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların 
saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca 
doğmdan soruşturma yapılır."; 

2- 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesinin onbirinci; 2803 sayılı Kanunun ek 5. maddesinin 
dokuzuncu; 2937 sayılı Kanunun 6. maddesinin dokuzuncu fıkralarında, "Bu maddede belirlenen 
usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu .şekilde dinleme yapanlar 
hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."; 

Ç) 10/11/2005 tarihli ve 25989 .sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon iletişim 
Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin "İlkeler" kenar başlıklı 4. 
maddesinde, 

"Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez 
ve kayda alamaz. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve 
bilgiler, Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 
tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve 
usul dışında kullanılamaz. 

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 

10/04/2009 tarihli ve B.62.0.BTK.0.14.00.01-610.01.00.2009-103940 sayılı ve 04/06/2009 tarihli 
ve B.62.0.BTK.0.14.02.02-610.01.00.2009-161982 sayılı yazılarıyla; 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanun, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 
ve Milli istihbarat Teşkilatı Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklerde 
dinlemeye ilişkin usul ve esasların ayrıntı olarak belirlendiği; 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 
düzenlenen adlî amaçlı olarak iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümler; 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 132 ilâ 138. maddelerinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlâl, kişiler arasındaki 
konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlâl, kişisel verilerin 
kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya elegeçirme ve verileri yok etme hükümleri 
çerçevesinde; iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda 
almması konularmda, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı ile adlî makamlarca alınan hâkim veya mahkeme kararlarının 
gereğinin Başkanlıklarınca "gizlilik ilkesine" uygun olarak titizlikle yerine getirildiği, 

Bu çerçevede, som önergesinde bahsi geçen hususlann somşturma makamlarının ve adlî 
mercilerin yetki alanına girdiği, 

Bildirilmiştir. 
III- Som önergesine konu edilen diğer hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar 

devam etmekte olup, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. / / ) / 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, belediye başkan ve yardımcılarının bir ek 
ödemeden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in ce
vabı (7/7830) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Anayasa ve Meclis îç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. /-s 

30.12.2008 gün ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3..Maddesi Uyarınca 
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu 
Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"m Madde 2, Geçici 
Madde 1'de 

" Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli " E k Ödeme 
Cetveli"nin " A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa Göre Alanlar" kısmının " 2- Kadroları Teknik 
Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) vc (b) 
sıraları ile aynı kısmın " 3- Kadroları Sağlık Hizmetleri vc 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün 
(d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup 
bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü,' il müdür 
yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan vc 
müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı 
almayanlar için ek ödeme oranı % 100 olarak uygulanır" 
denilmektedir. 

Bu madde kapsamında eşdeğer görev, kapsam ve pozisyonlarda 
görev yapan "Belediye Başkan ve Belediye Başkan Yardımcı lar ın ın 
bü ek ödemeden yararlanamamaları büyük bir eksiklik olarak 
nitelendirilmektedir. Bu mağduriyet ve adaletsizliği önlemek 
açısından, Anayasanın 10. maddesinde belirtildiği üzere "Devlet 
organları vc idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" ilkesi 
gereğince Belediye Başkan ve Yardımcılarının da bu Bakanlar Kurulu 
Kararı Kapsamına alınmalarını uygun bulur musunuz ? 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.33.35/ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

22.06.09* 7 7 2 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22/05/2009 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-145-14/2220 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'm Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7830 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar" 
değerlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine 
dayanılarak çıkarılan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile anılan Kahürf Hükmünde 
Kararnamede belirtilen ölçütler dahilinde yapılan düzenlemeler sonucunda aynı hizmet sınıfı 
ve kadro unvanında bulunan personel arasında, ilave ödemeler nedeniyle var olan ücret 
dengesizliği önemli ölçüde giderilmiştir. 

Söz konusu Karar ile belediye başkan yardımcılan da dahil olmak üzere aylıklarını 
657 sayılı Kanuna göre alanlardan kadrolan genel idare hizmetleri sınıfında yer alan bölge 
müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 
yardımcısı, başkan ve müdür kadrolannda bulunanlardan makam tazminatı almayanların ek 
ödeme oranı % 52-53 olarak belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, belediye başkanlannın mali haklan 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununa göre belirlenmekte olup, söz konusu ek ödeme kapsamına alınmaları 
statüleri gereği mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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5.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun, çiftçilerin desteklenmesine, 
- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, pamuk tarımında alınabilecek bazı tedbirlere, 
Bir kanun tasarısı taslağına gönderilen görüşe, 
- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş 'in, tarım kredi kooperatiflerinin bazı uygulamalarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

(7/7862), (7/7863), (7/7864), (7/7865) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz 
ederim. 

04.05.2009 

Ahmet Kenan TANRIKULU 
İzmir Milletvekili 

1-) Ege Bölgesi'nin 2008 yılı pamuk destekleme primi hangi tarihte ödenecektir? 
Meydana gelen gecikmenin sebebi nedir? 

2-) 2008 yılı ürünü yağlı tohum, hububat ve bakliyat destekleme primlerinde 
yüzde 10'luk kesintiye gidilmesinin gerekçesi nedir? Bu kesintinin zaten finansal kriz 
yaşayan çiftçimize geri ödenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

3-) Yaşanmakta olan ekonomik kriz ülkemizde her kesimi olumsuz etkilediği gibi 
çiftçimizi de etkilemiştir. Bu yüzden çiftçimize verilen mazot, gübre vb. parasal 
desteklerin bugünkü şartlara göre yeniden düzenlenerek artırılması için çalışmanız 
bulunmakta mıdır? 

4-) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak; çiftçimizin en önemli girdi maliyeti olan 
mazot, gübre, zirai ilaç fiyatlarındaki ÖTV ve KDVnin düşürülmesi (yüzde 1) için 
girişimleriniz ve çalışmalarınız nelerdir? Bu yöndeki indirimler ne zaman 
gerçekleşecektir? 

5-) Ziraat Bankası'nda borçlarını yapılandıran çiftçi ve üreticilerimiz bankaca 
takip listesine alındıkları için, başka kredi imkânlarından yararlanamamaktadırlar. Bu 
olumsuz durumu ortadan kaldırmak için hangi çalışmalar gerçekleştirilmiş veya 
gerçekleştirilecektir? 

6-) Yerli pamuk üretimini özendirmek amacıyla Bakanlığınızın bu yönde aldığı, 
alacağı tedbirler nelerdir? 

7-) Ege Bölgesi hem kaliteli pamuk üretimi, hem de bunu işleyen kalifiye tekstil 
sektörü açısından özel bir bölgedir. Son yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları 
nedeniyle pamuk üretiminden vazgeçen üreticimizin tercihleri ürün desenini de 
olumsuz etkilemektedir. Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünü teşvik edecek yapısal 
önlemleriniz nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. \ 

5a4mfEWstPAHİ 
Izçıir Mtffefvekili 

tzmir Ticaret Borsasında 22 Nisan 2009 tarihinde yaınlan toplantıda; tekstil sektörünün 
hammaddesi ve en önemli tarımsal ürünlerimizden pamuğun 2009 yılı Ekim dönemi öncesi 
bir değerlendirmesi yapılmıştır. / 

Yapılan toplantıda alınabilecek tedbirler konusunda şu görüşler benimsenmiştir; 

1. 2009 yılı prim miktarının ekim döneminden önce açıklanması olumlu bir 
gelişmedir. Ancak henüz 2008 yılı ürünü primler bile ödenmemiştir. Bu nedenle, 
2008 yılı ürünü prim miktarında yapılan % 10 kesintinin iptal edilerek pamuk 
ekimlerinden önce ödenmesi ve 42 krş/kg olarak belirlenen 2009 yılı prim 
miktarının 55 krş/kg'a yükseltilmesi gerekmektedir. 

2. Mazot ve gübre gibi girdi destek katsayıları gerçek bir destekleme için yeniden 
düzenlenmelidir. Ayrıca, mazot ve gübre fiyatlarının üzerindeki ÖTV ve KDV 
vergilerinin yüzde l'e indirilmesi gerekmektedir. 2008 yılı başında ham pamuk 
satışına getirilen %8 KDV tekrar eski oranı olan %1 'e düşürülmelidir 

3. Ziraat Bankası'nda borçları yapılandırılan üreticiler bankaca takip listesine 
alınmakta bu üreticiler diğer kredi imkânlarından yararlanamamaktadır. Borçların 
yapılandırılmasının bir anlamı olması için bu yanlış uygulamadan vazgeçilmelidir. 

4. Yerli pamuk kullanımını özendirmek amacıyla bu pamukları kullanan sanayicilere 
destek verilmelidir (elektrik desteği, SSK desteği, düşük maliyetli ucuz kredi 
desteği vs.) 

5. Ege Bölgesi kaliteli pamuk üretimi açısından ve bunu işleyen kalifiye tekstil 
sektörü açısından özel bir bölgedir. Son yıllarda pamuk üretiminden vazgeçen 
üreticinin tercihleri bölgenin ürün desenini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, 
bölgedeki pamuk ve tekstil sanayini teşvik için özel destekler geliştirilmelidir. 

6. Ülkemiz için en önemli istihdam alanlarından birisi olan tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün üzerindeki vergi, sigorta ve enerji yükleri hafıfletilmelidir. 

SORU= 
Yukarıda belirtilen görüşler doğrultusunda Bakanlığınızca alınan veya alınması düşünülen 
tedbirler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere, kuru incir, fındık, kuru kayısı/ve Antep fıstığı gibi ürünler, ülkemizin 
dünya genelinde üretim ve ihracatında söz sahibi olduğu ürünler olup, ülkemize en fazla 
döviz girdisi kazandıran tarımsal ihraç kalemlerimizi oluşturmaktadır. 

Adı geçen ürünlerin yurtdışındaki alıcıları tarafından aflatoksin, kükürt bulaşıklığı, 
fiyat, kalite, vs. anlaşmazlığı gibi nedenlerle ülkemize geri' gönderilmeleri durumunda, 
yürürlükteki Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 5179 no.lu Kanun hükümleri 
uygulanmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Dış Ticaret Müsteşarlığımız 
tarafından birliklerimize iletilmiş olan ve uygulamadaki 5179 sayılı kanunun yerine geçecek 
olan veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu taslağı'nın son şeklinin 
incelenmesinden, söz konusu kanun taslağının bazı hükümlerinin alıcıları tarafından geri 
gönderilen kuru meyve partileri ile ilgili sorunu çözmekten uzak olduğu anlaşılmış, söz 
konusu yasa metninin düzeltilmesinin kuru meyve sektörümüz açısından'hayati önem arz 
etmesi nedeniyle, konu 24 Nisan 2009'da Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Dış Ticaret 
Müsteşarlığına iletilmiştir. 

SORULAR 
1. Bahse konu yazı bakanlığınıza ulaşmış mıdır? 
2. Söz konusu yasa tasarısı üzerinde talep edilen düzeltmeler yapılacak mıdır? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / 

Tarım Kredi Kooperatifleri milyonlarca çiftçiyi ve işletmeyi kapsayan, 
ekonomik yapıda büyük rolü olan kuruluşlardır. 

1581 sayılı kanunla kurulan tarım kredi kooperatifleri, ortağı olan 
çiftçilerin, donatım ve işletme ihtiyaçları için, kredi açar. Her türlü tarım alet ve 
makineleri, araç ve gereçleri, gübre, tohum, ilâç, hayvan yemi ve tüketim 
maddelerini sağlayarak, dağıtımını yapar. 

2834 sayılı kanunla kurulan tarım satış kooperatifleri; ortakları ve ortağı 
olmayan çiftçilerin ürünlerinin alımını, fabrikalarında işlenip 
değerlendirilmesini, dış ve iç pazarlara satımını, ortaklarının ihtiyacı olan tarım 
girdilerinin sağlanmasını, dağıtımını ve kredi ihtiyacını karşılar. 

Geniş bir tabanı kapsayan ve soşyo-ekonomik yönden önemli işlevleri 
olan kooperatiflerin, ülkemiz tarım sektörünün gelişmesinde ve kırsal 
kalkınmasında en etkili kurumlardır. 

Buna göre: 

1-Çiftçilerimizin ekim zamanında kullandığı DAP gübresinin Eylül-Ekim ayı 
fiyatları ne kadardır? Şu andaki fiyatı ne kadardır? 
2-Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı Bölge Birliklerinin 
kooperatiflere uyguladığı faiz oranı kaçtır? Kooperatiflerin vatandaşa uyguladığı 
faiz oranı kaçtır? Eğer ikisi arasında fark varsa bu fark nasıl finanse 
edilmektedir? 
3-Tarım Kredi Kooperatiflerinin düzenlediği senetlere % 2 oranında komisyon 
aldığı iddia edilmektedir. Bu komisyonun mantıklı izahı nedir? 
4-Bölge birliklerine göre gübre talepleri ve verilen gübre miktarları ne kadardır? 

Bursa Milletvekili 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ 2 V ^ ^ 
KONU: Yazıh Soru Önergeleri 22/06/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22.05.2009 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-13106 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan.tzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU' na ait 7/7862, 
İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ' ye ah 7/7863, 7/7864 ve Bursa Milletvekili Hamza Hamit 
HOMRIŞ' e ait 7/7865 esas nolu yazıh soru Önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır, 

Bilgilerinize arz ederim. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Ahmet Kenan TANRIKULU 
İzmir Milletvekili 

Esas no : 7/7862 

SORU 1) Ege Bölgesi'nin 2008 yılı pamuk destekleme primi hangi tarihte eklenecektir? Meydana gelen 
gecikmenin sebebi nedir? 

CEVAP 1) Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Kütahya illerinin ödemeleri 
yapılmış olup, diğer illerin ödemeye ilişkin icmalleri Bakanlığımıza ulaştıktan sonra bütçe 
imkanları doğrultusunda ödemeler yapılacaktır 

SORU 2) 2008 yılı ürünü yağlı tohum, hububat ve bakliyat destekleme primlerinde yüzde 10'luk 
kesintiye gidilmesinin gerekçesi nedir? Bu kesintinin zaten finansal kriz yaşayan çiftçimize geri 
ödenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 2) Çiftçilerimize 2008 yılı için yapılmakta olan bazı destekleme kalemlerinden 
31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak yayımlanan 30.01.2009 tarihli ve 
27126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Karan kapsamında 
%10 kesinti yapılmaktadır 

SORU 3) Yaşanmakta olan ekonomik kriz ülkemizde her kesimi olumsuz etkilediği gibi çiftçimizi de 
etkilemiştir. Bu yüzden çiftçimize verilen mazot, gübre vb. parasal desteklerin bugünkü şartlara göre 
yeniden düzenlenerek artırılması için çalışmanız bulunmakta mıdır? 

SORU 4) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak; çiftçimizin önemli girdi maliyeti olan mazot, gübre, 
zirai ilaç fiyatlarındaki ÖTV ve KDV'nin düşürülmesi (yüzde 1) için girişimleriniz ve çalışmalannız 
nelerdir? Bu yöndeki indirimler ne zaman gerçekleşecektir? 

EKLER; 
1-Görüş 7/7862 
2-Görüş 7/7863 
3-Görüş 7tf864r 

4-Görüş 7/7865 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 
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CEVAP 3- 4) Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-2009 
yıllan arasında bütçe imkanlan çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 yılına göre % 74 oranında artmıştır. Aynca 
birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-80 oranında artmlmıştır. Artan mazot fiyatlan 
karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2003-2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine 
dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda toplam 2 milyar 463 
milyon TL mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2010 yılında da Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre 
değişen miktarda bütçe imkanları çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi 
destekleme ödemesi yapılacaktır 

SORU 5) Ziraat Bankası'nda borçlarım yapılandıran çiftçi ve üreticilerimiz bankaca takip listesine 
alındıklan için, başka kredi imkânlarından yararlanamamaktadırlar. Bu olumsuz durumu ortadan 
kaldırmak için hangi çalışmalar gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecektir? 

Sora önergesine İlişkin Olarak T.C. Ziraat Bankası AS. Genel Müdürlüğünden alınan Cevap 
aşağıda ver almaktadır. 

CEVAP 5 ) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tanm Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatınm ve İşletme Kredisi Kullandınlmasına İlişkin 2008/14489 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan'nm 2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile değiştirilen 4.maddesinde; 
"Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçlan 
ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandınlmış olup, geri ödeme süreci devam 
eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi 
açılmaz." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, borçlan takip hesaplanndan yapılandınlan müşterilere sübvansiyonlu kredi 
kullandınlması mümkün bulunmamaktadır 

SORU 6) Yerli pamuk üretimini özendirmek amacıyla Bakanlığınızın bu yönde aldığı, alacağı tedbirler 
nelerdir? 

CEVAP 6) Pamuğa fark ödemesi şeklinde Destekleme Primi, Mazot-Gübre Desteği, Sertifikalı 
Tohum Kullanım Desteği, Toprak Analizi Yaptıran Üreticiler ve Organik Tanm Yapanlara İlave 
Destek verilmektedir. 

SORU 7)) Ege Bölgesi hem kaliteli pamuk üretimi, hem de bunu işleyen kalifiye tekstil sektörü 
açısından özel bir bölgedir. Son yularda uygulanan yanlış tanm politikalan nedeniyle pamuk 
üretiminden vazgeçen üreticimizin tercihleri ürün desenini de olumsuz etkilemektedir. Bölgedeki 
pamuk ve tekstil sektörünü teşvik edecek yapısal önlemleriniz nelerdir? 

CEVAP 7) Pamuğa Destekleme Primlerinin yanı sıra; tanmsal üretimin talebe göre planlanması, 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi, pazara geçerli norm ve standartlarda uygun ürün sevk edilmesi, 
ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünün artınlması, tanmsal sanayinin 
sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Pamuk Konseyi kurulmuştur. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Kamil Erdal SİPAHİ 
İzmir Milletvekili 

Esas no : 7/7863 

İzmir Ticaret Borsasında 22 Nisan 2009 tarihinde yapılan toplantıda; tekstil sektörünün hammaddesi ve en 
önemli tarımsal ürürlerimizden pamuğun 2009 yılı Ekim dönemi öncesi bir değerlendirmesi 
yapılmıştır. 
Yapılan toplantıda alınabilecek tedbirler konusunda şu görüşler benimsenmiştir: 

SORU 1) 2009 yılı prim miktarının ekim döneminden önce açıklanması olumlu bir gelişmedir. 
Ancak henüz 2008 yılı ürünü primler bile ödenmemiştir. Bu nedenle, 2008 yılı ürünü prim miktarında 
yapılan % 10 kesintinin iptal edilerek pamuk ekimlerinden önce ödenmesi ve 42 krş/kg olarak 
belirlenen 2009 yılı prim miktarının 55 krş/kg' a yükseltilmesi gerekmektedir. 

CEVAP 1) Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Kütahya dahil toplam 36 ilin 
ödemeleri yapılmış olup, diğer illerin ödemeye ilişkin icmalleri Bakanlığımıza ulaştıktan sonra 
bütçe imkanları doğrultusunda ödemeler yapılacaktır. 

Çiftçilerimize Tarımsal Destek Uygulamalarında; 31/12/2008 tarih ve 27097 (Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5828 sayılı "2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu" esas alınmaktadır. 

SORU 2) Mazot ve gübre gibi girdi destek katsayıları gerçek bir destekleme için yeniden düzenlenmelidir. 
Aynca, mazot ve gübre fiyatlannın üzerindeki ÖTV ve KDV vergilerinin yüzde l'e indirilmesi 
gerekmektedir. 2008 yılı başında ham pamuk satışına getirilen %8 KDV tekrar eski oranı olan % 1' e 
düşürülmelidir. 

CEVAP 2) Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-2009 
yıllan arasında bütçe imkanlan çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 yılına göre 
% 74 oranında artmıştır. Aynca birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-80 oranında 
artınlmıştır. Artan mazot riyadan karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2003-2009 
döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre 
değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2010 yılında da Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre 
değişen miktarda bütçe imkanlan çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme 
ödemesi yapılacaktır. 

SORU 3) Ziraat Bankası'nda borçlan yapılandırılan üreticiler bankaca takip listesine alınmakta bu 
üreticiler diğer kredi irrıkânlanndan yararlanamamaktadır. Borçların yapılandınlmasının bir anlamı olması 
için bu yanlış uygulamadan vazgeçilmelidir. 
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Soru önergesine İlişkin Olarak T.C. Ziraat Bankası A.S. Genel Müdürlüğünden alınan Cevap 
aşağıda yer almaktadır. 

CEVAP 3) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tanm Kredi Kooperatiflerince Tanmsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatınm ve İşletme Kredisi Kullandınlmasına İlişkin 2008/14489 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan'nın 2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile değiştirilen 4.maddesinde; 
"Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları 
ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden 
üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz." 
hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, borçları takip hesaplanndan yapılandırılan müşterilere sübvansiyonlu kredi 

kullandırılması mümkün bulunmamaktadır. 

SORU 4) Yerli pamuk kullanımını özendirmek amacıyla bu pamuklan kullanan sanayicilere destek 
verilmelidir (elektrik desteği, SSK desteği, düşük maliyetli ucuz* kredi desteği vs.) 

CEVAP 4) Pamuğa fark ödemesi şeklinde Destekleme Primi, Mazot-Gübre Desteği, Sertifikalı 
Tohum Kullanım Desteği, Toprak Analizi Yaptıran Üreticiler ve Organik Tanm Yapanlara İlave 
Destek verilmektedir. 

SORU 5) Ege Bölgesi kaliteli pamuk üretimi açısından ve bunu işleyen kalifiye tekstil sektörü 
açısından özel bir bölgedir. Son yıllarda pamuk üretiminden vazgeçen üreticinin tercihleri bölgenin ürün 
desenini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, bölgedeki pamuk ve tekstil sanayini teşvik için özel 
destekler geliştirilmelidir. 

CEVAP 5)) Pamuğa Destekleme Primlerinin yanı sıra; tanmsal üretimin talebe göre planlanması, 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi, pazara geçerli norm ve standartlarda uygun ürün sevk edilmesi, 
ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün artınlması, tarımsal sanayinin 
sürekliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Pamuk Konseyi kurulmuştur. 

SORU 6 ) Ülkemiz için en önemli istihdam alanlarından birisi olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
üzerindeki vergi, sigorta ve enerji yükleri hafifletilmelidir. 

CEVAP 6) Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Kamil Erdal SİPAHİ 
İzmir Milletvekili 

Esas no : 7/7864 

Bilindiği üzere, kuru incir, findik, kuru kayısı/ve Antep fıstığı gibi ürünler, ülkemizin dünya 
genelinde üretim ve ihracatında söz sahibi olduğu ürünler olup, ülkemize en fazla döviz girdisi 
kazandıran tarımsal ihraç kalemlerimizi oluşturmaktadır. 
Adı geçen ürünlerin yurtdışındaki alıcıları tarafından aflatoksin, kükürt bulaşıklığı, fiyat, kalite, vs. 
anlaşmazlığı gibi nedenlerle ülkemize geri gönderilmeleri durumunda, yürürlükteki Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkındaki S179 no.lu Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Dış ticaret Müsteşarlığımız 
tarafından birliklerimize iletilmiş olan ve uygulamadaki 5179 sayılı kanunun yerine geçecek 
olan veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu taslağının son şeklinin 
incelenmesinden, söz konusu kanun taslağının bazı hükümlerinin alıcıları tarafından geri 
gönderilen kuru meyve partileri ile ilgili sorunu çözmekten uzak olduğu anlaşılmış, söz 
konusu yasa metninin düzeltilmesinin kuru meyve sektörümüz açısından hayati önem arz 
etmesi nedeniyle, konu 24 Nisan 2009'da Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Dış Ticaret 
Müsteşarlığına iletilmiştir. 

SORU 1) Bahse konu yazı bakanlığınıza ulaşmış mıdır? 

SORU 2) Söz konusu yasa tasansı üzerinde talep edilen düzeltmeler yapılacak mıdır? 

CEVAP 1-2) 05 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"5179 sayılı Gıdalann, Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ve bu Kanun kapsamında yayımlanan "Gıda Güvenliği ve 
Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" gereği gıda zincirinin tüm aşamalannda gıda 
güvenliği ve kalitesinin sağlanması, tüketici sağlığının ve haklarının korunması, haksız rekabetin 
önlenmesi ve güvenli gıda arzının sağlanması Bakanlığımız yetki ve sorumluluğundadır. 

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletilen 24 Nisan 2009 tarihli yazı 
Bakanlığımıza ulaşmamıştır. 

İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen ürünlerle ilgili olarak söz konusu kanun taslağının 
son sekimde İthalat ve İhracatta Resmî Kontroller Gümrükler ve Sınır Kontrol Noktaları 
başlığı altındaki 34 üncü maddenin 14 üncü bendinde "ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri 
dönen canlı hayvan ve ürünler, geri dönme sebebi de dikkate alınarak Bakanlıkça dönen ürünün 
giden ürünle aynı olduğu ile ilgili ayniyat tespiti yapıldıktan sonra resmi kontrole tâbi tutulur. 
Kontrol sonucu mevzuata uygun olan canlı hayvan ve ürünlerin girişine izin verilir. Uygun olmayan 
canlı hayvan ve ürünler için aşağıdaki tedbirlerden biri uygulanır: 
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a) Yeniden ihraç edilir, 
b) Karantina altına alınır, 
c) özel işleme tâbi tutulur, 
ç) Esas kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı girişine izin verilir, 
d) İtlaf ve imha edilir." hükmü yer almaktadır. 
Ülkemizden AB ülkelerine ve AB dışındaki ülkelere ihraç edilen gıda maddeleri alıcı ülke tarafından 
herhangi bir nedenle (mevzuata uygunsuzluk, fiyat ve kalite uyuşmazlığı vb) Ürünler ülkemize geri 
gelmektedir. Geri gelen ürünlerin 5179 sayılı Gıda Kanunu'nun 19' uncu maddesindeki "ihraç 
edilen ürünün geri gelmesi halinde, halk sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla ayniyat tespiti 
yapılarak yurda girişine izin verilir" hükmüne dayanarak ürünlerin Türk Gıda Mevzuatına uygun 
olması durumunda ülkemize girişine izin verilmekte veya söz konusu ürün ile ilgili olarak ihracatçı 
firma tarafından alıcı ülkenin ürünü kabul ettiğini belgeleyen taahhütnameyi ibraz etmesi durumunda 
aynı ürün tekrar ihraç edilebilmektedir. Söz konusu ürünlerin ülkemize geri dönüşünde sadece 
ayniyat tespiti yapılarak ürünlerin Türk Gıda Mevzuatına göre kontrollerinin yapılmadan yurda 
girişine izin verilmesi hususu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından birçok defa dile getirilmiştir. 
Bu anlamda belirtilen sorunun aşılması amacıyla aflatoksin tespit edildiği gerekçesiyle geri 
gönderilen kuru incirleri Ege İhracatçı Birlikleri tarafından İzmir'de gümrüklü antrepoda kurulan 
tesiste gümrük idaresinin sevk ve gözetimi altında aflatoksin masalarında tek tek ultraviyole ışığı 
altında incelenerek ayıklanmasına, Türk Gıda Kodeksi'ne uymayan ve yurda girişi sakıncalı 
ürünlerin aynştınlmasma, İl Müdürlüğü tarafından ayıklanan kuru incirlerden alınan numunelerin 
analiz sonuçlarının olumlu olması halinde işlenip paketlendikten sonra tekrar ihracata ya da iç 
piyasaya sevk edilmesine izin veren Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin 
İhracatında Sağbk Sertifikası Düzenleme ve İhracattan Geri Dönen Ürünler için Uygulama 
Talimatı 28.04.2009 tarihinde İl Müdürlüklerimize gönderilmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Hamza Hamit HOMRİŞ 
Bursa Milletvekili 

Esas no : 7/7865 

Tanm Kredi Kooperatifleri milyonlarca çiftçiyi ve işletmeyi kapsayan, ekonomik yapıda büyük 
rolü olan kuruluşlardır. 
1581 sayılı kanunla kurulan tanm kredi kooperatifleri, ortağı olan, çiftçilerin, donatım ve 
işletme ihtiyaçları için, kredi açar. Her türlü tanm alet ve makineleri, araç ve gereçleri, gübre, 
tohum, ilâç, hayvan yemi ve tüketim maddelerini sağlayarak, dağıtımını yapar. 
2834 sayılı kanunla kurulan tanm satış kooperatifleri; ortakları ve ortağı olmayan çiftçilerin 
ürünlerinin alımını, fabrikalannda işlenip değerlendirilmesini, dış ve iç pazarlara satımım, 
ortaklanınn ihtiyacı olan tanm girdilerinin sağlanmasını, dağıtımım ve kredi ihtiyacını karşılar." 
Geniş bir tabam kapsayan ve sosyo-ekonomik yönden Önemli işlevleri olan kooperatiflerin, 
ülkemiz tanm sektörünün gelişmesinde ve kırsal kalkınmasında en etkili kurumlardır. 

Buna göre: 

SORU 1) Çiftçilerimizin ekim zamanında kullandığı DAP gübresinin Eylül-Ekim ayı fıyatlan 
ne kadardır? Şu andaki fiyatı ne kadardır? 

Soru önergesine İlişkin Olarak Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğünden Alınan Cevaplar Aşağıda Yer Almaktadır: 
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CEVAP 1) DAP gübresinin ay ortalaması fiyatları aşağıya çıkarılmıştır. 

a) Yurtiçi fiyatlar 

2008 2008 2009 

Eylül Ekim Mayıs 

1910 TL/ton 1874 TL/ton 840 TL/ton 

b) Yurtdışı F.O.B. fiyatları (yükleme limanında, gemi bordasında teslim) 

2008 2008 2009 

Eylül Ekim Mayıs 

1100 $/ton 908 $/ton 316 $/ton 

F.O.B. fiyatlarının verilmesinden maksat DAP gübresinin doğrudan ithal edilmesi veya 
yurtiçinde üretilmesi halinde fosfat kayası, fosforik asit, sülfürik asit, nitrojen kaynağımn hemen 
hemen tamamının ithalata dayanması nedeniyledir. 

SORU 2) Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı Bölge Birliklerinin 
kooperatiflere uyguladığı faiz oranı kaçtır? Kooperatiflerin vatandaşa uyguladığı faiz oranı 
kaçtır? Eğer ikisi arasında fark varsa bu fark nasıl finanse edilmektedir? 

CEVAP 2) Bölge Birliklerimizin birim Tanm Kredi Kooperatiflerine uyguladığı faiz oram 
%19,25 birim Kooperatiflerimizin ortaklanmıza uyguladığı faiz oranı ise %25 indirimli tutan 
13,13 olarak uygulanmakta aradaki fark gelir kaybı olarak Hazinece karşılanmaktadır. 

SORU 3) Tanm Kredi Kooperatiflerinin düzenlediği senetlere % 2 oranında komisyon aldığı 
iddia edilmektedir. Bu komisyonun manhkh izahı nedir? 

CEVAP 3) Tanm Kredi Kooperatiflerinin kredi kaynak maliyetindeki artışlar nedeniyle 
ortaklarına kullandırdığı nakdi kredilere % 2, ayni kredilere % 1,5 oranında komisyon 
uygulanmaktadır. 

SORU 4) Bölge birliklerine göre gübre talepleri ve verilen gübre miktarlan ne kadardır? 

CEVAP 4) Tanm Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinin 2008 yılı sonbahar dönemindeki 
talepleri ve taleplerin karşılanma oram aşağıdaki gibidir. 

Talep Karşılanması Karşılanma Oranı 

356.501 ton 345.267 ton % 96,8 
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6.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, 2009yılı bütçesindeki değişiklik ihtiyacına ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/7868) 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim.04.05.2009 

2009 yılı "ilk çeyrek" rakamları açıklandı; bir çok referans değerde öngörülmeyen 
düşüşler olduğu ortaya çıktı; 

Bu bağlamda; 

1. 2009 yılı için yeni bir malî bütçe yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Mevcut Bütçe Tasarısı tüm parametrelerde %100 den fazla değiştiğine göre 
bütçe'de yaptığınız ve yapacağınız değişiklikleri TBMM'ne onaylatmayı gerekli 
görüyor musunuz? 

3. 2009 yılı için Bütçe tasansı ile öngördüğünüz % 4 büyüme oranı %-3,6 ya çekildi; 
%200'lük bir yanılmayı nasıl karşılayacaksınız? Bunun vergi gelirlerine yansıması 
hangi oran ve rakamlarda olacaktır? 

4. Yılın ilk çeyreğinde KDV, ÖTV, Kurumlar Vergisi, Harç, Damga Vergisi, Şans 
Oy unlan Vergisi gibi temel gelir kalemlerin de kabul edilen bütçe ile öngörülen 
oranlardan ne kadar düşüşler yaşandı? 

5. Küresel fınans krizi için aldığınız tedbirleri yeterli buluyor musunuz? 

6. Yıl sonunu ön görebiliyor musunuz? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet ŞANDIR 
M H P Mersin Milletvekili 
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T.C. 
M A L Î Y E BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.33.34/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 22.06.09* 7716 

TÜRKÎYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lg i : TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22/05/2009 
tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7868-13129/28489 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/7868 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, yaşanmakta olan küresel fınansal krizle birlikte, 2008 yılının son 
çeyreğinden itibaren çok sayıda gelişmiş ülke daralma sürecine girerken, yine çok sayıda 
gelişmekte olan ülkede büyüme hızı yavaşlamaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki talep 
daralması, gelişmekte olan ülkelerin ihracat düzeylerini azaltarak ekonomik faaliyetlerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler Türkiye 
ekonomisinde de başta ihracat, iç talep ve büyüme olmak üzere temel makro ekonomik 
göstergeleri etkilemektedir. 

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve krize karşı alınan tedbirler bütçenin gelir ve gider 
taraflarını etkilemektedir. Özellikle bu durum, cari dönem ekonomik gelişmelerine daha 
duyarlı olan dolaylı vergiler ve istihdam düzeyine bağlı olan sosyal güvenlik primlerinde 
azalmaya neden olmaktadır. Ekonomik canlılığın sürdürülebilmesi için uygulamaya konulan 
programların maliyetleri de bütçe giderlerinin artışı sonucunu doğurmaktadır. 

Global ekonomik tahminler ve Türkiye ekonomisinin temel gelişmeleri makro 
ekonomik çerçevenin ve maliye politikası hedeflerinin revize edilmesi ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak 
Avrupa Birliğine sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Program Belgesinde, 2009-2011 yıllarına 
ilişkin temel makro ekonomik hedefler ve maliye politikası hedefleri revize edilerek kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Sözkonusu belgede, 2009 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin olarak yeni 
yapılan tahminler çerçevesinde gelir ve gider hedefleri ile buna bağlı olarak bütçe açığı da 
revize edilmiştir. 

Küresel fınansal krizin ülkemiz ekonomisine etkilerini azaltmak amacıyla; istihdam, 
üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞE 
Maliye Bakanı 
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7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, kriz nedeniyle SGK'yayapüan ödemelerin azalmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7876) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafondan yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. t/J f 

Saygılarımla. 06.04.2009 IIjA 
AkifİEKİp 

Gaziantep Milletvekili 

içinde bulunduğumuz küresel ekonomik krizle, birlikte, kapanan ve çalışma 
kapasitesini azaltan işyeri sayısındaki artış, işsiz sayısında büyük artışa neden oluşmuştur. 
Yaşanan bu olumsuz tablo Sosyal Güvelik Kurumu'na (SGK) ödenen prim sayısında düşüşe 
yol açmıştır. Kuruma prim ödeyenlerin sayısında meydana gelen yaklaşık 1 milyonluk 
azalmaya karşın emekli sayısındaki artma eğilimi aktif-pasif sigortalı oranının 1.80'e 
gerilemesi sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan yine mali krizle birlikte prim borçlarını 
ödeyemeyen işyeri sayısındaki artış da Kurum'un gelirlerinde ciddi bir düşüş meydana 
getirmiştir. 

Bir yandan gelirinin azalması, diğer yandan giderinin artması ve alacaklarını tahsil 
edememesi nedeniyle SGK'nın 2009'un ilk üç ayında merkezi bütçeden kullandığı kaynak 
miktarı 13.2 milyar .TL'yi bulmuştur. Mevcut gidişat göz önüne alındığında yılsonuna kadar bu 
rakamın 52 milyar TL'yi bulması öngörülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Ekonomik mali krizin etkilerinin uzun süre devam edeceği tahminleri göz önünde 
bulundurulduğunda, SGK'nın gelirlerinde istihdamın arttırılması ve işyerlerinin 
borçlarının tahsil edilmesi suretiyle bir artış sağlanamayacağına göre, gelir-gider 
arasındaki farkın kapatılması için alınan önlemler var mıdır? Bu konuda atılan 
somut adımlar nelerdir? 

2. Kurumun (SGK) giderlerinin azaltılması için çoğunluğu emekli ve işçilere ait olan 
sağlık harcamalarında kesintiye gidileceği iddiaları doğru mudur? Böyle bir kesinti 
yapılması durumda vatandaşlarımız yeterli ölçüde sağlık hizmeti alabilecek midir? 

3. Bu olumsuz tablo nedeniyle, emekli ve çalışanlardan, aldıkları sağlık hizmeti için 
ek bir ücret istenecek midir? Bu tür bir yaptırımın uygulamaya konulması, hukuk 
devleti ve devlet ciddiyetiyle bağdaştırtabilir mi? 

4. SGK'nın giderlerinin azaltılması amacıyla, 10 milyona yakın yeşil kart kullanan 
vatandaşımızın sayısında azaltmaya gideceğiniz iddiaları doğru mudur? Bu tür bir 
uygulamaya geçilmesi halinde, hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan bu 
vatandaşlarımız kendi kaderine terkedilmiş olmayacak mıdır? 

5. IMF ile yapılan görüşmelerde, krizin ortaya çıkmasında hiçbir sorumluluğu 
olmayan çalışan sınıfının sosyal güvenlik harcamalarında tasarrufa gidilmesine, 
diğer bir deyişle krizin faturasının emekçiye kesilmesine ilişkjn<bir kortu gündeme 
getirildi mi? Açıklar mısınız? 
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T.C. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610- l * IT3 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/7876) 2 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27/05/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7876-13250/28720 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Akif EKÎCÎ'ye ait 7/7876 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. . 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ AKİF EKİCİ'NİN 7/7876 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesi açısından 
öncelikli etkisini istihdam ve ekonomik büyüme alanında göstermiştir. TÜÎK'in yayımladığı 
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre 20Q9 yılı Şubat ayı için işsizlik oranı %16,1 olarak 
gerçekleşmiştir. İstihdam alanında yapılan araşürmalar çerçevesinde geçmiş veriler 
incelendiğinde; işsizlik oranları mevsimsel bir dalgalanmalar göstermektedir. En güncel 
Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 2009 Mart ayına aittir. Bu ayda toplam işyeri sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre %2,3 artış göstererek 1.147.158'e ulaşırken, 4 (a) kapsamındaki zorunlu 
sigortalı sayısı ise %3,4 düşerek 8.410.234 kişi olmuştur. 2005-2009 yılı Mart ayı verileri 
incelendiğinde ise, 4 (a) kapsamına giren zorunlu sigortalı sayısındaki bir önceki aya göre 
değişim yeni kanunun yürürlüğe giriş dönemleri (2006 Aralık ve 2008 Nisan) hariç, diğer 
dönemlerde benzer seyir göstermektedir. 2008 yılının Temmuz ayından itibaren sigortalı 
sayısında değişimin önceki yıllarla karşılaşmadığında beklenen seviyenin altında kaldığı 
görülmektedir. 

2008 Temmuz ayında yürürlüğe giren genç ve kadın istihdamı teşviki ile özürlü 
istihdamı teşviki ve 2008 Ekim ayında yürürlüğe giren 5 puan prim indirimi teşviki, aynca 
18/02/2009 tarihli 5838 sayılı Kanun iİe 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 
geçici madde ile kısa çalışma ödeneğinin miktar ve süresinin artırılması gibi önlemlerin 
sigortalı sayısı açısından krizin olumsuz etkisini azalttığı görülmektedir. 

İşsiz sayısının artması ve kayıt dışı istihdam oranının düşmesi, işten çıkarılanların 
büyük çoğunluğunu hâlihazırda kayıt dışı olarak çalışanların oluşturduğu şeklinde 
değerlendirilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun giderlerinin azaltılması için çoğunluğu emekli ve işçilere 
ait olan sağlık harcamalarında kesintiye gidileceği iddiaları" doğru değildir. Aksine Sağlık 
Uygulama Tebliği incelendiğinde teminat paketlerinin ihtiyaç duyulan tüm tedavileri 
kapsayacak şekilde düzenlendiği görülecektir. 

EK: 1 yazı 

Bilgilerimze arz ederim. 

Umer DİNÇER, 
Bakan 

-623-



T B M M B: 108 23 . 6 . 2009 

Emekli ve çalışanlardan aldıkları sağlık hizmeti için ek bir ücret istenmesi sözkonusu 
değildir. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü 
maddesi; "Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil 
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 
belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin 
maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir kaüna 
kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmünü 
amirdir. Bakanlar Kurulunca Kanunun bir katına kadar alınabileceğini Öngördüğü ilave ücret 
oranı %30 olarak belirlenmiştir. 

Anılan Kanuna uygun olarak çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliğinin 24.3.3. İlave ücret 
alınmayacak sağlık hizmetleri başlıklı bölümünde ise; 

1) Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık 
hizmetleri, 

2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
6) Organ, doku ve hücre nakilleri, 
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, 
için herhangi bir ilave ücret alınamaz hükümleri öngörülmüştür. Kurum sağlık 

yardımlarından yararlandırılan kimseler hakkında yapılan bu düzenlemeler sağlığa erişimi 
kolaylaştırma amacıyla yapılmıştır. 

Aynca, bugün itibari ile Yeşil Kartlılar Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında yer 
almamaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 
12 inci maddesine istinaden, bu grubun Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir süreci bu 
maddenin yürürlük tarihi olan 01/07/2008 tarihini takip eden 3 yıl içinde tamamlanacaktır. 

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, esnafın idari para cezalarının affına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7890) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayiı Ömer DlNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim.0ş/85/j20O9 

{ / y y ( ^ 

Mehmet ŞANDIR 
M H P Mersin Milletvekili 

Işkur, SSK, Bağ-kur mükelleflerinin elinde olmadan muhatap olduğu idari para 
cezalarının çok yüksek meblağlarda olmasından, esnafımı zm bu günlerde geçimlerini dahi 
sağlayamazken idari para cezalarım ödemeleri imkânsız hale gelmiştir. 

1. Bir defaya mahsus söz konusu idari para cezalarının afifim düşünüyor musunuz? 

2. idari para cezalanma affı mümkün değilse cezaya muhatap esnaflarımızla uzlaşarak 
taksitlendirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610 - i ̂  ̂  3» 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/7890) 23taro20Q9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27/05/2008 tarih ve A.01,0.GNS .0.10.00.02-13239 saydı yazınız. 

Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/7890 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MERSİN MİLLETVEKİLİ M E H M E T ŞANDIR'IN 7/7890 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen 
yükümlülükleri yerine getirmeyenler aleyhine uygulanacak olan idari para cezalan, anılan 
Kanunun " Kurumca verilecek idari para" cezaları başlıklı 102 nci maddesinde açıklanmıştır. 

Bahse konu madde hükümlerine göre, öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler 
aleyhine uygulanacak olan idari para cezalarının affı, 5510 sayılı Kanunun mevcut hükümleri 
gereğince mümkün bulunmamaktadır. 

Buna karşın; 5510 sayılı Kanunun " Kurumcu verilecek idari para cezaları" başlıklı 
102 nci maddesi hükümlerine göre söz konusu fiileri işleyenler aleyhine uygulanacak olan 
idari para cezalarına ilişkin " çifte indirim" diğer bir ifade ile " iyi niyet indirimi" 
uygulanmaktadır. 

Buna göre; işyeri ve çalıştırdığı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında 
bildirmemekle birlikte mahkeme kararına, Kurumun Denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlannca yapılan tespitlere veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlannca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları soruşturmaya, denetim ve incelemelere yada kamu 
idarelerinden alman belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, kendiliğinden 
bildiren işverenlere, idari para cezaları 1/3 oranında indirilerek uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, iyi niyet bildirimine ilaveten, mülga 506 sayılı Kanunda bulunan ve 
5510 sayılı Kanunda da yer verilen peşin ödeme indirimi söz konusudur. Buna istinaden, idari 
para cezalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna itiraz edilmeyen veya yargı yoluna 
başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde peşin ödenmesi halinde, 
idari para cezası 1 /4 oranında indirilerek tahsil edilmektedir. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen uygulamalar dikkate alındığından, işverene 1/3 
oranında indirim yapıldıktan soma, tebligatla gönderilen ilgili idari para cezasının peşin 
ödenmesi halinde cezaya 1 /4 oranda bir indirim daha uygulanacak olup, böylelikle idari para 
cezasında toplam % 50 indirim söz konusu olmaktadır. 

EK: 1 yazı Ömer DtNÇEJjL 
Bakan 
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Ayrıca, 1/3 oranında indirim yapıldıktan sonra tebligatla gönderilen idari para 
cezasını on beş gün içerisinde peşin olarak ödemeyen ve bu nedenle peşin ödeme 
indiriminden faydalanmayan işverenlerin idari para cezasına ilişkin borçlarını, 21/07/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci 
maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tecil ve taksitlendirilmesi için 
müracaatları mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
ile 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan 
işten çıkış bildirimlerinin Türkiye İş Kurumuna da yapılmış sayılacağı hüküm altına 
alınmıştır. Buna göre, 01/08/2009 tarihinden sonra işsizlik sigortası kapsamında işverenlere 
Türkiye İş Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmayacaktır. 

Uygulanan idari para cezalarının affına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamakla 
birlikte, kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması durumunda, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu çerçevesinde idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl 
içinde ve dört eşit taksit halinde ödenme imkanı bulunmaktadır. 

Ayrıca, idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi 
halinde idari para cezasından 1 /4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır. 
9.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, sinema ve televizyon sektöründeki çalışma koşulla

rına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/7892) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Ömer DİNÇER tararından 
Anayasanın 96. ve İçtüzüğün 98. maddesi gereğince yazıh olarak yamüanmasmı saygılarımla 
arz ederim. 08.05.2009 

İstanbul Milletvekili 
Sebahat Tuncel 

Türkiye'de Sinema ve televizyon sektörüne yıllarını vermiş oyuncu ve set çalışanlarının hiçbir 
güvenceleri olmamakla beraber, emeklilik gibi önemli yaşam güvencesinden de mahrum 
bırakılmışlardır, özellikle son zamanlarda yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma 
giren ve yaşamına son veren sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Tarcan'ın intihan, bu 
sektörün hukuk dışı ve adaletsiz uygulamalarım bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu da 
gösteriyor ki, Türkiye'deki hak ihlallerinin yaşandığı alanlardan biri de kuşkusuz kültür ve 
sanat alanıdır. 

Sayılan her geçen gün artan ve neredeyse sinema filmi uzunluğuna ulaşan dizilerin yaklaşık 
15 bin çalışanı olduğu ve bunların büyük bölümünün yaşadığı mağduriyet bilinmektedir. En 
önemli sorunlardan biri esnek olan çalışma saatleridir. Günlük çalışma saatleri 18 ile 20 saate 
kadar çıkmakta, mevcut iş yasasında bile haftalık çalışma saati 60 saat iken film çekimlerinde 
bu süre ortalama 100 saatin üzerine çıkmaktadır. Repo günleri, yani izin günleri dahi çoğu 
zaman kullandı rılmayarak, dinlenmeksizin çalışılmaktadırlar. 

Yine sigortasız işçi çalıştırmak ya da sigorta giriş çıkışlarından kâr elde etmek meselenin 
diğer bir can yakıcı halidir. Normal şartlarda bir yapımda çalışanların tümünün adlarının 
mutlaka jeneriğe yazılması ve jeneriğe adı yazılanların sigortalarının mutlaka yaptın İması 
gerekmektedir. Bugün birçok filmin, daha çok da dizilerin jeneriği, kontrolden 
geçmemektedir, yalnızca büyük prodüksiyonlar ve devlet yardımı alan proj eler 
incelenmektedir. Bu vahim durum, devletin sigortalanmayan dizi ve sinema oyunculan ile 
sektör emekçilerinin durumunu kontrol etmediğini, denetlemediğini açıkça gösteriyor. Aynca 
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devlet yardımı alan projelerde sadece giriş çıkış yapılıp daha az prim ödeyerek sektör 
emekçilerinin hakkı olan prim payları da var olan bütçeye aktarılıyor, özetle, emek gaspı ve 
sağlık güvencesiz çalıştırmalar yapım şirketlerinin önemli bir kâr kalemi olmaya devam 
ediyor. 

Büyük medya ve televizyon kanal patronları, krizi gerekçe gösterip, dizi ve çeşitli programlan 
yayından kaldırdılar. Hâlâ yayında olan dizi ve programlarda çalışanların ise ücretlerinden 
yüzde 50'ye varan kesintiler yapıldı, çalışma süreleri uzatıldı. 90 dakikalık dizileri bir haftada 
yetiştirebilmek için, sigortasızlığa rağmen iş kaybetme korkusuyla sessiz kalan ve dünyanın 
hiçbir yerinde olmayan uzun çalışma saatlerinde koşuşturan sektör çalışanlarının çalışma 
koşullannın yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesi konusu bugün hiç olmadığı kadar 
büyük önem taşıyor. Sinema ve televizyon emekçilerinin yıllardır süre gelen sömürülmelerine 
son vermek ve sosyal-ekonomik haklarına kavuşturulmalannı sağlamak kuşkusuz sanata ve 
sanatçıya verilen önem ve değerin boyutlannı da göstermek açısından son derece önemlidir. 

Bu temelde; 

1. Türkiye'de sinema ve televizyon sektöründe sigortalı çalışan oyuncu ve set ekibi 
elemanlannın sayısına dair Bakanlığınızda herhangi bir bilgi var mı? 

2. Sinema ve televizyon sektöründe kayıt dişiliğin bu kadar yaygın oluşunu ne ile 
açıklıyorsunuz? 

3. Haftalık 60 saat olan çalışma saatini dizi ve sinema sektöründe de geçerli kılmak için 
mevcut bir düzenleme var mı? Yoksa bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Dizi ve film yapım şirketleri ile castfoyuncu) ajanslan Bakanlığınız tarafından 
denetleniyor mu? 

İlgi : 27/05/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13239 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'e ait 7/7892 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B. 13 .SGB.0.11.00.00-610 -13 H S~ 
Yazılı Soru Önergesi (7/7892) 

2 3 «a** 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK : 1 yazı 
Ömer DİNÇER" 

Bakan 

- 6 2 7 -



T B M M B: 108 23 . 6 . 2009 

ISTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL'lN 7/7892 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 4857 sayılı îş Kanunu, 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun 63 ncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 
45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine 
eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde 
dağıtılabileceği, bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört 
aya kadar artırılabileceği, çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama 
şekillerinin, Bakanlığımız tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği hükmü 
öngörülmüştür. 

Aynı Kanunun 41 inci maddesinde de, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya 
üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışmanın, Kanunda 
yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar olduğu, 63 üncü madde 
hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresinin, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati 
aşsa dahi bu çalışmaların fazla çalışma sayılamayacağı, 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği, 

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda 
yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 
kırkbeş saate kadar yapılan çalışmaların fazla sürelerle çalışmalar olduğu, fazla sürelerle 
çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödeneceği, 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı 
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle 
çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği, 

işçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir 
kesinti olmadan kullanacağı, 

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı 
süreli işlerde ve 69 uncu madde de belirtilen gece çalışmalarında fazla çalışma 
yapılamayacağı, 

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, 
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı 

hükmü öngörülmüştür. 
Çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenleyen "îş Kanununa İlişkin 

Çalışma Süreleri Yönetmeliği" ile fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen "îş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
Yönetmeliği" 06/04/2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Aynca, 506 sayılı Kanunun mülga ek 10 uncu maddesinde de bir veya birkaç işveren 
tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçılan, müzik, resim, heykel, 
dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollannda çalışanlar, düşünür 
ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabi olarak sigortalılıkları düzenlenmiştir. 

Yine, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun füncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi de 506 sayılı Kanuna paralel olarak düzenlenmiş ve bir 
veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz. 
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sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel 
sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar sigortalı sayılmaya devam edilmişlerdir. 

Ayrıca, bu alanda çalışanları da içerecek şekilde SS10 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
yedinci fıkrası uyarınca çıkarılan Tebliğ ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca işlem yapılan 
kişilerin "T.C. kimlik numaralan ile birlikte mesleki bilgileri" alınarak 2008 yılı Ekim 
ayından itibaren Kurumca sigortalı olup olmadıklarının kontrolü yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, "haftalık 60 saat çalışma saatini dizi ve sinema sektöründe geçerli 
kılacak bir düzenleme" ile "Türkiye'de sinema, televizyon sektöründe sigortalı olarak çalışan 
oyuncu ve set ekibi elemanlarının sayısına dair istatistiki veri" bulunmamaktadır. 

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işyerlerinden " Sinema Filmi Gösterimi" sektöründe 1.479 
kişi " Sinema Video Filmi Yapımı" sektöründeki işyerlerinde ise 1.319 kişinin çalışma kaydı 
bulunmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerleri Bakanlığımız İş Müfettişleri 
tarafından, genel çalışma planı ve ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Bakan 
tarafından onaylanarak, yürürlüğe konulan yıllık teftiş programlanna göre denetlenmektedir. 
Dizi ve film yapım şirketleri ile oyuncu ajanslan da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
bulunmaları halinde belirtilen esaslar dahilinde denetlenmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye'de sinema ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren meslek 
birlikleri idari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine tabi olmakla .birlikte, 
Bakanlığın sektördeki yapım şirketleri veya ajanslar üzerinde bir denetim yetkisi yoktur. 

10.-Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani 'nin, Hakkâri-Van karayolunda bal yüklü araçların de
netimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı (7/7909) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorul an mm, İçişleri Bakanı Saym Beşir Atalay tarafından Anayasa'nın 98 

ve İç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
06.05.2009 

Hamit GEYLANİ 
Hakkari Milletvekili 

Hakkari'de özellikle de Şemdinli'de dünyanın en meşhur ve eti kaliteli bal türlerinden biri 
üretilmektedir. Hakkari Tanm İl Müdürlüğü verilerine göre, 700 kayıtlı çiftçi, toplam 80 bin 
anlı kovan ile bal üretimi ile geçimini sağlamaktadır. 

2008 yılı.içerisinde resmi kayıtlara göre 500 ton bal diğer illere sevk edüerek pazar payı 
oluşturulmuştur. Bunun yansı kadan da il içerisinde tüketildiği varsayılırsa kovan basma 
ortalama üretim 12,5 kg'dır. 

Rasyonel bir üretim metodunda bu ortalamanın özellikle de zengin bitki örtüsünü sahip 
Hakkari'de 30-40 kg arasında olması gerekirken, üretim kayıplarının nedenleri ve pazar 
payının hala çok düşük olması, şüphesiz Tanm Bakanlığı'run cevaplaması gereken soruların 
başında gelmektedir. 

Ancak, Hakkari'de bal üreticileri ve ticsuetini yapan kişi ve firmalar, ne yazık ki, Jandarma 
Karakolları tarafındançeşitli gerekçelerle engellenmektedir. 
Bunun örneklerini geçtiğimiz aylarda yaşadık. Sadece iki örnek vermekle yetineceğiz; Yerel 
bir firma, çiftçinin elindeki balın bir kısmını borçlanarak il dışında pazarlamak istemiştir. 
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İlgili Kaymakamlık makamına 113 ton balm karayolu ile şevki için müracaatta bulunur. 
Dilekçe usule uygun olarak Tarım İlçe Müdürlüğüne sevk edilir. İlgili Tarım İlçe Müdürlüğü 
balın menşei ve bu menşei ile ilgili olarak üreticilerini Tarım Bakanlığı kayıtlarında yer alıp 
almadığına dair belgeler ister. 

Bu belgeler derlenir ve usulüne uygun olduğu müşahede edilerek şevki uygun görülür. 
113 ton balın karayolu ile sevk işlemi 26.12.2008 tarihinde başlar. Kamyonlar Başkale ilçesi 
Bebleşin Karakolu'nda durdurulur ve şevkle ilgili belgeler istenir. İrsaliye fişi, müstahsil 
makbuzu, sağlık raporu menşei kağıtları, kısacası mevzuatta hangi belgeler isteniyorsa hepsi 
gösterilir. 

Ancak bu bal kaçak şüphesiyle savcılığa sevk edilir ve konu basma "kaçak bal yakalandı" 
şeklinde yer alır. 

Başkale Savcılığı belgeleri inceler ve 11 gün sonra takipsizlik kararı vererek, malı serbest 
bırakır. Kamyonlar yoluna kaldığı yerden devam eder ancak bu kez 50 km sonra Zernek 
Karakolu'nda durdurulurlar ve aynı süreç tekrar başlar. Kamyonlar burada da iki gün 
bekletilir. 

Yine bir başka firma bu kez 04.02.2009 tarihinde 27 ton balı sevk etmek ister. Gerekli tüm 
izinleri almasına karşın, Yeniköprü Karakolu'nu geçemez ve ne yazık ki, savcılık incelemesi 
de hala sürmektedir. 

Yaşanan bu engellemeler, hem üretici konumundaki arıcıları hem de ticaretini yapan firma 
sahiplerini mağdur etmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Hakkari-Van Karayolu üzerindeki jandarma karakolları, yasal izinleri olduğu halde 
hangi gerekçeyle bal yüklü araçların geçişini engellemektedir? 

2- Jandarma Karakolları'nin keyfi uygulama yapma yetkisi var mıdır? 

3- Hakkari-Van Karayolu üzerindeki jandarma karakollarında bugüne kadar ne kadar 
kaçak bal yakalandı? Yakalandıysa soruşturması tamamlanan ve kaçak olduğu yargı 
organlarınca tespit edilen bal miktarı ne kadardır? 

4- Kaçak olduğu gerekçesiyle geçişi engellenen ve günlerce depolarda bekletilen balların 
daha sonra savcılık ya da mahkeme aşamasında yasal olduğu anlaşıldıktan sonra, 
firma ve çalışanların mağduriyetleri karşılandı mı? 

5- Balın menşei doğanın çiçek ve bitkileridir. Kaçak balın kriterleri nelerdir. Nasıl 
kanıtlanmaktadır? 
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T.C. 
[ÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P.: 5000-U12Ü*! -09/PI. ve Koor.D.Pl. ve Koor.Ş. 19 Haziran 2009 

KONU : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27 Mayıs 2009 tarihli, Sayı: A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13239 sayılı ve "Yazılı Soru önergesi" konulu yazısı. 

(b) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu. 

Hakkâri Milletvekili Hamit GEYLANİ'nin, TBMM Başkanlığına verdiği (7/7909) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi (a) ile istenmiştir. Söz konusu soru 
önergesinde cevaplandırılması istenen hususlarla ilgili olarak; 

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından arama ve 
kontroller yasal mevzuat doğrultusunda yapılmaktadır. Yasal yönden herhangi bir eksikliği 
bulunmayan bal yüklü araçların geçişleri engellenmemekte, eksiklikleri bulunanlar hakkında ise 
yetkili mercilerin bilgisi dahilinde işlem yapılmaktadır. 

Başkale bölgesinde bal yakalanması olayı esnasında yapılan arama ve kontroller, Başkale 
Sulh Ceza Mahkemesinin 17 Aralık 2008 tarihli ve 2008/490 Daimi İşler sayılı önleme araması 
kararına istinaden yapılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak; veteriner sağlık raporunda belirtilen 
bal miktarı ile ibraz edilen diğer belgelerdeki bal miktarının uyuşmaması, yükleme işleminin 
Hakkâri'de gerçekleştirildiği beyan edilmesine rağmen, Başkale firmasına ait sevk irsaliyesi ile 
balın taşınması, bal ambalajlarında mevzuat gereği bulunması zorunlu marka ve menşei belirten 
herhangi bir ibare bulunmaması gibi nedenlerle, durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş, 
kendisinin talimattan doğrultusunda el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı 
tarafından verilen sözlü talimat daha sonra yazılı olarak onaylanmıştır. Olayın ayrıntıları, olay yeri 
tespit tutanağı ve muhafaza altına alma tutanağında detaylı olarak belirtilmiştir. 

Yeniköprü bölgesinde yapılan aramalar, Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 27 Ocak 2009 gün 
ve 2009/42 sayılı önleme araması kararına istinaden yapılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, aramalar 
mevzuat çerçevesinde alınan arama kararlarına istinaden yapılmakta, Jandarma Karakol 
Komutanlıkları tarafından keyfi bir uygulama yapılmamaktadır. 

2000-2009 yıllan arasında; ilgili adli makamların talimatları doğrultusunda Hakkâri İl Jandarma 
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde (70.647) kg, Van il Jandarma Komutanlığı sorumluluk 
bölgesinde ise (190.794) kg bala el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Van bölgesinde meydana 
gelen söz konusu olayların tamamına yakını, Hakkâri bölgesindeki olayların ise bir kısmı hakkında 
adli süreç (soruşturma-kovuşturma) devam etmektedir. 
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Hakkari bölgesinde; Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından kaçak şüphesiyle muhafaza 
altına alınan ballar, kaçak oldukları tespit edildikten sonra ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 
Esendere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmektedir. 04 Şubat 2009 tarihinde Yüksekova İlçesi 
Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, kaçak malzeme 
olabileceği şüphesiyle durdurulan araç içerisinde bulunan (27.405) kg bal, Yüksekova Cumhuriyet 

Savcısının talimatıyla İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasını müteakip bir saat 
içerisinde sahibine yed-i emin olarak teslim edilmiştir. Bu olayda firma ve çalışanlarının mağdur 
edilmesi söz konusu değildir. 

Savcılık veya mahkeme aşamasında kaçak olmadığı anlaşılan ballarla ilgili olarak firma ve 
çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda; ilgi (b) kanunun 141/J maddesinde, 
"Eşyasına koşullar oluşmadığı halde el konulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya 
da eşyası amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen kişilerin, maddi ve manevi her türlü 
zararlarını devletten isteyebilecekleri" hükmü bulunmaktadır. 

Mevzuat uyannca bahsi geçen olaylarda, Jandarmanın uğranılan mağduriyeti resen gözetip 
zararı tazmin gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı gibi, ilgili şahıslarca da adli makamlara yasal süresi 
içerisinde, herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. 

Halk sağlığına yönelik, tüketime sunulabilecek bal ile ilgili kriterler, Türk Gıda Kodeksi Bal 
Tebliği ve Sair Gıda Mevzuatında yer almaktadır. Bu konuda detaylı bilgiler, İl Tarım 
Müdürlüklerinden temin edilebilir. Nitekim soru önergesinde Van bölgesi ile ilgili olarak belirtilen 
olayda, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince alınan (3) numunenin Ankara İl Kontrol Laboratuar 
Müdürlüğü tarafından analizi yapılmış, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kriterlerine uygun olmadıkları 
rapor edilmiştir. 

Sonuç olarak; gerek soru önergesinde belirtilen olaylar, gerekse diğer yakalama olaylannda; 
Jandarma birimlerince tamamen yasalar çerçevesinde ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda 
hareket edilmiş, herhangi bir keyfi uygulamada bulunulmamıştır. Söz konusu olaylarla ilgili bilgi ve 
belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlardan temin edilebilir. 

Arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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//.- Adana Milletvekili Yümaz Tankut'un, Vakıflar bölge müdürlüklerinin yüklenicilere ödeme 
yapmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı 

Aşağıdaki somlarımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Araç 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygılarımla talep ederim. 

Ülkemizdeki tarihi eserlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yoğun çalışmalar yaptığı ve bu çalışmalar ışığında gerekli işlemleri yüklenicilere 
yaptırdığı bilinmektedir. 

Tarafımıza gelen bilgiler ışığında geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yapılan bu çalışmaların 
sonucunda Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin yüklenicilere hemen hiç ödeme yapmadığı 
ardaşılmaktadır. Yükleniciler tarafından hakediş yapmak için kesilen faturaların vergisinin dahi 
ödendiği ve bu geçen süre zarfında ödemelerini alamadıkları belirlenmiştir. Ayrıca bu ödemelerin 
ne zaman yapılacağına dair bilgi dahi verilmemektedir. Bundan dolayı Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün işlerini yapan yükleniciler büyük bir sıkıntı içerisinde bulunmaktadırlar. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Yukarıda anılan sorunlardan haberdar mısınız? 

2- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan iş ve hizmetlerin ödemelerinin 
gecikmesinin nedeni nedir? 

3- 2008 yılı içinde kaç kişi veya firmaya ne kadarhk bir iş ve hizmet yaptınlmıştır? 
Bunlann ne kadarı ödenmiştir? ödenmeyen miktarlar ne zaman ödenecektir? 

4- Bölge müdürlüklerinin ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi dahi vermemesi 
hakkında herhangi bir ikaz ve düzenleme yapılacak mıdır? 

(7/7961) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yılmaz TANKUT 
MHP Adana Milletyeİ 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/<*<*2- /«f / 6b /2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 27.05.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7961 -13223/28691 sayılı yazı. 
b) 08.06.2009 tarih Ve B.02.1.VGM.0.10.00.610-1736-8666 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/7961 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğü1 nden alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerimze arz ederim. 

Ek: İlgi (b) yazı 

T.C 
BAŞBAKANLİK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.VGM.0.10.0Û.610-1736 föb&b 0 & -06- 2009 
Konu: Soru önergesi 7/7961 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Saym Bülent ARINÇ) 

İlgi : 02.006.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0132 saydı yazı. 

Adana MiUetvekili Saym Yılmaz Tankut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu 7/7961 esas numaralı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin 
cevaplar ektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER 
1- Soru önergesine Verilen Cevap 

AZIT 
ef Müdür 
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SORULAR; 

1- Yukarıda anılan sorunlardan haberdar mısınız? 
2- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptınian iş ve hizmetlerin ödemelerinin 

gecikmesinin nedeni nedir? 
3- 2008 ydı içinde kaç kişi veya firmaya ne kadarlık bir iş ve hizmet yaptuılmışür? 
4- Bölge Müdürlüklerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi dahi 

vermemesi hakkında herhangi bir ikaz ve düzenleme yapılacak mıdır? 

CEVAPLAR; 

1- 2008 yılında yapılan iş ve hizmetlerle ilgili olarak tahakkuk eden yüklenici 
alacakları ödenmiştir. 

2- Iş ve hizmetlere ait bedellerin ödenmesinde her hangi bir gecikme söz konusu değildir. 
3- 2008 yüı içinde 326 yükleniciye toplam olarak 155.779.000,00 TL'lik iş ve hizmet yapünlmış 

olup 2009 yüına ilişkin yüklenici alacakları da ödenmektedir. 
4- 5018 saydı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince tüm yetkiler Bölge 

Müdürlülerimizde olup, Bölge Müdürlülerimizle altı ayda bir bilgilendirme toplantılan 
yapılmakta ve bu toplantılarda ödemelere ilişkin gerekli talimatlar verilmektedir. 

12.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nin, Urla Teknokent Projesi 'ne ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/7968) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- İzmir'i teknoloji kentine dönüştürerek 20 bin kişiye istihdam olanağı 
yaratacak olan Urla Teknokent projesi için gereken arazi tahsisinin 
imza lan maması nin gerekçesi nedir? 

2- Hükümetin teknokehtlere yönelik bakış açısı ve yaklaşımı nasıldır? Bu 
çerçevede Urla Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin geleceği için ne 
düşünülmektedir? 

3- Geçen yıl düzenlenen Ar - Ge yasasıyla teknoparklar cazibe merkezi 
olmaktan uzaklaşmışlardır. Bu doğrultuda teknoparkları çekici 
kılmaya yönelik yeni adımlar atılacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/01181 

Konu 19 / 06/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : a) 01.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7968-13332728895 sayılı yazı. 
b) 16.06.2009 tarih ve B.02.LTBT..0.61.647-272/3578 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nm Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6707 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan 
3 numaralı soruya verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

1 ve 2 numaralı sorularda ifâde edilen hususular Sanayi ve Ticaret Bakanlığım 
ilgilendirdiğinden ilgili Bakanlıktan bilgi istenmiş olup, cevapların Bakanlığıma ulaştığında 
ayrıca bilgi verilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ProlBr.Mehmet AYDI 
Devlet Bakam 
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İ Z M İ R M İ L L E T V E K İ L İ B Ü L E N T B A R A T A L I ' Y A A İ T 7 / 7 9 6 8 
E S A S N O . L U Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N D E Y E R A L A N 3 N U M A R A L I 
S O R U Y A V E R İ L E N C E V A P : 

Soru 3: Geçen yıl düzenlenen Ar-Ge yasasıyla teknoparklar cazibe 
merkezi olmaktan uzaklaşmışlardır. Bu doğrultuda teknoparkları çekici kılmaya yönelik yeni 
adımlar atılacak mıdır? 

Cevap 3: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun teknoparkları cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırdığına yönelik düşünceye 
katılmıyoruz. Zira, 5746 sayılı Kanunun hazırlık çalışmalan sırasında da, teknoparklann ve bu 
sayede oluşan sinerjinin korunabilmesini teminen sağlanacak avantajların Kanun ile 
teknopark dışında faaliyette bulunan firmalara da tanınması öngörülen avantajların üzerinde 
olması gerektiği Üzerinde dikkatle durulmuştur. 

Bu çerçevede; 5746 sayılı Kanunun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin cazibesini 
yitirmesine neden olmadığı hususunu aşağıdaki örnekle açıklamak mümkündür. 

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) ve bu Bölgelerin dışında faaliyet gösteren 
firmalara etkisi: 

K a n u n 

F i rma 
Planlanan H a r c a m a 100,0 
G e l i r Verg is i indir imi 0,0 
işveren S.P. lnd i r imi 0,0 
G e r ç e k A r - G e 100,0 
Satış gel ir i 200,0 
K u r u m l a r ve rg i s i 0,0 
A m o r t i s m a n 0,0 
i n d i r i m i ( l . y ı l ) * 
V e r g i mat rahı 100,0 
T a h a k k u k eden ve rg i 20,0 
V e r g i sonrası k a r 80,0 
A r G e f a r k ı 0,0 

1 N i s a n 08 Önces i K a n u n S o n r a s 
A r - G e A r - G e 
F i rma T G B F i r m a T G 

100,0 100,0 100,0 100,0 
0,0 12,0 9,6 12,0 
0,0 0,0 5,0 5,0 

100,0 88,0 85,4 83,0 
200,0 200,0 200,0 200,0 

40,0 0,0 85,0 0,0 
40,0 0,0 3 4 , 6 0,0 

120,0 0,0 81 ,0 0,0 
24,0 0,0 16,2 0,0 
76 ,0 112 ,0 98,4 1 1 7 , 0 

- 4 , 0 * * 32,0 18,4 37 .0 

- 6 3 7 -



TBMM B: 108 23 . 6 . 2009 

* Aktîfleştirilen Âr-Ge harcaması 5 yıl içinde hızlı amortisman indirimi yoluyla tekrar 
matrahtan düşülür. Hızlı amortisman, amortisman süresi boyunca eşit yüzdelerle 
indirim yerine her yıl kalan miktarın %40'mm matrahtan indirilmesi şeklinde 
yapılmaktadır. Hesaplamada sadece ilk yıl indirimi (Ar-Ge harcamasının %40'ı) 
dikkate alınmıştır. 

** 5 yıl sonunda kalan %60 amortisman indirimi ile fark +8'e yükselecektir. 

örnekte kullanılan Ar-Ge harcamasının kınlımı: 

12 Birim Gelir Vergisi 
$0 Birim Personel Maliyeti * , 10 İşveren PaVı 

ıQ0 birimlik < ^ L8 Birim SSK 

Arge harcaması 4Q Pİfor Maliyetler \ . ^ 8 İşçi Payı. 
30 Birim Net Ücretler 

60 Toplam Personel 
Maliyetleri 

Görüldüğü üzere; 5746 sayılı Kanun öncesinde Teknoparkta yerleşik bir 
firmanın 100 birimlik Ar-Ge harcamasında sağlayacağı fayda 32 iken aynı harcamayı 
Teknopark dışında yapan firmanın amortisman süresi sonunda sağlayacağı fayda 8 
birim olmaktaydı. 

5746 Sayılı Kanunun getirdiği istisna ve teşvikler sonucunda bu fayda 
Teknoparkta yerleşik firma için ise 37 birime, Teknopark dışında Ar-Ge yapan 
firma için 18,4 birime yükselmiştir. 

Arada var olan 18,6 birimlik fark ve aynca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Kanunu ile Ar-Ge çıktısı Ürünlerde kurumlar vergisi muafiyetinin sağlanması 
ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20 nci maddesinin birinci 
bendinde sayılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olması gibi 
diğer avantajlar, 5746 Sayılı Kanunun Teknoparkları cazibe merkezi olmaktan 
çıkardığı sonucunun doğru olmadığını göstermektedir. 

Sonuç olarak; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
hakkında Kanun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu i le Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerine tanınan destek, muafiyetler ve istisnalara ek olarak, yeni 
destek, muafiyet ve istisnalar getirerek teknoparkları cazibe merkezi haline getirerek 
teknopark I ara olan ilgiyi arttırdığı düşünülmektedir. 
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13.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, sosyal güvencesi olmayan hamilelerin sağlık giderleri
nin karşılanmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim.. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama 
Tebliğfi gereği; sosyal güvencesi olmayan kadınların, muayene ve doğum masrafları, 
hamileliğin başladığı tarihten itibaren, teki} hamilelikte ilk iki ay ve çoğul hamilelikte 
ise iki buçuk ay SGK tarafından karşılanmakta ve ayrıca doğum masrafları da 
ödenmekteydi. 

Ancak, bir süreden beri bu uygulamanın iptal edildiği ve bu* tür vakaların 
faturalarının SGK tarafından ödenmediği nedeniyle, hastanelerin d e sosyal 
güvencesi olmayan hamile kadınları kabul etmediği ortaya çıkmıştır. Böylece, hem 
Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranına ulaşan işsizliği ve kayıtdışılığı önleyecek 
tedbirleri almayarak, milyonlarca vatandaşımız sosyal güvenceden yoksun 
bırakılmakta ve hem de sosyal güvencesi yok diye hamile anne ve bebeği muayene 
ve tedaviden mahrum edilmektedir. Nitekim, işsizlikte dünya Üçüncüsü. olan 
Türkiye'de çalışabilir nüfusumuzun % 30'nun işsiz olduğu resmi kurumlar tarafından 
tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, sosyal güvencesi olmayan ve muayene, tedavi ve doğum 
masraflarını ödeyemeyen hamile kadınların, hem kendisinin' ve hem de bebeğinin 
sağlığı ve hatta yaşamı tehdit altındadır. 

1- SGK, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların muayene, tedavi ve 
doğum masraflarını karşılamaktan neden vazgeçti? Bu durum, Anayasanın 2. 
maddesinde belirtilen (Sosya l Devlet) İlkesine aykırı değil mi? 

2- İşsizlik v e kayıtdışılığın en yoğun olduğu bu dönemde, sosyal gOvencesi 
olmayan milyonlarca vatandaşımızın durumu ne olacak? 

3- Bu uygulama tasarruf amacıyla yapılıyorsa; Başbakanın üç uçak ve bir 
helikopteri varken, bunlar yetmezmiş gibi 61 milyon dolara, dünyanın en pahalı 
uçağını alması çelişki değil mi? 

(7/8110) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Nüftetvekili 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-'3 4 > 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/8110) 2 3 fer» 2009 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'ne ait 7/8110 Esas NoTu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN'NİN 7/8110 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 
"Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar" başlıklı 60 ıncı maddesinde; İkametgahı Türkiye'de olan 
kişilerden; 

g- Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

genel sağlık sigortalısı sayılır. 
Hükmündedir. 
Anılan Kanunun "Genel Sağlık Sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili" başlıklı 

61 inci maddesinde; 
Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere 

göre yürütülür. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 
f) (e) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları 

tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri 
genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. Ancak, 60 ıncı maddenin birinci 
fıkrasının (a^ bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların zorunlu sigortalılıklannın 
sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Hükmü yer almaktadır. 

Ömer Dfrf ÇER. 
Bakan 

EK: 1 yazı 

-640-
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Anılan Kanunun "Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma" başlıklı 
62 nci maddesinde "Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir 
yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile 
kişilerden alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz." hükmü öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, sözkonsu Kanuna istinaden çıkartılan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde; (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklanndan 
yararlanabilmeleri için; 

a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri 
gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık 
sigortası prim gün sayısının olması, 

b) Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi 
ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte altmış 
günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, 

c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte, 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 
bulunmaması, 

şarttır. 
(2) Ancak; 
e) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi gereği analık hâli nedeni ile 

sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, 
ile bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderierinûl 

karşılanmasında birinci fıkrada sayılan hükümlerin yerine getirilmesi şartı aranmaz 
(11) Analık hâli nedeni ile sağlanan ilk sağlık hizmeti sonrasındaki, sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak için birinci fıkrada belirtilen hükümler aranır. 
Denilmektedir. 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile tüm ülke vatandaşlannın Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınması amaçlanmış olup , anılan kanun hükümleri gereğince de analıktan dolayı 
Kurumca sağlanan yardımlardan genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılar ile 
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanması mümkün bulunmakta ise de, analığı 
nedeniyle sağlık sunucularına başvuran sosyal güvencesi bulunmayan kimselerin 
mağduriyetine neden olunmaması için ilk sağlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların analık nedeniyle müracaat 
ettikleri sağlık tesislerince yapılan ilk tedavilerinin ardından, genel sağlık sigortası kapsamına 
alınabilmelerini teminen tescilinin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal 
Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
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KİCİ 
Milletvekili 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama 
Tebliği'nde, yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın; sağlık yardımları SGK 
tarafından karşılanacaklar arasında gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve 
özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar da sayılmaktadır, ilgili maddede 
gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik 
halinde ise ilk on haftalık süreye kadar sunulan sağlık hizmeti bedellerinin Kurum 
tarafından ödeneceği belirtilmektedir. 

Ancak son zamanlarda, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların aldığı sağlık 
hizmete ait faturanın SGK tarafından ödenmediği, bu vatandaşlarımızdan parası 
olanların tedavi edildiği, olmayanların ise geri çevrildiğine ilişkin pek çok haber 
basınımızda yer almıştır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1. SGK tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği'nin yukarıda 

belirtilen maddesinin uygulanmamasının nedeni ve yasal dayanağı nedir? 
2. Söz konusu uygulama ülkemizde had safhaya ulaşan işsizlik nedeniyle prim 

ödeyenlerin sayısında meydana gelen azalma sonucu gelir-gider dengesi 
bozulan SGK'nın aldığı tasarruf tedbirlerinden biri midir? 

3. Parası olmayan hamilelerin muayene ve tedavi masraflarının 
ödenmemesine ilişkin SGK tarafından başlatılan yeni uygulama sosyal 
devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? 

4. Parası olmayan hamilelerin muayene edilmemesine ilişkin uygulama ile 
Sayın Başbakan'ın sürekli yinelediği "üç çocuk" telkini bağdaşmakta mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610 O S. 3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/8111) 2 3 **a 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 saydı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Akif EKtCl'ye ait 7/8111 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, Ömer DÎNÇEft 
Bakan 

-642-

14- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, sosyal güvencesi olmayan hamilelerin sağlık giderlerinin 
karşılanmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8111) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. a O . O ^ - A o o ? 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ AKİF EKİCİ'NİN 7/8111 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 
"Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar" başlıklı 60 mcı maddesinde; İkametgahı Türkiye'de olan 
kişilerden; 

g- Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

genel sağlık sigortalısı sayılır. 
Hükmündedir. 
Anılan Kanunun "Genel Sağlık Sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili" başlıklı 

61 inci maddesinde; 
Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere 

göre yürütülür. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 
f) (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları 

tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri 
genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. Ancak, 60 ıncı maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların zorunlu sigortalılıklarının 
sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Hükmü yer almaktadır. 
Anılan Kanunun "Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma" başlıklı 

62 nci maddesinde "Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir 
yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile 
kişilerden alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz." hükmü öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, sözkonsu Kanuna istinaden çıkartılan Genel Sağlık Sigortası işlemleri 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde; (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından 
yararlanabilmeleri için; 

a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri 
gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık 
sigortası prim gün sayısının olması, 

b) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi 
ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte altmış 
günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, 

c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte, 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 
bulunmaması, 

şarttır. 
(2) Ancak; 
e) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi gereği analık hâli nedeni ile 

sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, 
ile bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderUrinin 

karşılanmasında birinci fıkrada sayılan hükümlerin yerine getirilmesi şartı aranmaz. 
(11) Analık hâli nedeni ile sağlanan ilk sağlık hizmeti sonrasındaki sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak için birinci fıkrada belirtilen hükümler aranır. 
Denilmektedir. 
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Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile tüm ülke vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınması amaçlanmış olup , anılan kanun hükümleri gereğince de analıktan dolayı 
Kurumca sağlanan yardımlardan genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılar ile 
bunlann bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanması mümkün bulunmakta ise de, analığı 
nedeniyle sağlık sunucularına başvuran sosyal güvencesi bulunmayan kimselerin 
mağduriyetine neden olunmaması için ilk sağlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların analık nedeniyle müracaat 
ettikleri sağlık tesislerince yapılan ilk tedavilerinin ardından, genel sağlık sigortası kapsamına 
alınabilmelerini teminen tescillerinin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

15.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne 'nin sınır ticaret merkezi kapsamına alınmama
sına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/8174) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesi belirtilen sorumun Devlet Bakam Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplafldmîmasıoı sayğdarırrila arz ederim. 

Rasim ÇAKİR 
Edirne Milletvekili 

Sınır Ticaret Merkezleri kuralısına ilişkin Bakarlar Kurulu Kararında sınır ili 
olraanıasına rağmen bazı doğu ve güneydoğu inerinde SmirTîcaret Merkezleri kurulması 

Soru i: Edirne'nin bir sınır kenti olmasına rağmen 25,03.2003 tarih 20Q3/5408 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında ve bu karârı geliştiren yeni kararda Sınır Ticaret Merkezi 
kurulması kapsamma alınmamıştır. Bunun sebebi nedir? 

Soru 2: Edime, Türkiye Cumhuriyetinin bir ili ve sınır kenti değil midir? 

Soru 3: Edirne'de STM'lerm kurulmasına yönelik Bakanlığımzın bir çalışması var 
nudır? Varsa nelerdir? 

Soru 4: Edirne'de STM'lerin kurulması ile ilgili ulusal ve uluslar arası engeller var 
mıdır varsa nelerdir? 

Soru 5: Edirne'de yaşayan vatandaşların Yunanistan ve BulgaflsfanM^unü birlik giriş 
ve çıkışlarına büyük engeller konularak (potansiyel kaçakçı muamelesi yapılarak ) doğu ve 
güneydoğu illerindeki bu serbestlik sizce Edirne'ye yapılan bir haksızlık değil midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.09.00.00 « 

Konu : Yazılı Soru önergesi 17.06.2009* 21666 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/0672009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazılan. 

llgi'de kayıtlı yazılan eki Edime Milletvekili Sn. Rasim ÇAKIR tarafindan verilen 7/817^ 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. A 

EKLER: 
I-Cevap yazısı 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin 2008/14451 sayılı Bakanlar Kumlu Karan 
16/05/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup 16 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

Söz konusu Kararda Doğu ve Güneydoğu illerine sının bulunan ülkelerde il ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak gümrük vergisinden muaf olarak ithalat imkanı sağlamaktadır. 

Bu çerçevede, sınır komşulanmızdan Bulgaristan ve Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi 
olmaları nedeniyle sınır ticareti uygulaması kapsamında yer almamışlardır. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 
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16.- Bursa Milletvekili H Hamit Homriş 'in, TOKİ ödemelerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8185) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt ve orta gelir grubuna dahil 
emekliler ile dar gelirliler için yaptırılıp, on binlerce kişinin katıldığı kurada "şanslı kişiler" 
arasında yer alıp Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik 
kriz nedeniyle taksitlerini ödeyemeyince, "hayallerindeki eve sariip olamadan" bunları iade 
etmek zorunda kalmaktadırlar. TOKİ'nin sattığı konutlarda iade miktarı, 2008 yılından 
itibaren arttığı. İadelerin daha çok sosyal konut projelerinde yoğunlaşması dikkat 
çekerken,. TOKl yetkilileri, konut iade oranının önceki dönemlere göre kıyaslanamayacak 
kadar arttığını belirtmektedirler, konutlarım iade edenlerin yüzde 72'sinin "ekonomik 
nedenleri" gerekçe göstermesi, "ekonomik krizin insanların konut sahibi olma hayallerini, 
hüsrana uğrattığı" gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. 

1-TOKİ'den ev sahibi olmaya çalışan insanların ekonomik krizle birlikte konut taksitlerini 
ödemekte sıkıntıya düşmektedirler, mağdur olmamaları için taksitlerini ertelemeyi düşünüyor 
musunuz? 
2-Krizle birlikte çok zor duruma düşen insanlann TOKİ' ye olan taksitlerine zam 
yapılmaması ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 
3-TOKİ taksit artışlarını durdurmuyorsa, kriz atlatılıncaya kadar, isteyenlerin taksit 
ödemelerini bir süre erteleme yapmayı planlamakta mıdır? 
4- Daha önceki yıllarda TOKİ 'den konut edinen vatandaşların toplam borcunun ödenmesi 
halinde %25 indirim yapılırken şimdi kriz olmasına rağmen niçin daha düşük tutulmakladır? 
Bunu en azından geçmiş yıllardaki gibi cazip hale getirmeyi düşünmüyor musunuz? 
5- Türkiye genelinde tamamlanmamış ne kadar TOKİ inşaatı bulunmaktadır? Sözleşmeye 
uyulmaksızın standart ve kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan binaları sahiplerine teslim 
eden taşeron firmalara ne gibi yaptınm uygulanmaktadır? 

Bursa Milletvekili 

Sorular: 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ t ,u )2- i ' a / o İ . W Q 5 . 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ :04/0672Ö09 tarihliye KAN.KARMD.A.ÖLO.GNS.0.10.00.02-7/8185-13697/29655 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sn. Hamza Hamit HOMRÎŞ'in Saym Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8185 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

Ceı 
Devlet Bakanı: 

Başbakan Yardpıcısı 

Ek-Yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN HAMZA HAMİT HOMRİŞ'İN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8185 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt ve orta 
gelir grubuna dahil emekliler ile dar gelirliler için yaptırılıp, on binlerce 
kişinin katıldığı kurada "şanslı kişiler" arasında yer alıp, Toplu Konut 
İdaresinden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle 
taksitlerini ödeyemeyince, "hayallerindeki eve sahip olamadan" bunları iade 
etmek zorunda kalmaktadırlar. TOKİ'nin sattığı konutlarda iade miktarı, 
2008 yılından itibaren arttığı, iadelerin daha çok sosyal konut projelerinde 
yoğunlaşması dikkat çekerken, TOKİ yetkilileri, konut iade oranının önceki 
dönemlere göre kıyaslanamayacak kadar arttığını belirtmektedirler. 
Konutlarım iade edenlerin %72'sinin ''ekonomik nedenleri" gerekçe 
göstermesi, "ekonomik krizin insanların konut sahibi olma hayallerini 
hüsrana uğrattığı" gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. 
Sorular: 
TOKİ'den ev sahibi olmaya çalışan insanların, ekonomik krizle birlikte 
konut taksitlerini ödemekte sıkıntıya düşmektedirler, mağdur olmamaları 
için taksitlerini ertelemeyi düşünüyor musunuz? 
Krizle birlikte çok zor duruma düşen insanların TOKİ'ye olan taksitlerine 
zam yapılmaması ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 
TOKİ taksit artışlarını durdurmuyorsa kriz atlatılıncaya kadar, isteyenlerin 
taksit ödemelerini bir süre erteleme yapmayı planlamakta mıdır? 
Daha önceki yıllarda TOKİ'den ; konut edinen vatandaşların toplam 
borcunun ödenmesi halinde %25 indirim yapılırken şimdi kriz olmasına 
rağmen niçin daha düşük tutulmaktadır? Bunu en azından geçmiş yıllardaki 
gibi cazip hale getirmeyi düşünmüyor musunuz? 
Türkiye genelinde tamamlanmamış ne kadar TOKİ inşaatı bulunmaktadır? 
Sözleşmeye uyulmaksızın standart ve kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan 
binaları sahiplerine teslim eden taşeron firmalara ne gibi yaptırım 
uygulanmaktadır? 

CEVAP Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konudan kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satişlan 
ile hedeflenen; meycut 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 itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 15 Haziran 2009 tarihleri arasında 81 il, 540 ilçe, 
1.253 şantiyede toplam 360.903 âdet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 
Aynca, İdare tarafından, 360.903 adet konutla birlikte; 
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S 488 Okul (14.464 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
S 474 Spor Salonu, 
* 35 Kütüphane, 
S 337 Ticaret Merkezi, 
•S 43 Hastane, 
• 75 Sağlık Ocağı, 
• 29 Yurt ve Pansiyon (7.752 Kişilik), 
* 15 Sevgi Evi (240 bina), 
/ 10 Engelsiz Yaşam Merkezi (159 bina), 
S 271 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

Sözkonusu 360.903 adet konutun, yaklaşık 249 bin adedi sosyal donatılan ve 
çevre düzenlemeleri ile bitirilme aşamasındadır. Diğer bir ifadeyle, bakiye 111 bin 
adet konutun inşaatı halihazırda devam etmektedir. 

TOKİ, yürüttüğü konut uygulamalan ile sayısı 400'ü aşan yerel ve ulusal ölçekli 
pek çok yüklenici firmaya sektörde iş imkanı yaratmış ve bu uygulamalarla 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişilik istihdam sağlamıştır. 

TOKÎ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta 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 koşullan 
koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 

TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri 
çerçevesinde satışa sunduğu konutlann fiyatlarını, kar amacı gütmeden ve sadece 
maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. 

TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 

TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 

Yoksul ve alt gelir grubuna, yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutlann anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibanyla başlatılmaktadır. 

TOKİ uygulamaları içerisinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, yoksul ve alt 
gelir gruplarına yönelik sübvansiyonlu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, takdir 
edileceği gibi, kamu kaynağı kullanıldığı hususu da dikkate alındığında, alıcı 
grubunun gelir düzeyinin, yoksul ve alt gelir olarak nitelendirilen grubun gelir 
düzeyinin üzerinde olan daha üst gelir dilimleri için sübvansiyon doğuran bir 
uygulama istenmesinin sosyal devlet mantığı ile örtüşmediği 
değerlendirilmektedir. 
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Bu çerçevede, yoksul ve alt gelir grubuna yönelik İdare projelerinde, halihazırda 
yürütülen îdare uygulaması doğrultusunda, konut taksit ödemeleri anahtar teslim 
tarihinden sonra başlatıldığından, soru önergesinde yer alan ek fayda zaten 
kendilerine sunulmuştur, ö t e yandan, daha üst gelir gruplanna yönelik projelerde 
konut taksit ödemelerinin ertelenmesi durumunda ise soru önergesinde ileri 
sürülen teleplerin, ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 

Aynca, îdare genel bütçeye dahil kurumlardan olmayıp, kendisi kaynak 
geliştirerek projeleri hayata geçirmektedir. Projelerin geri dönüşleri yani alıcılann 
taksit ödemeleri İdarenin ana gelir kaynağıdır. Bu kapsamda, devam eden 
projelerin tamamlanması ve hak edişlerin ödenebilmesi geri dönüşlerin düzenli 
olarak tahsil edilmesine bağlıdır. 

Diğer taraftan, 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 doğrultuda, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, konut taksit ödemeleri, zaten, 
konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 

Aynca, bilineceği üzere, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
uyannca, konut satış kampanyalan da anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

4077 sayılı Kanunun, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslanm 
Düzenleyen Yönetmeliğinin "Cayma Hakkı" başlıklı 14.maddesi uyannca, 
alıcıya, malın teslim tarihini geçmemek şartıyla malı satıcıya iade etme hakkı 
tanınmıştır. 

Kaldı ki, TOKİ uygulamalarında, 4077 sayılı Kanunun öngördüğü süreden bile 
daha uzun bir zaman dilimi için yani, sadece konutun anahtar teslimine kadarki 
süre için değil, alıcının borcunun bitmesini müteakip yapılacak mülkiyet (tapu) 
devrine kadarki geniş bir zaman dilimi için konut alıcılanna "cayma hakkı" 
kullanımı tanınmıştır. İdare ile konut alıcılan arasında imzalanan Gayrimenkul 
Satış Sözleşmelerinde "alıcı, eğer ister ise mülkiyet devredilinceye kadar 
gayrimenkulu İdareye iade edebilir" denilerek, bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, konut alıcılan, anılan madde uyannca, talep etmeleri durumunda, 
konutlarım TOKİ'ye iade edebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, konut alıcılannın, konutlarını 3. kişilere devretme hakkı 
da bulunmaktadır. 

Aynca, gözönünde bulundurulması gereken diğer bir husus da, İdarenin 
kurulduğu 1984 yılından bugüne kadar satışım gerçekleştirdiği konut ve 
işyerlerinin geri ödemelerinde yüksek bir tahsilat oranı sağlandığıdır. TOKİ'den 
konut satın alan hak sahiplerinden sadece 43 tanesinin Gayrimenkul Satış 
Sözleşmesi, Sözleşme hükümlerine aykın davranılması (taksit geri ödemelerinde 
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temerrüde düşülmesi, Sözleşme imzalama tarihi itibanyla alıcının üzerinde konut 
olması ve/veya konutun teslim alınmaması., vs...) nedeniyle, fesh edilmiştir. 

TOKİ'nin inşa ettirdiği ve Bankalar aracılığıyla satışa sunduğu konut ve 
işyerlerinin taksit geri ödeme ve fesih işlemleri, alıcılar ile İdare arasında 
imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Ancak, Sözleşme hükümleri çerçevesinde, taksitlerini ödemede temerrüde 
düştükleri için haklannda yasal takip başlatılan ve hatta İdare lehine sonuçlanan 
Sözleşmenin feshi ve tahliye davalannda bile, konut alıcılannın istemeleri ve 
ödenmemiş taksit borçlannı ödemeleri halinde dava süreci durdurulmakta ve 
konut sahipliliğinin devamı sağlanmaktadır. 

Bu itibarla, Toplu Konut İdaresinin kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretiminin ve 
kredilendirilmesinin sağlanabilmesi için İdare uygulamalarında, kredi kullanıcılan 
ve konut alıcılannın ödeme güçleri ile İdare kaynağından yapılacak 
sübvansiyonlann dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, TOKİ; mevcut piyasa koşullanyla konut sahibi olamayan yoksul ve 
alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'sosyal amaçlı' projelerde, konut alıcılarını 
sübvanse ederken, sözkonusu sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla orta ve üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği satış 
kabiliyeti yüksek projelerini, devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir 
kamu finansmanı da kullanmadan hayata geçirmektedir. 

Bilindiği üzere, TOKİ, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem 
Planlannda deklare edilen hedefleri doğrultusunda, resmi istatistiklere göre 
ülkemizde 2-2,5 milyon olduğu tahmin edilen acil konut ihtiyacımn %5 ila 
%10'nun karşılanması ve bu doğrultuda, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut sahibi yapılması amacıyla, ülke genelinde geniş çaplı bir konut seferberliği 
başlatmıştır. 

Diğer taraftan, TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel 
bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

TOKİ, kısıtlı kaynaklan ile sistemin eksik parçasını tek başına doldurma gayreti 
içerisindedir. Görüleceği gibi, özellikle yoksul ve alt gelir gruplannın konut 
ihtiyacının karşılanmasında TOKİ uygulamalannın önemi bir kere daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke deneyimleri, günümüzde yoksul ve dar gelirli 
kesimin konut edinmesinin büyük ölçüde kamu sübvansiyonlanyla 
gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yoksul ve dar gelirli kesimin 
konut ihtiyacımn karşılanması, ayn bir programla ve sübvansiyonlu bir yapı 
içinde ele alınmaktadır. 

Bu itibarla, TOKİ, kendisine verilen hedefleri gerçekleştirmek ve bu doğrultuda 
yeni konut projelerine kaynak yaratmak ve kısa vadede nakit girişini hızlandırmak 
amacıyla, indirim kampanya!an düzenlemektedir. 

Bu sebeple, 2009 mali yılı nakit planlaması doğrultusunda İdarenin kaynak 
ihtiyacım karşılamak üzere ve çeşitli nedenlerle daha önceki indirim 
kampanyalarından faydalanmamış olan konut alıcılannın talepleri de göz önünde 
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bulundurularak, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 27 Nisan 2009 ve 
27 Mayıs 2009 tarihleri arasında bir indirim kampanyası düzenlenmiştir. 

Ayrıca, TOKİ, düzenlediği indirim kampanyalarında uygulanacak indirim 
oranlarım ve koşullan, takdir edileceği üzere, gerekli fınansal hesaplamalar ve 
analizler yapmak suretiyle belirlemektedir. Bu itibarla, 27 Nisan 2009 tarihli 
indirim kampanyasının oran ve koşullan da, benzer şekilde, îdare uhdesinde 
yürütülen çalışmalar ve hesaplamalar neticesinde çerçevelenmiştir. 

Nitelikli ve erişilebilir konut üretiminin desteklenmesi amacıyla TOKÎ tarafından 
yürütülen uygulamalarla ilgili olarak, konutlann denetimi ve teslim sonrası eksik 
ve kusurlu imalatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunlann giderilmesi 
hususu, TOKÎ ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, TOKÎ tarafından yüklenici firmalara yaptınlan konutlann denetimi, 
müşavir firmalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri aracılığı ile 
sağlanmaktadır. 

TOKÎ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testleri yapmakta ve 
yüklenici firmalann hakediş ödemelerini de bu çerçevede gerçekleştirmektedir. 

TOKÎ'nin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalannda, hak sahiplerinin 
gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutlann tesliminden sonra muhtelif 
nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri de, yine idarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, idare talimatı doğrultusunda sözleşme 
hükümleri çerçevesinde yüklenici firmalarca giderilmektedir. 

TOKÎ inşaatlannda; yüklenicilerle akdedilen sözleşme eki mahal listelerinde 
belirtilen, idarece onaylı, TSE standartlarında inşaat ve tesisat malzemeleri 
kullanılmakta olup, Bayındırlık ve îskan Bakanlığının birim fiyat tariflerine göre 
uygulama yapılmaktadır. Sözleşmeye uymayan, hatalı eksik ve kusurlu olduğu 
tespit edilen imalatlar, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar 
olan sürede düzeltilmesi için yüklenici firmaya ikaz edilmektedir. Yüklenicinin 
taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi hallerinde ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası 
uygulanmaktadır. Aynı durumun devam etmesi halinde ise kesin teminatlar gelir 
kaydedilmekte ve sözleşme feshedilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilmektedir. îdare, tamamlanamayan işler varsa, bu işleri yeniden ihale ederek, 
tamamlanmasını temin etmektedir. 
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17.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu 'nun, ödenmeyen sevk ücretlerine ilişkin sorusu ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8198) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tararından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21705/2009 

SNOĞLU 
Van Milletvekili 

1- Genel Sağlık Sigortası Yönetmenliği ye 29.09.2008 tarih / 27012 mükerrer 
sayılı resmi gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği gereğince, yerleşim 
yeri dışma yapılan şevklerde "en yakın sağlık hizmet sunucusu "ibaresi dikkate 
almdığmrlan, Van Sosyal Güvenlik îl Müdürlüğü Ocak 2009 tarihinden bu tarafa 
Ankara ve Istanbul illerine yapılan şevklerin ödemelerini yapamamaktadır. 
Sigortalıların 3 aydır ödenmeyen yol ve refakatçi ücretleri ödenecek mi? 

2- Sevk yapan sağlık kuruluşlan, hangi hastanede, ne tür tedavinin yapılıp 
yapılmadığı konusunda ellerinde somut herhangi bir veri olmadığından, hastanın 
sağlığını düşünmek ve asli görevini yapmak amacıyla kurum sigortalıyı Sağlık 
hizmet imkanlarının daha fazla olduğu Ankara veya İstanbul illerine sevk 
etmektedir. Ancak "en yakın sağlık hizmeti sunucusu" ibaresi sigortalıların 
hastane ve hekim seçme hakkının elinden alınmasına ve ırîağduriyetine neden 
olmaktadır. Bu konuda bir çalışma var mı? Uygulamadan vazgeçilecek mi? 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-6103S"L 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/8198) 2 3 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız. 

Van Milletvekili Kayhan TÜRKMENOĞLU'na ait 7/8198 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEB 
EK: 1 yazı Bakan 
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VAN MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU'NUN 7/8198 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Kanun'un 65 inci maddesinde; Hekimin veya diş 
hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve 
tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan şevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir 
kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak 
tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır. 

Hükmü öngörülmüştür. 
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin "Yol gideri, gündelik ve refakatçi 

giderleri" başlıklı 31 inci maddesinin (5) numaralı alt maddesinde "Yerleşim yeri dışına 
şevklerde yol giderinin ödenmesi, kişinin muayene veya tedavi olduğu yerleşim yeri dışındaki 
sağlık hizmetinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusu dikkate alınmak suretiyle 
yapılır. Kişinin daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi hâlinde, 
en yakın sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerden itibaren oluşacak yol gideri farkı 
kendisince karşılanır. Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve 
dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir." denilmektedir. 

Diğer taraftan, 29/09/2008 tarihli, 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Sağlık Uygulama Tebliğinin "22.2.1. Yol gideri," başlıklı bölümünün (1) alt numaralı 
maddesinde, Şevklerin, teşhis ve tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmet sunucusuna 
yapılmasının esas olduğu belirtilmektedir. 

Buna göre, Kurum sigortalılarının muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına 
yapılan şevklerinde yol giderlerine ilişkin ödemelerin tedavinin sağlanacağı en yakın sağlık 
tesisi esas alınarak yapılması gerekmekte ise de, gerek Kurum ünitelerinden gelen yazılardan, 
gerekse sigortalıların başvurularından uygulamada bir takım sıkıntıların ortaya çıktığı tespit 
edilmiş olup, sağlık durumları özellik arz eden sigortalıların mağduriyetinin giderilmesi için 
sözkonusu yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir* 

18.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'a sınır ticaret merkezi kurulup kurulmayaca
ğına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/8232) 

T Ü R K Î Y f i B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın D e v l e t B a k a n ı S a y ı n Z a f e r Ç A Ğ L A Y A N taraf ından 
y a z ı l ı o la rak cevap landı r ı lmasın ı a r z eder im. 15 /05 /2009 

10 .04 .2003 tar ih v e 2 5 0 7 5 sayı l ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı m l a n a n 25.03:2003 tarihlî, 
2003 /5408 sayı l ı B a k a n l a r K u r u l u ek i karar ile Ü l k e m i z d e y a ş a m standar t lannın 
düşük v e işs iz l iğ in c iddi boyu t la rda o lduğu D o ğ u ; V e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u 
coğraf i bö lge ler inde e k o n o m i k , sınai v e ticari ge l i şmenin h i z land ı r ı İmasmı 
tem inen , sınır t icareti yap ı l acak S ın ı r T icare t M e r k e z l e r i n i n ku ru lmas ına karar 
ver i lmiş t i r . 

G ü r c a n D A Ğ D A Ş 
K a r s M i l l e t vek i l i 
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K o m ş u ü lke ler le s ı n ın bu lunan i l ler i le D o ğ u v e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u 
Bö lge le r i nde i l lere k o m ş u o lan . i l lerde yapı lacak t icarete i l işk in esasları 
kapsayan karar i le kuru lan m e r k e z l e r sayesinde bö lgede e k o n o m i k b i r canlı l ık 
o luşmas ı , t icaret in ar tması , kaçakç ı l ı k faal iyet ler inin azal t ı lması v e böy lece kay ı t 
dışı e k o n o m i n i n geçi lmesi , işs iz l ik oranın ın aza lmas ı , sınır t icaret inde gerek 
nak l i ye , gerekse p a z a r l a m a unsurları açısından mal iyet ler in aşağ ıya çeki lmesi v e 
daha u c u z a m a l ihraç e tme i m k a n ı n ı n sağlanması amaç lanmış o l u p , ha len 
s ö z k o n u s u u y g u l a m a S ı m r T icare t M e r k e z i kuru lması karar ında y e r aldığı ha lde 
seçim ç e v r e m o lan K a r s ili har iç d iğer i l lerde d e v a m etmektedir . 

G e r e k ihracatın artır ı lması i le daha ç o k esna f v e tüccarın u y g u l a m a d a n 
yarar lanı r hale get i r i lmesi gerekse sanayi ü rümer inde o lduğu g ib i t a n m ürünleri 
i thalat ında d a verg i ler in kaldırılması v e formal i te ler in aza l t ı lması amac ıy la yen i 
d ü z e n l e m e yap ı la rak yen i t icaret merkez le r in in açı lacağı bas ında y e r a lmaktadır . 

Y a p ı l a c a k y e n i düzen lemede ; K a r s i l inde yaşanan e k o n o m i k durgun luk , 
sanay i leşmenin a z o lmas ı , esna f v e tüccarın yaşadığ ı e k o n o m i k sıkıntı lar v e 
işs iz l ik oran lar ın ın y ü k s e k o lması g ib i ver i ler d ikkate a l ınd ığ ında ekonomis ine 
sağlayacağı ka tk ı nedeniy le u y g u l a m a n ı n K a r s i l inide kapsaması düşünü lmekte 
mid i r? B u y ö n d e B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n herhang i b i r çalışması m e v c u t m u d u r ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - U U İ£> 
2206.2009 * 2 2 2 9 0 

Konu î Yazdı Soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04/rj672O)9taıü̂ iveA01.0.GNS.0.10.00.02-7/8232-13698 saydı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazdan eki Kars Milletvekili Sn. Gürcan DAĞDAŞ tararından verilen 7/8232 
sayılı yazdı som önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

O . 

iriapn. Zafer ÇAĞLAYAN 
J C K L K K . Devlet Bakanı 
1- Cevap yazısı 
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S O R U : 

10.04.2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.03.2003 tarihli, 
2003/5408/ sayılı Bakanlar Kurulu eki karar ile Ülkemizde yaşam standartlarının düşük ve 
işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafî bölgelerinde 
ekonomik, sınai ve ticari gelişmenin hızlandırılmasını teminen, yapılacak Sınır Ticaret 
Merkezlerinin kurulmasına karar verilmiştir. 

Komşu ülkelerle sının bulunan iller ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
illere komşu olan illerde yapılacak olan ticarete ilişkin esaslan kapsayan karar ile kurulan 
merkezler sayesinde bölgede ekonomik bir canlılık oluşması, ticaretin artması, kaçakçılık 
faaliyetlerinin azaltılması ve böylece kayıt dışı ekonominin geçilmesi, işsizlik oranın 
azalması, sınır ticaretinde gerek nakliye, gerekse pazarlama unsurları açısından maliyetlerin 
aşağı çekilmesi ve daha ucuza mal ihraç etme imkanının sağlanması amaçlanmış olup, halen 
söz konusu uygulama Sımr Ticaret Merkezi kurulması kararında yer aldığı halde seçim 
çevrem olan Kars ili hariç diğer illerde devam etmektedir. 

Gerek ihracatın artırılması ile daha çok esnaf ve tüccarın uygulamadan yararlanır hale 
getirilmesi gerekse sanayi ürünlerinde olduğu gibi tanm ürünleri ithalatında da vergilerin 
kaldınlması ve formalitelerin azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapılarak yeni ticaret 
merkezlerinin açılacağı basında yer almaktadır. 

Yapılacak yeni düzenlemede; Kars ilinde yaşanan ekonomik durgunluk, 
sanayileşmenin az olması, esnaf ve tüccarın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve işsizlik 
oranlannm yüksek olması gibi veriler dikkate alındığında ekonomisine sağlayacağı katkı 
nedeniyle uygulamanın Kars ilini de kapsaması düşünülmekte midir? Bu yönde 
Bakanlığınızın herhangi bir çalışması mevcut mudur? 

C E V A P : 

S ı n ı r T i c a r e t i n i n D ü z e n l e n m e s i n e İ l i ş k i n 2 0 0 8 / 1 4 4 5 1 sayı l ı B a k a n l a r 
K u r u l u K a r a r ı n a i s t i naden 16 /06 /2009 t a r i h l i v e 2 7 2 6 0 sayı l ı R e s m i 
G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i r e n S ı n ı r T i c a r e t i n i n U y g u l a n m a s ı n a 
İ l i ş k i n T e b l i ğ ' d e ye t k i l i s ı n ı r i l ler i a r a s ı n d a E r m e n i s t a n ' a s ın ı r ı b u l u n a n 
K a r s il i y e r a l m a m a k t a d ı r . 

D i ğ e r t a r a f t a n S ı n ı r T i c a r e t M e r k e z l e r i n i n a n c a k g ü m r ü k h a t t ı n d a 
k u r u l m a s ı m ü m k ü n o l d u ğ u n d a n , a n ı l a n ü l k e i le s iyas i v e e k o n o m i k 
i l i şk i le rde k a y d e d i l e c e k ge l i şme le r çe rçeves inde ; K a r s i l i ndek i i lgi l i g ü m r ü k 
k a p ı s ı n ı n s ın ı r t i ca re t i i ç in ye t k i l i k ı l ı n m a s ı m ü m k ü n o lab i leceğ i g ib i , b ö y l e 
b i r ge l i şmeden s o n r a V a l i l i k ç e ta lep ed i lmes i h a l i n d e i lg i l i s ın ı r k a p ı s ı n ı n 
b u l u n d u ğ u g ü m r ü k h a t t ı n d a b i r s ın ı r T i c a r e t M e r k e z i n i n k u r u l m a s ı n ı n d a 
i m k a n d a h i l i n d e o l d u ğ u d e ğ e r l e n d i r i l m e k t e d i r . 
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19.-İzmir Milletvekili Oğuz Oyan 'ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin kısaltılmış adı ile ilgili ko
nuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in ce
vabı (7/8393) 

05.06.2009 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S ! B A Ş K A N L I Ğ E N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Oğuz OYAN 
İzmir Milletvekili 

Sayın Başbakan, 3 Haziran 2009 günü Ankara'da AKP'li belde belediye başkanlarıyla 
düzenlenen toplantıda, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış adı 'Ak Parti'dir, 'AKP' 
değil. 'AKP' diyenler ne yazık ki demokratik noktadaki etik kurallara uymadan, siyasi etiği 
hiçe sayarak bunu. edep dışı söylemektedirler. Bu kadar açık ve ağır söylüyorum. Çünkü bizim 
Yargıtay Başsavcıhğı'nda olan kısaltılmış adımız AK Parti'dîr. Herkes bunu böyle yazmaya 
mecburdur. Böyle yazmıyorsa, bu, edebe, adaba ağmaz. Benim yasal olarak kısaltılmış adım 
neyse onu söylemeye mecbursun. O zaman iftira atıyorsun. Bizi olmadığımız şekilde 
gösteriyorsun. Olmadığımız bir isimle anmaya çalışıyorsun. Şüphesiz ki onlara saygımız 
olmaz. 'AK Parti' derken işte oradaki AK. aymzamflndatemfoliffi 
(4 Haziran 2009 tarihli Vatan ve diğer gazeteler, altım hız çizdik) sekimde konuşmuştur. 

Sorulanınız şunlardır: 

1) Bir partiyi adlandırmada kamuoyunun sahip 'olduğu basit ve üstelik hakaret içermeyen 
bir demokratik hakkın kullanımı konusunda, bir Başbakanın bu kadar sert, bu kadar 
hakaretamiz, bu kadar yasaklayıcı ve tehditkâr bir. üslup kullanmasını bulunduğunuz 
makamın sahip olması gereken etik değerlerle bağdaşır buluyor musunuz? 

2) Gerek dünyada gerekse Türkiye'de kamuoyunun veya halkın partilere verdiği isimler 
onların resmi kısaltmalarının çok dışına çıkabilmiş ve bu parti yöneticilerinden 
hiçbirine de halka veya medyaya sansür koymak fikri gelmemişken, (örneğin 
1950'lerde DP'ye Demirkırat Parti, CHP'ye de Halk Partisi denirdi), siz bu sansür 
koyma ihtiyacını neden hissediyorsunuz? Partinizin adının ilk harflerinden oluşan 
"AKP" kısaltmasının neden bir hakaret, bir iftira, bir "olmadığı şekilde gösterme" fiili 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

3) Bir partinin sadece seçtiği kısaltmaya bağlı olarak ^emiz" kalmayı garantilediğine 
nasıl hükmedebiliyorsunuz? Bu yargıyı niçin halka ve zamana bırakmıyorsunuz? 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SN. OĞUZ OYAN'IN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 7/8393 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Siyasi parti ler, demokrat ik siyasi hayat ın vazgeç i lmez unsurlarıdır. B u açıdan 
çağdaş demokrasi anlayışı için parti ler yaşamsal bir önem taşımaktadır. 

Siyasi partiler, A n a y a s a v e kanunlara u y g u n olarak; mi l letveki l i ve mahal l i 
idareler seçimleri yo luy la , t ü z ü k v e programlannda belir lenen görüşleri 
doğrul tusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile mi l l i i radenin oluşmasını 
sağlayarak demokrat ik b i r D e v l e t ve top lum düzen i içinde ü lken in çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşması amacını güden v e ülke çapında faal iyet göstermek üzere 
teşkilatlanan tüzel kişi l iğe sahip kuruluşlardır. 

Ş u anda ikt idarda o lan v e T ü r k i y e ' n i n en b ü y ü k partisi konumunda olan 
A d a l e t v e K a l k ı n m a Part isi ( A k Par t i ) de b u kuruluşlardan birisidir. 

İsmi A d a l e t ve K a l k ı n m a Partisi o lup, kısaltması da A k Part i olarak ilgili 
kurumlarca tescil edilmiştir. 

A k Part i ismi T ü r k Patent Enst i tüsünce de yasal ko ruma a l tma alınmıştır. 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ 22.06.2009 
Konu :Soro önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:17/0672009 tarihli ye KAN.KARMD.A.01.0.GNS.0.İ0m02-7/8393-14028/30442 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Prof. Dr. Oğuz OYAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 119111 
sayılı yazıh som önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Cemil ÇÎ 

Devlet Ba 
Ek-Yazı Başbakan 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

108 INCI BİRLEŞİM 
23 HAZİRAN 2009 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

7 

8 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S A R A Ş T I R M A S I 

Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

K A N U N T A S A R I V E T E K L İ F L E R Î İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

E G E M E N L I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S ı Z M I L L E T I N D I R 



DANIŞMA K U R U L U ÖNERİLERİ 
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.) 
2.- 239, 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine 

göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün 

Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak üzere 
16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

G R U P ÖNERİLERİ 
1.- 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.) 
2.- Genel Kurulun; 23 ve 30 Haziran 2009 Salı günlerindeki Birleşimlerinde sözlü soru öner

geleri ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

24 Haziran 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 
23 ve 30 Haziran 2009 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 24:00; 24 ve 25 Haziran 2009 Çar

şamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 13:00 - 24:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 
26 Haziran 2009 Cuma günü saat 14:00'te toplanarak Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 

ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimlerde 
saat 24:00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.6.2009 tarihli 98 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

K O M İ S Y O N TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

23.6.2009 Sah - Saat: 16.00 

* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
24.6.2009 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
24.6.2009 Çarşamba - Saat: 10.30 
25.6.2009 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
25.6.2009 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
1 0 8 I N C I B I R L E Ş I M 2 3 H A Z I R A N 2 0 0 9 S A L ı S A A T : 1 5 . 0 0 

1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 

Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci 

Maddesi Uyannca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/839) 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

3 - S E Ç I M 

4 - O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 

108 İNCİ BİRLEŞİM - 4 -

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 uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını 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 sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

11. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

15. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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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 uyannca 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 
sorunlann 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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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 uyannca 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 Uruk 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 kurumlannda 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) 

V,.. 

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 almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

51. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

52. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

53. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

54. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (**) 

55. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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 uyannca 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 

Demeğine 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 Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

77. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

79. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

80. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

81. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyannca 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 sorunlann 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 sorunlann 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. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

96. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

97. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

99. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

100. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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101. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

102. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için 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 uyannca 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

121. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, korama ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunlann araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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123. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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) 

1 2 9 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nm tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

130. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

131.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

132.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

133. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

134.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için 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 almması 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 
sorunlann 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, içtüzüğün 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) 

- 1 6 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 
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147. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

148. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
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 uyarmca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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159. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

160. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

161.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştınlarak 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 uyannca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

166.- Edime Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

167. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

173. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

174. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

175.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

176. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

177. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kmm 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

179.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

180. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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 uyannca 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. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddialann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 
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194. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

195. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik somnunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca 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, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

197. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin îli 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 sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

202. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (**) 

203. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

204. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

205. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarınm 
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 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 22 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 

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) 

2 1 1 . - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

212. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

213. - Sımak 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 . - Sımak 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 
iddialarmın 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) 

2 2 1 . - 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 uyannca 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 
uyannca 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 aykın 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 Başkan vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

226. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
doğalgaz 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 
sorunlanmn 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. - Sımak 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 . - Edime 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 
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2 4 1 . - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

242. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/294) 

2 4 3 . - 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 olayınm araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

247. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

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

250. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

251. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

252. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyarmca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 

258. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların'ın araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca 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 uyannca 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 araştınlarak 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

265. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/316) 

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletveldlinin, Tokat İlinde kırsal alanda yaşayan halkın 
sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

267. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletveldlinin, Adli Tıp Kurumuna yönelik 
iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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'nm 
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) 

272. - 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) 

273. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya'daki Seyitömer ve Garp 
Linyit İşletmeleri yönetimine yönelik iddialann araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) 

274. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin soranlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) 

275. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya'daki Vakıf Zeytinliği'nin 
durumunun araştınlarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 
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276. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/327) 

277. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve 
piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

278. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının 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 (10/329) 

279. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

280. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

281 . - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

282. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 Milletvekilinin, maden kaynaklarının 
araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki 
maden kaynaklarının araştırılarak 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 (10/337) 

284. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

285. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

286. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği'nde yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 
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287. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

288. - Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez ve 23 Milletvekilinin, lüle taşının 
değerlendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

289 . - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

290. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/344) 

2 9 1 . - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/345) 

292. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden soma Ağrı'da 
yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

2 9 3 . - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

294. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/348) 

295. -Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

296. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

297. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

298. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 
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299. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

300. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

301. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

302. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 

303. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot illerde 
uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1/357) 

304. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı'nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

305. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

306. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

307. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

308. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/362) 

309. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 
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310 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

311. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 

312. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

313 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 

314. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

315 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da 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 (10/369) 

316 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

317. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

318. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

319. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletveldlinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 

320. - Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 

321. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 
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322. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 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 (10/376) 

323. - Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 22 Milletvekilinin, Turgutlu-Çal Dağı'nda 
yapılacak nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/377) 

324. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 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. 
(10/378) 

325. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 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. 
(10/379) 

326. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) 

327. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 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 
(10/381) 

328. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki 'her şey dahil' uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) 

329.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383) 

330. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa'daki hastane yangını ve 
sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

331. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

332. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/386) 
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333. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/387) 

334. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Tarsus'taki şantiye ve maden 
ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/388) 

335. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa'da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

336. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 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 
(10/390) 

337. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391) 

338. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 

339. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393) 

340. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ'in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394) 

3 4 1 . - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) 

342 . - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İli'nin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396) 

343. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin 
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397) 
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344. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398) 

345. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'deki tarihi 
varlıkların araştırılarak değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

346. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/400) 

347. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

348. - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402) 

349. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403) 

350. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, kömür üretimi ve ticaretindeki 
yolsuzluk 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 (10/404) 

351. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405) 

352. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/406) 

353. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 

354. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408) 
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355. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/409) 

356. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

2. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/512) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

4. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/536) 

5. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

6. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/568) 

7. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

8. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

9. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/576) 

10. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

11. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/618) 

12. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/621) 

13. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/633) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

15. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

17. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

18. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/660) 

19. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

20. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

21. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

22. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 
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23. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/674) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

25. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

26. - 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) 

27. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

29. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

30. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

31. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/719) 

32. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/722) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/723) 

34. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kumlması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/725) 

35. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/732) 

36. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/733) 

37. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/741) 

38. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/744) 

39. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf-öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/757) 

41. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/761) 

42. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/769) 

43. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/771) 
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44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/779) 

45. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/780) 

46. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/781) 

47. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

49. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

50. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

53. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

54. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

55. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

56. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

57. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

58. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/823) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

60. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/825) 

61. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine 
satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

62. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

63. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

64. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

65. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve supermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 
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66. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

68. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

69. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

71. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

73. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

74. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

75. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/855) 

76. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

79. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

81. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından 
hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

83. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

84. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

85. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'm vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 
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87. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

89. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

90. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 

91. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 

92. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

93. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

94. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/888) 

95. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

96. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

97. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

98. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

99. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

100. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/895) 

101. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/896) 

102. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/897) 

103. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

104. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

105. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

106. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

107. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

108. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/906) 
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109. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

110. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

111. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

112. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

113.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/914) 

114. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

115. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/916) 

116. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/918) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

118.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

119.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yayın izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/923) 

121. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

122.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

123. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/927) 

124. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

125. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/930) 

126. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/936) 

127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/940) 

128. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/941) 

129. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/942) 
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130. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

131. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

132. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

133.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 

134. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

135. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

136.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

137. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

138. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

139. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

140. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

141. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

142. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

143. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

144. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

145. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

146. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/970) 

147. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

148. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

149. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

150. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

151.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 
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152. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/979) 

154. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

155. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de yayınlanmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/981) 

156. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

157. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

158. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

159. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'm bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

160. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

161. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

162. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

163. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

164. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

165. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

166. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) 

167. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

168. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'm, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

169. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

171. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya Radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/1007) 

172. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 
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173. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

174. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

175. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

176.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

177.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

178. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

179.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

180. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programları 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1022) 

181. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1025) 

182. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1026) 

183. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

184. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

185. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

186. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

187.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

188. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler somasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

189. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

190. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

191.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

192. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

193. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
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194.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1042) 

195. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1044) 

196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1045) 

197.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1046) 

198.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1047) 

199. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1048) 

200. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1049) 

201. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1050) 

202. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1052) 

203. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1053) 

204. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1054) 

205. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1055) 

206. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1056) 

207. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1057) 

208. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1058) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1059) 

210. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1060) 

211. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1061) 

212. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1062) 

213. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1063) 

214. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1065) 
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215. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

216. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

217. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1068) 

218. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

219. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

220. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

221. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

222. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

223. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon 
yayınma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1078) 

224. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

225. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

226. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, yabancılara satılan ve ipotek edilen tanm arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

227. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlanna ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

228. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

229. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

230. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

231. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

232. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

233. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

234. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yöneljk projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1092) \ 
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235. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

236. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

237. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1095) 

238. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zomnlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1096) 

239. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1097) 

240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1098) 

2 4 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1099) 

242. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'm, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1104) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuymğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1105) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1106) 

245. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1107) 

246. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1108) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1109) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1110) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1111) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1112) 

2 5 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1113) 

252. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1114) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1115) 

254. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1117) 

255. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Famk Çelik) sözlü som önergesi (6/1118) 
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256. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

257. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

258. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

261 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

262. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

263. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

264. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

265. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

266. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

267. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

268. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

269. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'm limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

270. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

271. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

273. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOT AŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

275. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

276. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 
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277. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

278. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

279. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

280. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

281. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

282. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

283. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 

284. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

285. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1154) 

286. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

287. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

288. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

289. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

290. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

291. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1164) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

294. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

295. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

296. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

297. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

298. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
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299. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'm, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

300. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

301 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mersin'deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

302. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

304. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

306. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1184) 

307. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

309. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

310. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1190) 

311. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1191) 

312 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi 
verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) 

313 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) 

314. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1195) 

315. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

316. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

317. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

318.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

319. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

320. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1204) 
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321. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

322. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1206) 

323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1207) 

324. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1209) 

325. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1210) 

326. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1212) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alman tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

329. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
som önergesi (6/1214) 

330. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1215) 

331 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1216) 

332. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1217) 

333. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1218) 

334. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1219) 

335. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1221) 

336. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaştırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1222) 

337. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1223) 

338. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1224) 

339. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1225) 

340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1227) 

341. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1229) 

342. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara'da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun kombi 
arızalarına neden olduğu iddiasma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakarımdan sözlü som önergesi (6/1230) 
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343. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

344. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanede 
soruşturma açılmamasına ve memuriyetine son verilen bazı sendikacılara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

345. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur 
etmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

346. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

347. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

348. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

349. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden Adıyaman'daki 
sivil toplum kuruluşlanna yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

350. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

351. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya çiftçisine ödenecek fidan 
destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

352. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1242) 

353. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

354. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 

355. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kuluncak-Darende yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

356. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'm, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1248) 

358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

359. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) 

360. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

361. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1252) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

363. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

364. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 
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365. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma ihracatının desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

366. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, 
öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1258) 

367. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, PTT'nin anonim şirket statüsüne alınarak 
özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

368. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

369. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1262) 

370. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

371. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

372. - Malarya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

373. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

374. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 

375. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

376. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Güzelyurt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1269) 

377. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Merkez'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1270) 

378. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1271) 

379. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1272) 

380. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1273) 

381. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/1274) 

382. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından aynlanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1275) 

383. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1276) 

384. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1277) 

385. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1278) 

386. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya gmbuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 
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387. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

388. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

389. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1283) 

390. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

391. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

392. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1286) 

393. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

394. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

395. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun 
uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

396. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

397. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

398. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

399. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

400. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

401 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve 
Şahinbey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1295) 

402. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

403. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

404. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

405. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1299) 

406. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

407. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

408. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

409. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

410. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 
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4 1 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Beşiri'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

412. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1306) 

413. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik somnlara ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/1307) 

414. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1308) 

415 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1309) 

416. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1310) 

417. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım somnuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1311) 

418. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu somnuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1312) 

419 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki somnlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1314) 

420. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1315) 

421. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1316) 

422. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1317) 

423. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1318) 

424. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ABD Başkanının bir ifadesine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1319) 

425. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir demekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el 
konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

426. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1322) 

427. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1325) 

428. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1326) 

429. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1327) 

430. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1329) 

4 3 1 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1330) 

432. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1331) 
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433. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1333) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 

435. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

436. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

437. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1337) 

438. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

439. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

440. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerinde kullanılan çocukların 
korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1340) 

441 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

442. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

443. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

444. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin iki yeni radyo kanalı kurma 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1345) 

445. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki 
arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

446. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fizyoterapistlerin yetki ve sorumluluklarının 
düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

447. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1348) 

448. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

449. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 

450. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

451 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere 
öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

452. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te açılan gençlik ve kültür evlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1353) 

453. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te hayvancılıktaki sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

454. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, enerji maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1355) 
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455. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, GAP kapsamında Gaziantep'teki yatırımlara 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1356) 

456. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

457. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, tarım ürünlerinin mevsimsel 
özellikler dikkate alınarak sigortalanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1358) 

458. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak ve 
helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) 

459. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İddaa oyunundan kulüplere ayrılan 
paya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1360) 

460. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Ağın Köprüsü ve feribot yoluna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

461. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

462. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1363) 

463. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1364) 

464. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1365) 

465. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/1409) 

466. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

467. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

468. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1367) 

469. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te su plan ve projeleri 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1368) 

470. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1369) 

471. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in rüzgar enerjisi potansiyeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1370) 

472. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te sanayi üretiminde enerji girdi 
fiyatlarında düzenleme yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1371) 

473. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki tarımsal desteklemelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1372) 

474. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te Kırsal Kalkınma Programı 
çerçevesindeki projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1373) 

475. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1374) 

476. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te kamu yatırımlarındaki azalmaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1375) 
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477. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'm Göksu Çayından yararlanmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) 

478. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

479. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

480. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Seyhan Nehrinin taşmasından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

481. Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

482. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

483. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir mahalleye sağlık ocağı yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

484. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir bölünmüş yol 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

485. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Hasan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 
Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) 

486. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

487. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

488. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

489. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Bölgesinde pamuk ve tekstil sektörünün 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

490. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Cansuyu Kredisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) 

491 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1390) 

492. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet 
Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) 

493. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

494. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

495. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

496. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

497. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1396) 

498. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 
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499. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, Atak helikopter ihalesindeki ödemelere ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

500. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın'daki bazı ulaşım sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

501. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

502. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

503. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki bazı sağlık verilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

504. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

505. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki çiftçilerin borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

506. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

507. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Adilcevaz'daki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

508. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1407) 

509. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Mutki'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

510. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

511. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

512. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

513. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

514. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

515. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, müze ve ören yerlerinin gelirlerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1416) 

516. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1417) 

517. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

518 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 

519. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

520. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

521. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İl müdürlükleri personeline ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) 
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522. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) 

523. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

524. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

525. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

526. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

527. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

528. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

529. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 

530. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

531 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

532. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama ihalesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

533. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve gölet 
yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

534. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, bazı yasa çalışmalarına ve OSBTerin 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

535. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

536. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

537. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

538. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

539. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

540. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1442) 

541. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

542. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, güreş sporuna yönelik çalışmalara ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1444) 

543. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

544. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin görev 
yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1446) 
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545. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 

546. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1448) 

547. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

548. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

549. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) 

550. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1452) 

551. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) 

552. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

553. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

554. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 
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1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

3. X - (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı 
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında 
Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/705) (Dağıtma tarihi: 
4.6.2009) 

4. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

5. - (S. Sayısı: 384) Yükseköğretim Kummları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Rapom 
(1/688, 1/703, 1/684, 1/696) (Dağıtma tarihi: 26.5.2009) 

6. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kumluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapom (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

7. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (**) 

8. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

9. X - (S. Sayısı: 351) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

10. X - (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Fommu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Fommunun İstanbul'da Kumlması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

11. - (S. Sayısı: 353) Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Avmpa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (Dağıtma 
tarihi: 17.4.2009) 

12. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapom (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

- 6 2 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 
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13. - (S. Sayısı: 121) 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) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

14. X - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

15. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

16. X - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

17. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

18. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

19. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

20. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

21. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

22. X - (S. Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

24. X - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

25. X - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynaklan Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

26. X - (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/493) ((Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 
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27. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

28. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

30. X - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

31. X - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

32. - (S. Sayısı: 100) 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) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

33. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayollan Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

34. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

35. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

36. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

37. X - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

38. X - (S. Sayısı: 80) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R İ I L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

- 65 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 

39. X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

40. X - (S. Sayısı: 73) 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) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

41. X - (S. Sayısı: 136) 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) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) 

42. X - (S. Sayısı: 38) 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) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

43. X - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

44. X - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

45. X - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

46. X - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

47. - (S. Sayısı: 86) 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 Aydm'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) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

48. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödenelderinin Arttınlmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

49. - (S. Sayısı: 106) 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) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 
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50. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

51. - (S. Sayısı: 122) 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 (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

52. - (S. Sayısı: 132) 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) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

53. X - (S. Sayısı: 235) 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) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

54. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

55. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

56. - (S. Sayısı: 139 v e 139'a 1 inci E k ) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 140 v e 140'a 1 inci E k ) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 141 v e 141'e 1 inci E k ) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 142 v e 142'ye 1 inci E k ) 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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nm 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 
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67. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 
Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Nairn 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Radar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
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Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Nairn Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalm 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) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008,20.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 
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89. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) 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) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nın 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek)Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

96. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R I İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

- 7 2 - 108 İNCİ BİRLEŞİM 

Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102.- (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) 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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

104. - (S. Sayısı: 262) 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) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

105. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz'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 Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
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Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

112. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

113.- (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) 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 Rapom ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) 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 Rapom ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

118. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119. - (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 
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120. - (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 
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128. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

130.- (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

131. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

132. - (S. Sayısı: 285) 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) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

133. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

134. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

135. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
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Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

139. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

140. X - (S. Sayısı: 366) Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

142. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

143. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

145. X - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

146. X - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

148. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

1 4 9 . X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

1 5 0 . X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) 

1 5 1 . X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

152.X - (S. Sayısı: 379 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

153. X - (S. Sayısı: 3 8 0 ) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/531) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

154.X - (S. Sayısı: 3 8 1 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) 

155. X - (S. Sayısı: 3 8 8 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

156. X - (S. Sayısı: 389 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

157.X - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

158. X - (S. Sayısı: 3 9 1 ) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

159.X - (S. Sayısı: 3 9 2 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

160. - (S. Sayısı : 3 9 3 ) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

161. - (S. Sayısı: 396 ) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

162.- (S. Sayısı: 3 9 7 ) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

163. X - (S. Sayısı: 3 9 8 ) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 
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164. X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

165. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166.X - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

167. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 

168. X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

170. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

171.X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 

172.X - (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 18.6.2009) 

173. (S. Sayısı: 409) Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporlan (1/717) (Dağıtma 
tarihi: 19.6.2009) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 409) 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 

Adalet Komisyonları Raporları (1/717) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, esas olarak da Adalet 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 5/6/2009 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-942/2394 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1/6/2009 

tarihinde kararlaştırılan "Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

G E N E L G E R E K Ç E 
14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen geçici 

1 inci maddeyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar 
tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış bulunan anagayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiş ve 
belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin 
kumlması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı 
sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak 
hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içerisinde ise belediye, belediye 
sınırlan dışında ise mülki amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Yine aynı Kanunla, 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkra ile Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih olan 28/11/2007 tarihinden sonra yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı 
anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat 
mülkiyetine geçilmesi zomnluluğu getirilmiş, belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden 
birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyansına rağmen, kat mülkiyetinin kumlması için tapu idaresine 
verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması 
gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız 
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bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içerisinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise 
mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Belirtilen düzenlemeler, tapu sicilinin güncel tutulmasının sağlanması ve bir kısım malî 
kayıpların giderilmesi amacıyla yapılmış ise de, 

- Kanunun amacının ve getirdiği düzenlemelerin kamuoyunda yeterince anlaşılamamış olması, 

- Kanunda belirtilen yükümlülükleri yapmak istemesine rağmen, tüm kat maliklerine ulaşamayan 
vatandaşların süresi içinde kat mülkiyetine geçememeleri nedeniyle idarî para cezasına muhatap 
olma ihtimalinin varlığı, 

- Geçici 1 inci maddeyle öngörülen sürenin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle 
belediyeler, tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun, bu yerlerde 
görülmekte olan kamu hizmetinin önemli ölçüde aksamasına neden olması, 

gibi nedenler idarî para cezası uygulamasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmaktadır. 

Öte yandan, Tasan ile kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin mümkün olduğunca bertaraf edilmesi 
suretiyle vatandaşların yükünün azaltılması ve Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilinin 
ve plânların güncel tutulmasının sağlanması ile bu alanda Devletin herhangi bir malî kayba 
uğramaması amacıyla kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için resen kat mülkiyetine geçilebilmesi 
hususunda da düzenleme yapılmaktadır. 

Tasarı, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi kolaylaştıran hükümler getirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile; kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin Kanunda gösterilen şartlar 
uyarınca kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın ilgili idare tarafından yapılması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Madde ile; bürokrasinin ve vatandaşa yüklenen mali külfetin azaltılması amacıyla, 
634 sayılı Kanunun kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelere ilişkin 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılmaktadır. Kat irtifakı tesis edilmeksizin doğrudan kat mülkiyeti kurulmasında istenilen 
belgelerden "noter tasdikli liste" şartının düzenlendiği 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
yürürlükten kaldırılmakta, onun yerine 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine "kat, daire, iş 
bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası" ibaresi eklenerek bu bilgilerin 
mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alması öngörülmektedir. 

Madde 3- 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan düzenlemeler paralelinde anılan 
Kanunun 14 üncü maddesi yeniden düzenlenmekte ve konusuz kalan idari para cezası yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Madde 4- Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve yapıları tamamlanarak 
yapı kullanma izin belgesi alınmış binaların, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu 
veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine 
resen geçileceği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 5- Yürürlük maddesidir. 

Madde 6- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 



- 4 -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 

Esas No.: 1/717 12 Haziran 2009 

Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuza 9/6/2009 tarihinde tali olarak havale edilen "Kat Mülkiyeti Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 12/6/2009 tarihli 13 üncü 
Birleşiminde; Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR beraberindeki 
Bakanlık yetkilileri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin katılımı ile incelenip 
görüşülmüştür. 

Tasarı ile kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş kolaylaştırılmış ve Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve yapıları tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmış 
binaların, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin 
yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine resen geçilmesi imkanı 
getirilmiştir. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyelerimizce belirtilen görüşlerde; 

Tasarı ile getirilen düzenlemenin yapılması gereken bir düzenleme olduğu, ancak kanunların 
bütüncül bir anlayışla çıkartılmasının gerektiği, imar ruhsat kavramlarını ele almadan kat mülkiyetinin 
çözülme şansının olmadığı, iskanı (yapı kullanma izni) olmayan binaların da sorunlarının çözülmesi 
gerektiği, sorunun çözümünde vergi ve harç miktarlarının düşürülmesinin fayda sağlayacağı, proje 
giderlerinin azaltılması gerektiği, vatandaşın yapı kullanma izin belgesi alımındaki mağduriyetlerinin 
giderilmesinin gerektiği, 

İfade edilmiştir. 

Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda ise; 

- 2007 yılında Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle tapu kadastro kayıtlarının ve diğer 
resmi kayıtların güncellenmesinin sağlanması, belediyelerin vergi kayıplarının önlenmesinin 
amaçlandığı, ancak zamanla uygulamada aksaklıkların yaşandığı ve bu aksaklıkların giderilmesi 
amacıyla bu Tasarının hazırlandığı, 

- Kat Mülkiyeti Kanunu ile iskanı olmayan yapıların soranlarının çözülemediği, bu konuda 
toptancı bir anlayışla çözüme gidileceği, buna yönelik çalışmaların Bakanlık bünyesinde 
sürdürüldüğü, sürdürülen çalışmalarla belediyelerde vatandaşa dayalı iş takiplerinin kaldırılmak 
istendiği, yapı işleri ile ilgili olarak kat mülkiyetine geçiş dahil bütün işlemlerin fenni mesulün 
sorumluluğuna verilmesi arzusunda olunduğu, 

İfade edilmiştir. 
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Tasarının maddelerinin görüşülmesi sonucunda maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, esas komisyona sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Üye Üye 
İdris Güllüce Tayfur Süner Ahmet İnal 

İstanbul Antalya Batman 
Üye Üye Üye 

İsmet Büyükataman Müjdat Kuşku Osman Aslan 
Bursa Çanakkale Diyarbakır 
Üye Üye Üye 

Mehmet Sarı Yaşar Ağyüz Durmuş Ali Torlak 
Gaziantep Gaziantep İstanbul 

Üye Üye Üye 
Ahmet Kenan Tanrıkulu Yaşar Karayel Turan Kıratlı 

İzmir Kayseri Kırıkkale 
Üye Üye Üye 

Fevzi Topuz Ahmet Erdal Feralan Asım Aykan 
Muğla Nevşehir Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No.: 1/717 18/6/2009 
Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/717), Başkanlığınızca 
9/6/2009 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna; esas 
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Tali Komisyon, Kanun Tasansını, 12/6/2009 tarihli 13 üncü toplantısında Hükümeti temsilen 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla inceleyip görüşmüş ve raporunu aynı günde 
Başkanlığınıza sunmuştur. 

Komisyonumuz Tasarıyı, Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği temsilcilerinin katılımıyla 16/6/2009 tarihli 53 üncü 
toplantısında görüşmüştür. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir 
tarafından; 

Tasarının hazırlanması aşamasında, ilgili kamu kumm ve kuruluşlarının da katılımıyla konunun 
ayrıntılı bir biçimde incelendiği, kat irtifakının arsa üzerinde yapılacak proje bilgisine dayalı bir 
mülkiyet sistemi olduğu, her hususun mimari projeye dayandığı, bunun üzerine hangi kriter konulursa 
konulsun projedeki bilgilerin üzerine çıkılamayacağı, her onayın projedeki bilginin onayından başka 
bir anlam ifade etmediği ve Tasarıdaki düzenlemelerle, bürokratik işlemlere kolaylık sağlanması 
amaçlandığı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi 
tarafından aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir. 

5711 sayılı Kanunla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen geçici 1 inci maddeyle, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kumlmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı 
kullanma izin belgesi alınmış anagayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiş ve belirtilen süre içinde kat irtifak 
hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kumlması için gerekli olan 
belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı 
bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, 
bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yine aynı Kanunla, 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkra ile Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih olan 28/11/2007 tarihinden sonra yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı 
anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat 
mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiş, belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden 
birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kumlması için Kanunun 
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ll nci maddesinde belirtilen ve tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları 
tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden 
her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Belirtilen düzenlemeler, tapu sicilinin güncel tutulmasının sağlanması ve bir kısım malî 
kayıpların giderilmesi amacıyla yapılmış ise de Kanunun amacının ve getirdiği düzenlemelerin 
kamuoyunda yeterince anlaşılamamış olması; Kanunda belirtilen yükümlülükleri yapmak istemesine 
rağmen, tüm kat maliklerine ulaşamayan vatandaşların süresi içinde kat mülkiyetine geçememeleri 
nedeniyle idarî para cezasına muhatap olma ihtimalinin varlığı; geçici 1 inci maddeyle öngörülen 
sürenin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle belediyeler, tapu sicil müdürlükleri ve kadastro 
müdürlüklerinde oluşan yoğunluk ve dolayısıyla bu kurumlarda görülmekte olan kamu hizmetinin 
önemli ölçüde aksaması gibi nedenlerle idarî para cezası uygulaması hakkaniyete aykırı sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Tasarı ile kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin mümkün olduğunca bertaraf edilmesi suretiyle 
vatandaşların yükünün azaltılması, Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilinin ve plânlarının 
güncel tutulmasının sağlanması ve bu alanda Devletin herhangi bir malî kayba uğramaması amacıyla 
kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için resen kat mülkiyetine geçilebilmesi hususunda da düzenleme 
yapılmaktadır. 

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü üzerinde müzakereler sırasında aşağıdaki görüşler 
ifade edilmiştir. 

634 sayılı Kanunda değişiklik yapan 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun, hemen hemen 
bir buçuk yıl önce kanunlaştığı, ancak söz konusu Kanunun, kanunlaştığı dönemde yeterince 
tartışılmadığı, muhalefet tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığı, söz konusu 5711 sayılı 
Kanunun dayanağı olan Tasarının 22 nci Yasama Döneminde Komisyonda görüşüldüğü, ancak söz 
konusu dönemde kanunlaşmadığı, 23 üncü Yasama Döneminde ise Komisyonca İçtüzüğün 77 nci 
maddesine dayanılarak, maddelerine geçilmeden geneli üzerinde müzakere yapılarak kabul edildiği, 
sağlıklı bir tartışma ortamının olmadığı, aynı sürecin Genel Kurul aşamasında da ısrarla sürdürüldüğü, 
bu nedenle Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber uygulamadaki aksaklıkları beraberinde getirdiği 
dile getirilmiştir. 

Tasarı ile her ne kadar uygulamada ortaya çıkmış olan aksaklıkların giderilmesi, kırtasiyeciliğin 
ve bürokrasinin mümkün olduğunca bertaraf edilmesi suretiyle vatandaşların yükünün azaltılması 
ve Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilinin ve plânlarının güncel tutulmasının sağlanması 
ile bu alanda Devletin herhangi bir malî kayba uğramaması amacıyla kat irtifakı tesis edilmiş yapılar 
için resen kat mülkiyetine geçilebilmesi hususunda da düzenleme yapılması hedeflense de bu 
Tasarının bu şekliyle kanunlaşması durumunda, bu amacı gerçekleştirmekten çok uzak olacağı dile 
getirilmiştir. 

Tasarıyla 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Böylece, kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi hususunda noterler tarafından 
yapılan tasdik şartı kaldırılmaktadır. Bu bendin yürürlükten kaldınlması durumunda uygulamada 
ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Noterler tarafından onaylanma şartı uygulanmaya devam edildiği 
takdirde muhtemel ihtilaflann çıkması engellenecek, çıkabilecek ihtilaflarda ise usul ekonomisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 
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açısından kolaylık sağlanacak ve böylece yargılamalar daha kısa sürede çözümlenecektir. Bu 
nedenlerden dolayı, ispat hukuku açısından önemli niteliği haiz bu düzenlemenin yürürlükten 
kaldırılmaması daha uygun olacaktır. Bu görüş, Yargıtay Başkanlığı temsilcisi ile Türkiye Noterler 
Birliği temsilcisi tarafından da dile getirilmiştir. 

Komisyonda, Tasarının asıl amacının yürürlük öncesi kat irtifakına konu yapılarda kat 
mülkiyetine geçişin tamamlanmamasını ceza yaptırımına bağlayan geçici maddenin uygulamada 
doğurduğu sorunlann aşılması olduğuna göre, ancak kapsayıcı bir kat mülkiyeti reformunun konusu 
olabilecek diğer asli hükümlere şimdilik ilişilmemesi gerektiğine, özellikle ayni haklar alanındaki 
resmi şekil esası ve noterliğin işlevi konularına vurgu yapılmıştır. 

Aynca önceki dönemlerde sonuçlanan raporlann özel yöntemle aynen benimsenmesini mümkün 
kılan İçtüzük hükmünün (m.77) itirazlann aksine bir reform karakteri taşıdığı, yasama ekonomisi ve 
istimrar ilkelerinin de birer yansıması olduğu ifade olunmuştur. 

Tasarının geneli üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerine geçilmesi oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesinde, kat irtifakından kat mülkiyetine resen geçiş esasıyla 
birlikte, arsa maliki veya kat irtifakına sahip ortak maliklere de talep hakkının açıkça düzenlenmesi 
amacıyla oyçokluğuyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının çerçeve 2, 3 ve 4 üncü maddeleri oyçokluğuyla aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya, çerçeve 5 inci madde olarak, 634 sayılı Kanuna, geçici 2 nci madde eklenmesini 
öngören, önerge aşağıdaki gerekçelerle verilmiştir. 

14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine göre, 5711 sayılı Kanununun 
yürürlüğe girdiği 28/11/2007 tarihinden önce kumlan toplu yapılara ait yönetim planlarının 
28/11/2007 tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanacağı ve bu yönde 
yönetim planında yapılacak değişikliğin mevcut kat malikleri kumlunun salt çoğunluğu ile yapılacağı 
hükme bağlanmıştır. Ancak 5711 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce mevcut olan toplu yapılann 
yönetim planlan altı aylık sürede, 634 sayılı Kanuna uygun hale getirilememiştir. 

Mevcut toplu yapı yönetim planlarının 634 sayılı Kanun hükümlerine uyarlanarak, geçici 
yönetim olarak tanımlanan mevcut toplu yapı yönetimlerinin kalıcı yönetimlere dönüştürülebilmesi 
ve kanun hükümlerine uygun işleyişin tesisi için 5711 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer 
alan düzenlemenin 6 aylık sürenin bitmesi sebebiyle uygulanma kabiliyeti kalmadığından, aynı 
düzenlemeyi içeren yeni geçici maddenin 634 sayılı Kanuna eklenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu 
madde ihdasını içeren önerge, Komisyonumuzca çerçeve 5 inci madde olarak oyçokluğuyla kabul 
edilmiştir. 

Tasannın çerçeve 5 inci ve 6 nci maddeleri, teselsül nedeniyle 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Maddelerin oylanmasından sonra Tasarı, değişiklikleriyle beraber bir bütün olarak uygulanmış 
ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Tasannın maddeleri müzakereleri sırasında Komisyonumuzca redaksiyona tabi mtulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ahmet İyimaya 

Ankara 

Kâtip 
İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Fatih Metin 

Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 

Üye 
Turgut Dibek 

Kırklareli 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
İhsan Koca 

Malatya 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 

(Muhalefet şerhim vardır) 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(Son oylamada bulunamadı) 
Üye 

Ahmet Aydın 
Adıyaman 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

(Muhalif) 
Üye 

Mehmet Tunçak 
Bursa 

(Son oylamada bulunamadı) 
Üye 

Hamit Geylani 
Hakkâri 

(Son oylamada bulunamadı) 
Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Son oylamada bulunamadı) 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 
(Muhalifim) 

Üye 
Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yılmaz Tunç 
Bartın 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Ali Öztürk 

Konya 

Üye 
Mustafa Hamarat 

Ordu 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Toplumsal gelişim süreci içinde yeni gereksinimlerin belirmesi sonucu, gereksinimleri 
karşılayacak yeni yasa yapma ya da mevcut yasalarda değişiklik yapma zorunluluğu doğmaktadır. 
Yasama organı, yasama faaliyetini sürdürürken yasa yapılmasını gerektiren nedenleri, amaçları ve 
yasanın sürdürebilir olmasını gözetmek durumundadır. 

CHP; kişilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamaya, kişilerin ve toplumun hakkını, hukukunu 
korumaya, geliştirmeye yönelik yasal düzenlemeleri öteden beri savunmakta ve desteklemektedir. 
Bundan böyle de bu tür yasal düzenlemeleri savunmayı ve desteklemeyi sürdürecektir. Bu nedenledir 
ki; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının kat irtifaklı taşınmazlarda; kat mülkiyetine geçilmemiş olmasını 
ceza yaptırımına bağlayan 14. maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ve ceza 
yaptırımına ilişkin geçici 1. maddede değişiklik yapılmasına ilişkin tasan hükümlerini ve 634 sayılı 
Yasanın 3. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik getiren tasarının 1. maddesinde yapının tamamı için 
düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayanarak kat irtifakının kat mülkiyetine re'sen çevrilmesini 
öngören hükmü ve re'sen geçişin yanında kişiye istem hakkı sağlayan dönüşümü desteklemektedir. Ne 
var ki siyasal iktidar, zaman içinde toplumda beliren ve yasal düzenleme gerektiren bir gereksinimi 
karşılarken, anlaşılmaz bir acelecilik içinde - bu da olsun - anlayışı ile hareket ederek düzenleme yaptığı 
için bir bütünün belli parçalannda değişiklik yaparak yasanın bütünsel iskeletini bozmayı alışkanlık 
haline getirmiştir. Bu görüşümüzün en somut örneği bu taşandır. Şöyle ki: 

1 -) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasında iş bu tasarı ile değiştirilmesi ya da kaldınlması öngörülen 
hükümlerin büyük kısmı, aynı hükümet döneminde kabul edilen 28.11.2007 tarihinde yürürlüğe giren 
5711 sayılı Yasa ile getirilmişti. TBMM'nin önceki 22. dönem Adalet Komisyonunca görüşülüp kabul 
edilen 5711 sayılı Kanun Tasarısı, 23. dönem Adalet komisyonunda CHP'li üyelerin tüm haklı 
itirazlarına rağmen Meclis içtüzüğünün 77. maddesi hükmü çerçevesinde sınırlı olarak görüşülerek 
Meclis Genel Kumlunda görüşülüp kabul edildikten sonra 28.11.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kısa süre geçmesine rağmen iş bu tasarının genel gerekçesinde belirtildiği şekilde yasanın amacının 
ve getirdiği düzenlemelerin kamuoyunda yeterince anlaşılmamış olması gerekçe gösterilerek aynı 
kanunda yeni bir değişiklik yapılma ihtiyacında kalınması hükümetin yasa yaparken gerekli özeni 
göstermemesinin ve muhalefetin itirazlarını önemsememesinin sonucudur. Önceki dönemde 
komisyonda görüşülüp tamamlanmış, oluşmuş raporlann yeni dönem komisyonunda rapomn geneli 
üzerindeki sınırlı görüşme dışında aynen benimsenmesini olanaklı kılan içtüzüğün 77. maddesinin 
somnlu olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu durum, hiç olmazsa madde sayısı pek fazla olmayan 
işlerde içtüzük 77. maddesi hükmünün uygulanmaması, ayrıca komisyonda uzlaşmanın sağlanması 
halinde temel yasaların bazı maddelerine müdahale edilmesinin mümkün olabilmesinin gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. 5711 sayılı yasa tasarısının, maddelerin görüşülmeden içtüzüğün 77. madde 
hükmüne göre komisyonda aynen benimsenmesinin doğurduğu somnlar öğretici olmuştur. 5711 sayılı 
yasa tasarısı, komisyonda görüşülürken içtüzük 77. maddesi hükmüne dayanılmasaydı; belki de bu 
gün bu tasarı ile değişiklik yapılmasına ihtiyaç kalmayacaktı. Komisyon, maddeleri tartışacak şu 
anda bu tasarı ile önerilen değişiklikleri o zaman üretebilecekti. 

2-) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 12. maddesinde ve 14. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında 
değişikliğe şimdilik ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Yasanın 12. maddesinde değişiklik öngören tasannın 
2. maddesinin tümüyle ve tasannın 3. maddesindeki, Yasanın kat mülkiyetine geçilmemiş olmasını ceza 
yaptınmma ilişkin 14. maddesinin 4. fıkrasının yürürlükten kaldmlmasına yönelik hükmü dışındaki 
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14. maddenin 1. ve 3. fıkralarında değişiklik yapılmasını öngören kısmının tasan metninden çıkanlması 
gerektiği düşüncesindeyiz. Tasannın bu hükümleri, Kat Mülkiyeti siteminin bütününü ve iç tutarlılığını 
bozmaktadır. Tasarının 2. maddesinin bütünüyle, 3. maddesinin 14. maddenin birinci ve üçüncü 
fıkralannda değişiklik öngören hükümlerinin tasan metninden çıkanlması, buradaki mevcut hükümlerin 
aynen kalması, Kat Mülkiyeti Hukuk düzeninin sağlığı ve tutarlılığı yönünden zorunludur. Kaldı ki; Kat 
Mülkiyeti Yasasında bundan önceki her değişiklik, bilim kurulunun da incelemesinden geçmiştir. 
Alelacele hazırlan bu tasan, böyle bir çalışmanın da ürünü değildir. Kat Mülkiyeti Yasasında, bütünlüğü 
bozacak şekilde parça parça değişiklikler yapmak yerine imar hukuku ile de bağlantılan gözetilerek yeni 
bir düzenleme yapılmasının daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Öte yandan Kat Mülkiyeti, Tapu 
Sicili Hukukunun aynlmaz bir parçasıdır. Tapu Sicili Hukukunda iktisap sebeplerinin ve iktisap 
verilerinin resmi olması asıldır. Tapu Hukuku anlamında resmi şeklin, iki yetkili ve münhasır öznesi 
vardır. Bunlar, Tapu Müdürleri ve Noterler'dir. Mülkiyet Hukuku yönünden resmiliğin bu iki kanal 
aracılığı ile sağlanmış olması; sadece şekli hukukun değil, aynca maddi hukukun da bir gereğidir. Bundan 
başka vaziyet (yerleşim) planlanndan aynlmayı gerektirecek hiçbir makul neden ortaya koymadan üstelik 
mimari proje ile vaziyet planı aynı şeylermiş gibi kabul edilerek sadece mimari proje ile yerinilip, vaziyet 
planının yasa metninden çıkanlmasının mantığı anlaşılamamıştır. 

3-) Öte yandan kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi kolaylaştırmak amacıyla getirilen bu 
tasarıda; ana gayrimenkulun yapı kullanma izin belgesi yeterli ve gerekli koşul görülmesi karşısında 
uygulamada kat maliklerin tamamın bulunması gerektiği sonucunu doğuracak başkaca belgelerin 
özellikle "her bağımsız bölüm için Deprem Sigorta Poliçesinin aranmaması" gereğinin açıkça 
düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü uygulamada tapu daireleri tarafından her bağımsız 
bölüm için DASK poliçesinin istenilmesi, kat maliklerinin tümünün bulunmasını gerektiriyor. Bu 
da, maliklerin tamamı olmadan kat mülkiyetine geçişi mümkün kılan yasal düzenlemeyi pratik olarak 
geçersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle geçici 1. maddesinde "yapı kullanma izin 
belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine" ifadesinden sonra cümlenin " DASK 
SİGORTA POLİÇESİ DÂHİL BAŞKACA HİÇBİR BELGE ARANMAKSIZIN KAT 
MÜLKİYETİNE RE'SEN GEÇİLİR..." şeklinde düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

4-) 5711 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 28.11.2007 tarihinden önceki toplu yapılar yönünden 
karar ve yönetim işleyişini kolaylaştıran değişiklikler yapılması zorunlu iken bunlann düzenlenmemiş 
olması ciddi eksikliktir. Şöyle ki; 5711 sayılı Yasa ile 634 sayılı Yasaya eklenen geçici 3. madde ile 
" bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planları, yürürlük 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bu kanun hükümlerine uyarlanır" hükmü getirilmiştir. 

5711 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 28.11.2007 tarihinden önce mevcut olan toplu yapıların 
yönetim planları, yasada tanımlanan 6 aylık sürede yasaya uyarlı hale getirilemediği gibi yasanın 
yürürlük tarihinden itibaren geçen 2 yıla yakın bir sürede de yasa hükümlerine uyarlı hale 
getirilememiştir. Bu uygulama gerçeği karşısında mevcut toplu yapı yönetim planlarının yasaya 
uyarlanarak geçici yönetim olarak tanımlanan, önceden mevcut toplu yapı yönetimlerinin organlarını 
seçerek kalıcı yönetimlere dönüştürebilmesi ve yasa kurallarına uygun işleyişin oluşturulması için 
mevcut geçici 3. maddede değişiklik yapılmasında zorunluluk olduğu gibi yasanın uygulanmasında 
süre ve oy oranı engeli oluşturmamak ve maddenin devamına uygunluk sağlamak açısından yasanın 
70. maddesindeki oy oranı aranmaksızın ve süre engeli olmaksızın yasa hükümlerine uyarlı hale 
getirilerek uygulamaya yön verilmesi, 5711 sayılı Yasayla toplu yapılara ilişkin özel hükümler başlığı 
altında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına eklenen 9. bölüme ait hükümlerin sağlıklı uygulanabilmesi 
için burada bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. 
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6-) Tasanda, halen kullanılmakta olan ancak yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapıların 
sorunlarının çözecek bir hükmün olmayışı da eksikliktir. 

Yukanda açıklanan nedenlerle ve Tasarı bu haliyle mevcut sorunları çözmediği gibi yeni ve 
karmaşık sorunlar doğuracağı inancında olduğumuzdan Tasarıya ve Adalet Komisyonu raporuna 
katılamamaktayız. 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 

Ordu Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

"a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapılann 
dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, 
eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız 
bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 
hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, 
daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden 
başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız 
bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar 
tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan 
mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi." 

MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası 
yürürlükten kaldınlmıştır. 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı 
tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının 
kumlması ve tapu siciline tescil edilmesi için o 
arsanın malikinin veya bütün paydaşlannın buna 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak 
çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek 
yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu 
Kanunda gösterilen şartlar uyannca kat 
mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa 
malikinin veya kat irtifakına sahip ortak 
maliklerden birinin istemi ile dahi 
gerçekleştirilebilir." 

MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten 
kaldınlmıştır. 

"a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapılann 
dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, 
eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız 
bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 
hesaplanan değerleriyle oranlı arsa paylan, kat, 
daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden 
başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız 
bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar 
tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan 
mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi." 

MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı 
tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının 
kumlması ve tapu siciline tescil edilmesi için o 
arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna 
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MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak 
çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek 
yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu 
Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat 
mülkiyetine çevrilir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine 
uygun olarak düzenlenen proje ile (b) 
bendindeki yönetim plânını tapu idaresine 
vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte 
ayrıca yönetim plânı istenmez." 

"Yapının tamamlanmasından sonra kat 

irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat 

irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci 

maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili 

idarece yapı kullanma izin belgesinin 

verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde 

ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine 

resen yapılır." 

MADDE 4- 634 sayılı Kanunun geçici 

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı 

kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı 

kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat 

irtifakına sahip ortak maliklerden birinin 

başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin 

yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi 

üzerine kat mülkiyetine resen geçilir." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine 
uygun olarak düzenlenen proje ile (b) 
bendindeki yönetim plânını tapu idaresine 
vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte 
ayrıca yönetim plânı istenmez." 

"Yapının tamamlanmasından sonra kat 

irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat 

irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci 

maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili 

idarece yapı kullanma izin belgesinin 

verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde 

ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine 

resen yapılır." 

MADDE 4- 634 sayılı Kanunun geçici 

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı 

kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı 

kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat 

irtifakına sahip ortak maliklerden birinin 

başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin 

yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi 

üzerine kat mülkiyetine resen geçilir." 

MADDE 5- 634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2- 28/11/2007 
tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait 
yönetim planlarının bu Kanun hükümlerine 
uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik 
için mevcut kat malikleri kurulunun salt 
çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı 
yönetimleri, değiştirilen yönetim planına göre 
yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici 
yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı 
yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının 
değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek B. Arınç A. Babacan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Af. Aydın H. Yazıcı F. N. Özak 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Af. Z. Çağlayan E Çelik E. Bağış 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
S. A. Kavaf C. Yılmaz ıS*. Ergin 

Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. 

E. Günay B. Atalay A. Babacan 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Af. Şimşek İV. Çubukçu Af. Demir 

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Akdağ V. Eroğlu Af. Af. Eker 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Ö. Dinçer N. Ergün T. Yıldız 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 

Çevre ve Orman Bakanı 
V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 394) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı 
Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında 
Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/705) 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 5/5/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1483/1885 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 15/4/2009 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne 
Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 
Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
13 Mart 2009 tarihinde Ankara'da imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kon

feransı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Mer
kezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site'de Arsa Tahsisine İlişkin Protokol" ile 
SESRIC'in ülkemizde yerleşik bulunan merkezinin yerleşim sorunlarına sürekli, kesin ve ekonomik 
çözüm getirecektir. 

Protokol ile Türk Tarafı, Ankara, Oran Diplomatik Site'de, "uluslararası kuruluşlar ve kültür 
merkezleri" için ayrılan 25027/12 numaralı parselde kayıtlı arsanın doğu cephesinde bulunan ve batı 
sınırı, bahsekonu parselin doğu sınırına paralel olarak belirlenecek olan 6.000 metrekare yüzölçü-
mündeki kısmının intifa hakkını Merkez'e verecektir. 

Yapılan bu tahsis neticesinde, SESRIC'in halen ülkemiz tarafından karşılanmakta olan yerleşim 
giderlerinden tasarruf sağlanacak olup, ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte yeni bir binanın anılan ku
ruluş tarafından inşa edilmesi mümkün olacaktır. 



- 2 -

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 2 Haziran 2009 

Esas No.: 1/705 

Karar No.: 169 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 5/5/2009 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14/5/2009 tarihinde esas komisyon ola
rak Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne 
Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Ara
sında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 21/5/2009 tarihli 28 inci toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı ile SESRIC temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Protokol ile; 

- Ülkemiz tarafından Ankara Oran Diplomatik Site'de 6.000 metrekarelik bir alanda SESRIC'e 
intifa hakkı tanınması, 

- Alanın intifa hakkının Merkeze, Türkiye'de faaliyet gösterdiği süreyle sınırlı tanınması ve 
Merkezin faaliyetlerinin sona ermesi halinde arsanın ve üzerindeki binalann Türkiye'ye iade edilmesi, 

- Merkezin tahsis edilen araziyi münhasıran kendi faaliyetleri için kullanabilmesi ve kullanım 
haklarını üçüncü kişilere devredememesi, 

konulannda düzenlemeler öngörülmüştür. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- SESRIC'in İslam Konferansı Örgütüne bağlı olarak 1978 yılında kurulduğu; kuruluş 
aşamasında Ülkemizin ev sahibi ülke olmayı taahhüt ettiği ve Merkezin Ankara'da kurulduğu, 

- Merkezin halen özel şahsa ait bir binada faaliyetlerini yürüttüğü ve kira masraflarının Ülkemiz 
tarafından karşılandığı, 

- Protokol ile Merkeze Ankara Oran Diplomatik Bölgede 6.000 metrekarelik bir arazi tahsis 
edileceği, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Tekirdağ Milletvekili Necip Taylan ve Manisa Milletvekili Mehmet 
Çerçi'nin Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 394) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Üye 

Mehmet Ceylan Suat Kınıklıoğlu Zeynep Dağı 

Karabük Çankırı Ankara 

Üye Üye Üye 

Onur Öymen Fevzi Şanverdi İlhan Kesici 

Bursa Hatay İstanbul 

Üye Üye Üye 

Sebahat Tuncel Mehmet Şahin Mehmet Çerçi 

İstanbul Malatya Manisa 

(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye Üye Üye 

tül Bekin Şahkulubey Abdullah Veli Şeyda Necip Taylan 

Mardin Şırnak Tekirdağ 

(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 394) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNE 
BAĞLI İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, 
EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR 
VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC) ARASINDA 
ANKARA/ORAN DİPLOMATİK SİTEDE 
ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- (1) 13 Mart 2009 tarihinde 

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı 
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 
Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site'de Arsa 
Tahsisine İlişkin ProtokoP'ün onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kumlu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Çubukçu 
Devlet Bakanı V. 
M. Z. Çağlayan 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yüdırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNE 
BAĞLI İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, 
EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR 
VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC) ARASINDA 
ANKARA/ORAN DİPLOMATİK SİTEDE 
ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN 
ONAYLANMASIMN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 2- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 
M. Başesgioğlu N. Çubukçu 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. 

M. A. Şahin E Çelik 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

A. Babacan K. Unakıtan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı 

E N. Özak R. Akdağ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. M. Eker E Çelik 
En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

M. H. Güler E. Günay 
Çevre ve Orman Bakanı V. 

M. H. Güler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 394) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNE BAĞLI 

İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC) ARASINDA 

ANKARA/ORAN DİPLOMATİK SİTE'DE ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOL 
Aşağıda "Türk Tarafı" olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, 

Aşağıda "Merkez" olarak anılan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve 
Eğitim Merkezi, 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

MADDE 1 

Türk Tarafı, Ankara, Oran Diplomatik Site'de, "uluslararası kuruluşlar ve kültür merkezleri" 
için ayrılan 25027/12 numaralı parselde kayıtlı arsanın doğu cephesinde bulunan ve batı sınırı, bah-
sekonu parselin doğu sınırına paralel olarak belirlenecek olan 6.000 metrekare yüzölçümündeki kıs
mının intifa hakkını Merkez'e verecektir. İntifa hakkı, Türk Mevzuatına uygun olarak tesis edilecektir. 

MADDE 2 

Türk Tarafınca yapılan bu tahsis, Merkez'in Türkiye'de faaliyet gösterdiği süre ile sınırlı olmak 
kaydıyla yapılmıştır. Merkez'in Türkiye'deki çalışmaları sona erdiği takdirde, arsa ile mütemmim cü
zünü oluşturan üzerindeki binalar Türk Tarafına iade edilecektir. 

MADDE 3 

Taraflar, Bu Protokolün geçerlilik süresince, yukarıda bahsedilen arsalar ve binaların, büyük
lükleri, değerleri, bulundukları yerler ve kullanım şartları ile ilgili olarak yekdiğerine karşı herhangi 
bir hak iddiasında bulunmayacaklardır. 

MADDE 4 

Türk Tarafı, sözkonusu arsa ile ilgili olarak herhangi bir borç, mülkiyet iddiası, ipotek veya 
diğer sınırlamaların bulunmadığını ve bunların iade haklarına ve iddialarına konu olmadığını beyan 
eder. Gelecekte harhangi bir hak iddiası ortaya çıktığı takdirde, Türk Tarafı bu tür hak taleplerini 
kendi olanaklarıyla çözüme kavuşturacaktır. 

MADDE 5 

Sözkonusu arsaya ilişkin tahsis belgesi, arsanın yeni bir parsel olarak ifraz işlemlerinin tamam
lanmasını ve bu Protokolün yürürlüğe girmesini takiben Merkez'e devredilecektir. 

Türk Tarafı, sözkonusu arsa ile üzerinde mevcut ve inşa edilecek binaların kullanım hakkını 
Merkez adına tescil edecektir. Kullanım haklarının kaydına ilişkin masraflar tahsis eden Tarafça 
karşılanacaktır. 

MADDE 6 

Taraflar sözkonusu arsa üzerindeki binaların kamu hizmetleri ve bakımına dair tüm masraf
larının bu Protokolün yürürlüğe girdiği andan itibaren, Merkez tarafından karşılanacağı hususunda 
anlaşmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 394) 



- 6 -

MADDE 7 
Merkez, tahsis edilen arsayı ve üzerindeki binaları, münhasıran diplomatik binaların inşaatı ve faa

liyeti için kullanacaktır. Merkez, yukarıda belirtilen gayrimenkuller üzerindeki kullanım haklarını, üçüncü 
taraflara, gerçek ve/veya tüzel kişilere, bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak devretmeyecektir. 

Merkez ile Türk Tarafının karşılıklı mutabakatı sonucu sözkonusu gayrimenkulun münhal olan 
bölümlerinin kiralanması halinde elde edilecek kira geliri Türkiye Cumhuriyeti genel bütçesine irat 
kaydedilecektir. 

Her bir Taraf, sözkonusu arsalarda bulunan mevcut binaların onarımı veya bakımı ile başka bina 
ve müştemilatların projesinin yapımında ve inşaatında, Türk Tarafının ilgili kanun, tüzük ve teknik 
nizamnamelerine, imar ve iskan mavzuatına uyacaktır. 

MADDE 9 
1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine uygun 

olarak, yukarıda sözü edilen arsa ve binalar, özel hizmetler için ödenen bedel ve harçlar dışında tüm 
ulusal ve belediye vergilerinden, harç ve diğer mecburi ödemelerden muaf tutulacaktır. 

Bu Protokol çerçevesinde Taraflar arasındaki ilişkilerde yürürlükteki uluslararası anlaşmalar ve 
Türk Mevzuatına uygun olarak eşgüdüm sağlanacaktır. 

Bu Protokolün hükümlerinin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan herhangi 
bir anlaşmazlık danışma ve müzakereler yoluyla çözülecektir. 

Bu Protokolün üzerindeki herhangi bir değişiklik, Tarafların ortak rızasıyla ve bu Protokolün 
ayrılmaz bir parçasını oluşturacak ek bir Protokol yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Sözkonusu 
Protokol Madde 12'deki hükümlere uygun olarak yürürlüğe girer. 

Bu Protokol, Merkez Tarafından, Protokolün yürürlüğe girmesi için Türk Tarafındaki işlemlerin 
tamamlandığına dair son yazılı bildirimin diplomatik yollardan alındığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bu Protokol Ankara'da 13 Mart 2009 tarihinde, Türkçe ve İngilizce olarak her iki metin de eşit 
derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha düzenlenmiştir. Bu Protokolün yorumlanmasında farklılık 
bulunması halinde Türkçe metin esas alınacaktır. 

MADDE 8 

MADDE 10 

MADDE 11 

MADDE 12 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA 

Hakkı Taner SEBEN 

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNE BAĞLI 

İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK 

VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE EĞİTİM 

MERKEZİ ADINA 

Savaş ALPAY 

GENEL DİREKTÖR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 394) 
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TBMM (S. Sayısı: 384) 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/688,1/703,1/684,1/696) 

Not: Tasarılar Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 9/3/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1678, 1680/948 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2/3/2009 

tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

G E N E L G E R E K Ç E 
Bilgiyi üreten ve etkin kullanan saygın ülkeler arasında yer alabilmek, özellikle yükseköğretimde 

nicelik ve nitelik açısından sağlanan başarıyla mümkün olabilmektedir. 

Anayasanın 130 uncu maddesinde, çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde 
milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla; ortaöğretime dayalı çeşitli 
düzeylerde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa 
hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 
üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulacağı hükmü yer almakta olup aynı maddede kanunda 
gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından, Devletin 
gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumlarının kurulabileceği hususu da düzenlenmiştir. 

Bu doğmltuda ülkemizde, 94'ü Devlet, 38'i vakıf olmak üzere toplam 132 üniversite 
bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri ilk kez 1984'te Türk yükseköğretimindeki yerini almış ve sayıları 
giderek artarak 2002 yılı itibarıyla vakıf üniversitlerinin sayısı 23 iken, 2007 yılı sonunda bu sayı 
30'a, bugün itibarıyla da 38'e ulaşmıştır. Vakıf üniversitelerinin hızla artmasına rağmen bu 
üniversitelerde öğrenim gören öğrenci oranı halen % 6 civarındadır. Dünya genelinde ise 1985'te 
yaklaşık % 18 olan özel yükseköğretim kummlannda öğrenim gören öğrenci oranı günümüzde % 30'a 
yaklaşmıştır. 



- 2 -

Türkiye'de yükseköğretime olan talep ile arz arasında büyük bir fark bulunması ve bu farkın 
özellikle son otuz yıldan bu yana giderek artması yurt dışındaki üniversitelere olan talebi 
artırmaktadır. OECD verilerinde 2001 yılı itibarıyla yurt dışında öğrencisi bulunan ülkeler 
sıralamasında ülkemiz 44.204 öğrenci ile 8 inci sırada yer almaktadır. Ancak, bugün itibarıyla yurt 
dışında öğrenim gören öğrenci sayısının bu sayının çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
durumda ülkemiz yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim öğrenci sayısı bakımından Dünya 
ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Yükseköğretime olan talebin karşılanması, kalkınma planlarında yükseköğretim için hedeflenen 
okullaşma oranına ulaşılması ve Devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan baskısının azaltılması 
açısından önemli bir görev üstlenen vakıf üniversitelerinin kurulmasının desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Mersin Eğitim Vakfı tarafından Mersin'de "Toros Üniversitesi" adıyla ve Medipolitan Eğitim ve 
Sağlık Vakfı tarafından İstanbul'da "İstanbul Medipol Üniversitesi" adıyla vakıf üniversiteleri 
kurulmasının ülkemizin yükseköğretimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Mersin Eğitim Vakfı tarafından "Toros Üniversitesi" adıyla Mersin'de ve 

Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından "İstanbul Medipol Üniversitesi" adıyla İstanbul'da 
vakıf üniversiteleri kurulması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27/4/2009 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 010/101/1705/1618 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

20/4/2009 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
G E N E L G E R E K Ç E 

Türkiye çok genç nüfusa sahip olup, bu genç nüfusun yükseköğretime önemli bir talebi bulun
maktadır. Türkiye'de 2007-2008 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer yüksek
öğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören toplam 1.606.822 
öğrencinin 123.525'i vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Devlet kaynakları ile de
ğil kendi yarattıkları kaynaklarla kazanç amacı gütmeden vakıflar tarafından, kanunla kurulan kamu 
tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Yeni kurulacak vakıf yükseköğretim kurumu Türkiye'nin genç nüfusu
nun yükseköğretim talebini karşılamakta yardımcı olacaktır. 

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır. 

M A D D E GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından, ülkemizin yüksek

öğretimine önemli derecede katkı yapacağı düşünülen "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi" adıyla vakıf 
üniversitesi kumlması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M K U R U M L A R I TEŞKİLATI K A N U N U N D A DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR K A N U N TASARISI (1/703) 

M A D D E 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşa
ğıdaki madde eklenmiştir. 

"Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

EK MADDE 111- Kayseri'de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 

b) Mühendislik Fakültesinden, 

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 

ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden, 

d) Meslek Yüksekokulundan, 

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

oluşur." 

M A D D E 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3- 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 

M. Şimşek 
Adalet Bakanı 

M. A. Şahin 
Dışişleri Bakanı 

A. Babacan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

E N. Özak 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. M. Eker 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı V. 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 

E Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 19/2/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1671/687 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Milli Eğitim Bakanlığı'uca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 

2/2/2009 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

G E N E L G E R E K Ç E 
Anayasamızın 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunda gösterilen usul ve esaslara gö

re, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine ta
bi yükseköğretim kurumlarının kurulabileceği hükmü yer almaktadır. 

Yükseköğretim, eğitimin pahalı bir kademesidir. Yükseköğretim maliyetinin tamamına yakın 
bölümünün Devletçe karşılanması anlayışı büyük boyutlarda maddî kaynak gerektirmektedir. Ana
yasamız özel girişimcilerin üniversite kurmalarına imkân vermezken, kazanç amacına yönelik ol
mamak koşuluyla vakıfların üniversite kurmalarına imkân sağlamaktadır. 

21 inci yüzyılın bilgiyi üreten ve etkin kullanan saygın ülkeleri arasında yer alabilmemiz, özel
likle yükseköğretimde nicelik ve nitelik açısından sağlayacağımız başarıyla mümkün olabilecektir. 

Ülkemizde 94'ü Devlet, 36'sı vakıf olmak üzere toplam 130 üniversite bulunmaktadır. İlk kez 
1984 'te bir vakıf üniversitesinin kumlması ile Türk yükseköğretimine giren vakıf üniversitelerinin 
sayısı giderek artmış ve 2002 yılı itibariyle vakıf üniversitelerinin sayısı 23 iken 2007 yılı sonunda 
bu sayı 30'a, bugün itibarıyla da 36'ya ulaşmıştır. 

Türk yükseköğretimine ilk kez 1984 'te giren vakıf üniversiteleri, zaman içerisinde, artan sayı
ları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle Devlet üniversiteleri yanında yerini almıştır. 

Türkiye' de yükseköğretime olan talep ile arz arasında büyük bir fark bulunmakta, bu fark özel
likle son 30 yılda giderek artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yurtdışındaki üniversitelere olan ta
lep artmaktadır. 

Halen yurt dışında öğrenim gören resmî-burslu öğrenci sayımız 670, Bakanlığımızca öğrencili
ği tanınan özel öğrenci sayısı ise 23.535'tir. OECD verilerinde 2001 yılı itibarıyla yurtdışında öğren
cisi bulunan ülkeler sıralamasında ülkemiz 44.204 öğrenci ile 8 inci sırada yer almaktadır. Ancak bu
gün itibariyle yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısının bu sayının çok üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu dummda ülkemiz yurtdışında eğitim gören yüksek öğretim öğrenci nüfusu bakı
mından dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Dünyadaki bazı ülkelerde özel öğretim kurumlarının yükseköğretim sistemleri içerisindeki pa
yı % 50'lerin üzerindedir. Örneğin bu oran, Güney Kore'de % 80, Japonya'da % 76, Brezilya'da % 71, 
Belçika' da ise % 63 'tür. 

Dünya genelinde, özel yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin oranı 1985'te yaklaşık 
% 18 iken, günümüzde % 30'a yaklaşmıştır. Türkiye'de ise vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 
öğrenci oranı halen % 6 civarındadır. 

Yükseköğretime olan talebin karşılanması, kalkınma planlarında yükseköğretim için hedefle
nen okullaşma oranına ulaşılması ve devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan baskısının azal
tılması açısından önemli bir görev üstlenen vakıf üniversitelerinin kurulmasının desteklenmesi ge
rekmektedir. 

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya'da "KTO-Karatay Üniversitesi" 
adıyla vakıf üniversitesi kurulmasının ülkemizin yükseköğretimine önemli bir katkı sağlayacağı dü
şünülmektedir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - Madde ile; ülkemizin yükseköğretimine önemli derecede katkı yapacağı öngörülen 
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya'da KTO-Karatay Üniversitesi adıyla 
bir vakıf üniversitesi kurulmaktadır. 

Madde 2 - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3 - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (1/684) 

MADDE 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"KTO-Karatay Üniversitesi 

EK MADDE 109 - Konya'da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 

b) Mühendislik Fakültesinden, 

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 

d) Hukuk Fakültesinden, 

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan, 

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

oluşur." 

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
E. Bağış M. A. Şahin M. V. Gönül 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
B. Atalay A. Babacan K. Unakıtan 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı 
H. Çelik F. N. Özak R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
B. Yıldırım M. M. Eker H. Yazıcı 

Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Z. Çağlayan M. H. Güler E. Günay 

Çevre ve Orman Bakanı 
V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 24/4/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.0.KKG.0.10/101-1693/1596 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 

30/3/2009 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
G E N E L G E R E K Ç E 

Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetleriyle ülkemiz ekonomisine 
büyük katkıda bulunmakta ve küreselleşmiş dünyada uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi 
toplumunun yetişmesine imkan sağlamaktadır. 

21 inci Yüzyılın bilgiyi üreten ve etkin kullanan saygın ülkeleri arasında yer alabilmemiz, 
özellikle yükseköğretimde nicelik ve nitelik açısından sağlayacağımız başanyla mümkün 
olabilecektir. 

Anayasanın 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, 
kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi 
yükseköğretim kurumlarının kurulabileceği hükmü yer almaktadır. 

Son yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranındaki yükseliş, nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler 
yükseköğretime dolayısıyla üniversitelere olan talebi de artırmaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) yükseköğretimdeki okullaşma oranı, 2012-2013 
yılları için örgün yükseköğretimde % 33, toplamda % 48 olarak hedeflenmiş olup, değişen ve gelişen 
ekonomi ile iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim yatırımlarının artırılması ve yaşam 
boyu eğitim stratejisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yükseköğretimde okullaşma oranının 
yükseltilmesi, bu hedef ve amaçlara ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde yükseköğretimdeki okullaşma oranı sürekli olarak artmış olmasına rağmen, 
dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yeterli seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. 
Yükseköğretime olan talep ile arz arasında büyük bir fark bulunmakta, bu fark özellikle son otuz 
yıldan bu yana giderek artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yurt dışındaki üniversitelere olan talep 
de artmakta ve her yıl binlerce gencimizin yükseköğrenim görmek üzere değişik ülkelere gitmeleri, 
yurt dışına önemli oranda kaynak aktarılmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde 94'ü Devlet, 38'i vakıf olmak üzere toplam 132 üniversite bulunmaktadır. Türk 
yükseköğretimine ilk kez 1984' de giren vakıf üniversiteleri, yıllar itibarıyla artan sayılan ve büyüyen 
öğrenci kapasiteleriyle Devlet üniversiteleri yanında yerini almıştır. Ancak vakıf üniversitelerinde 
öğrenim gören öğrenci oranı halen % 7,5 civarındadır. 

Yükseköğretime olan talebin karşılanması, kalkınma planlarında yükseköğretim için hedeflenen 
okullaşma oranına ulaşılması ve Devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan baskısının azaltılması 
açısından önemli bir görev üstlenen vakıf üniversitelerinin kurulmasının desteklenmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 



- 9 -

Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Konya'da Mevlana 
Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmasının ülkemizin yükseköğretimine önemli bir 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile; Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 
Mevlana Üniversitesi adıyla Konya'da vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 



- 1 0 -

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (1/696) 

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Mevlana Üniversitesi 
EK MADDE 111- Konya'da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi 
olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Eczacılık Fakültesinden, 

b) Mühendislik Fakültesinden, 

c) Hukuk Fakültesinden, 

ç) İşletme Fakültesinden, 

d) Eğitim Fakültesinden, 

e) Tıp Fakültesinden, 

f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan, 

g) Meslek Yüksekokulundan, 

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

oluşur." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- 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 

M. Şimşek 
Adalet Bakanı 

M. A. Şahin 
Dışişleri Bakanı 

A. Babacan 
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 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 

N. Ekren 
Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 
Devlet Bakanı 

M. S. Yazıcıoğlu 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

E. Günay 

R. Akdağ 

F. Çelik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu 25/5/2009 

Esas No.: 1/688, 1/703, 1/684, 1/696 

Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınızca 
20/3/2009, 25/3/2009, 11/5/2009 tarihlerinde tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak 
Komisyonumuza havale edilen 1/684, 1/688,1/696,1/703 esas numaralı "Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları", Komisyonumuzun 21/5/2009 
tarihli 20 nci toplantısında incelenip görüşülmüştür. 

Toplantıya, Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kumlu temsilcileri katılmışlardır. 

Komisyonumuz; birbiriyle ilgili gördüğü 1/684, 1/688, 1/696 ve 1/703 esas numaralı Kanun 
Tasarılarının birleştirilerek görüşülmelerine ve 1/688 esas numaralı kanun tasarısının esas alınmasına 
karar vermiştir. 

Tasarıların incelenmesinden anlaşılacağı üzere; 

- 1/684 esas numaralı Tasan ile; Konya'da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 
"KTO-Karatay Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesinin kumlması, 

- 1/688 esas numaralı Tasarı ile; Mersin'de Mersin Eğitim Vakfı tarafından "Toros Üniversitesi", 
İstanbul'da Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından "İstanbul Medipol Üniversitesi" adlarıyla 
iki vakıf üniversitesinin kumlması, 

- 1/696 esas numaralı Tasarı ile; Konya'da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık 
Vakfı tarafından "Mevlana Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesinin kumlması, 

- 1/703 esas numaralı Tasan ile; Kayseri'de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 
"Nuh Naci Yazgan Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesinin kumlması, 

öngörülmektedir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU; 

- Ülkemizde yükseköğrenime olan talep tam karşılanamadığından yurt dışındaki üniversitelere 
yönelmenin söz konusu olduğunu, dolayısıyla bu talebi karşılayabilmek için vakıf üniversitelerinin 
kurulmasının desteklenmesi gerektiğini böylece devlet üniversiteleri üzerindeki kontenjan baskısının 
azaltılmasının da mümkün olduğunu, 

- Dünya genelinde özel yükseköğrenim kuramlarında öğrenim gören öğrencilerin oranı yüzde 
30 civarındayken, ülkemizde vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci oranının ise yüzde 6 gibi 
düşük bir oranda olduğunu, 

- 2002 yılına kadar kurulan vakıf üniversitelerinin biri hariç tümünün üç büyük ilde kuralduk-
lannı, fakat yeni kurulan vakıf üniversitelerinin ülke geneline yayılma eğiliminde olduğunu, üniver
sitelerin kentlerin gelişimine yaptığı katkılar düşünüldüğünde bunun olumlu bir gelişme olduğunu, 

- Dokuzuncu Kalkınma Planı ile, yükseköğrenimde okullaşma oranının açık öğretim dahil yüzde 
48'e çıkarılmasının hedeflendiğini, 

ifade etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Tasarının tümü üzerinde söz alan Komisyon üyeleri aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 

- Vakıf üniversiteleri kurulurken bunların eğitim planlamaları yapılmalı ve yeterli sayıda öğ
retim üyesi kadrosuna sahip olup olmadıkları araştırılmalıdır. 

- Vakıf üniversitelerinin kendi öğretim üyelerini yetiştirmelerini sağlayacak bir düzenleme 
getirilmelidir. Aksi halde, öğretim üyelerinin devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine geçişleri 
engellenemez. 

- Öğretim elemanı yetersizliği yaşandığından ve eğitim kalitesini olumsuz etkilediğinden çok 
sayıda hukuk fakültesi açılmamalıdır. Bu konularda baroların, hukuk fakülteleri yöneticilerinin 
kaygılan vardır. Aynca, hukuk fakültelerinin çok sayıda öğrenci mezun etmesi, istihdamlannda sorun
lar yaratmaktadır. 

- Yükseköğretim Kurumu, yeni kurulacak vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının 
nasıl karşılanacağını planlamalıdır. 

- Mevlana adının bir vakıf üniversitesine verilmesi yanlıştır. Bu isimle felsefe, mantık, ilahiyat, 
sanat, kültür ve sosyal bilim ağırlıklı bir devlet üniversitesi kurulmalıdır. 

- Medipol kelimesi Türkçe olmadığından bir üniversiteye isim olarak verilmesi doğru değildir. 
Dolayısıyla, "Medipol" kelimesi Türkçe bir isim ile değiştirilmelidir. 

- Anayasa'da özel üniversitelerin kurulamayacağı hüküm altına alındığından, vakıf üniversite
leri kurulmaktadır. Söz konusu düzenleme değiştirilmeli ve özel üniversitelerin kurulabilmesi 
sağlanmalıdır. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra, Tasarı Komisyonumuzca 
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1/688, 1/684, 1/696 ve 1/703 esas numaralı Tasanlar ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenmesi öngörülen ek maddeler; Ek Madde 111, 112, 
113, 114 ve 115 olarak Tasarının Çerçeve 1 inci maddesiyle hüküm altına alınmıştır. 

Tasarının Çerçeve 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa 
eklenmesi öngörülen "Toros Üniversitesi" başlıklı Ek Madde 111 aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Çerçeve 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
eklenmesi öngörülen "İstanbul Medipol Üniversitesi" başlıklı Ek Madde 112'nin ikinci fıkrasının 
(a) bendi verilen önerge doğrultusunda "Eğitim fakültesinden," olarak değiştirilmiş ve fıkraya 
"Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden," ibaresi (1) bendi olarak eklenerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun çoğunluğu, İstanbul Medipol Üniversitesini kurmayı öngören Ek Madde 112'de 
yer alan "Medipol" kelimesinin Türkçe bir isimle değiştirilmesi gerektiği kanaatine varmış, fakat 
söz konusu vakfın temsilcileri toplantıda hazır bulunmadıklarından bu değişikliğin Genel Kurul'un 
değerlendirmesine bırakılmasını kabul etmiştir. 

1/684 esas numaralı Tasarının Çerçeve 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununa eklenmesi öngörülen "KTO-Karatay Üniversitesi" başlıklı ek madde, Tasarının 
Çerçeve 1 inci maddesine eklenerek Ek Madde 113 olarak kabul edilmiştir. 

1/696 esas numaralı Tasarının Çerçeve 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununa eklenmesi öngörülen "Mevlana Üniversitesi" başlıklı ek madde, Tasarının Çer
çeve 1 inci maddesine eklenerek Ek Madde 114 olarak kabul edilmiştir. 

i /703 esas numaralı Tasarının Çerçeve 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Kanununa eklenmesi öngörülen "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi" başlıklı ek madde, Ta
sarının Çerçeve 1 inci maddesine eklenerek Ek Madde 115 olarak kabul edilmiştir. 
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Tasannın Çerçeve 1 inci maddesinin tümü redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasannın 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasannın maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra Tasarının tümü 
oylamaya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Rapommuz, Genel Kumlun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Sağlam 

Kahramanmaraş 

Üye 

Avni Erdemir 

Amasya 

Üye 

Fatma Nur Serter 

İstanbul 

(Ayrışık oy yazısı ektedir.) 

Üye 

Ömer İnan 

Mersin 

Üye 

Hamza Yerlikaya 

Sivas 

Sözcü 

Yüksel Özden 

Muğla 

Üye 

Fetani Battal 

Bayburt 

Üye 

Avni Doğan 

Kahramanmaraş 

Üye 

İbrahim Mete Doğruer 

Osmaniye 

Kâtip 

Gülsen Orhan 

Van 

Üye 

Cemal Taşar 

Bitlis 

Üye 

Sami Güçlü 

Konya 

Üye 

Abdurrahman Dodurgalı 

Sinop 

Üye 

Osman Küıç 

Sivas 

AYRIŞIK OY 

Yükseköğretim Kummlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansında; 

İstanbul Medipol, Konya Karatay ve Konya Mevlana Vakıf Üniversitelerinde Hukuk Fakültesi 
açılması konusunda öğretim üyesi yetersizliği, Baroların itirazları, hukuk eğitiminin niteliksizleş-
mesi gibi gerekçeler bulunduğu; Yükseköğretim Kumlunun bir insan gücü planlamasından yoksun 
olarak eğitimin niteliğinden ödün veren uygulamalarını sürdürdüğü; açılan hukuk fakültesi sayısının 
2007'de 32 iken 2009'da 48'e yükselmesinin yaratacağı öğretim elemanı somnları Komisyonda bel
geleri ile sunulmuş ve hiçbir geçerli karşı görüş belirtilmemesine rağmen tasarıda değişiklik yapıl
mamıştır. 

Objektif ölçütlere dayanmayan bu yasa tasarısını doğru bulmadığımı saygıyla arz ederim. 

21.5.2009 

Fatma Nur Serter 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sa

yılı Yükseköğretim Kummları Teşkilatı Kanu
nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"Toros Üniversitesi 
EK MADDE 111- Mersin'de Mersin Eği

tim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tü
zel kişiliğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir 
vakıf üniversitesi kumlmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Mühendislik Fakültesinden, 
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakül

tesinden, 
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
ç) İletişim Fakültesinden, 
d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan, 
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
f) Meslek Yüksekokulundan, 
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur. 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
EK MADDE 112- İstanbul'da Medipolitan 

Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğre
tim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Me
dipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kumlmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Eğitim Fakültesinden, 
b) Tıp Fakültesinden, 
c) Diş Hekimliği Fakültesinden, 
ç) Eczacılık Fakültesinden, 
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 
e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
f) Hukuk Fakültesinden, 
g) İletişim Fakültesinden, 
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sa

yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"Toros Üniversitesi 
EK MADDE 111- Mersin'de Mersin Eği

tim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tü
zel kişiliğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir 
vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Mühendislik Fakültesinden, 
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakül

tesinden, 
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
ç) İletişim Fakültesinden, 
d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan, 
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
f) Meslek Yüksekokulundan, 
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur. 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
EK MADDE 112- İstanbul'da Medipolitan 

Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğre
tim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Me
dipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kumlmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Tıp Fakültesinden, 
c) Diş Hekimliği Fakültesinden, 
ç) Eczacılık Fakültesinden, 
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 
e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
f) Hukuk Fakültesinden, 
g) İletişim Fakültesinden, 
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

h) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku

lundan, 
i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur." 

h) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku

lundan, 
i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
1) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden, 
oluşur. 
KTO-Karatay Üniversitesi 
EK MADDE 113- Konya'da Konya Ticaret 

Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yüksek
öğretim kurumlanna ilişkin hükümlerine tabi ol
mak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Ka
ratay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden, 
d) Hukuk Fakültesinden, 
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan, 
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur. 
Mevlana Üniversitesi 
EK MADDE 114- Konya'da Gevher Sultan 

Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tara
fından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hü
kümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişili
ğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir va
kıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Eczacılık Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
c) Hukuk Fakültesinden, 
ç) İşletme Fakültesinden, 
d) Eğitim Fakültesinden, 
e) Tıp Fakültesinden, 
f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan, 
g) Meslek Yüksekokulundan, 
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar 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 

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Adalet Bakanı 

M. A. Şahin 
Dışişleri Bakanı V. 

M. S. Yazıcıoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

E 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 V. 
N. Ekren 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
E Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur. 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
EK MADDE 115- Kayseri'de Kayseri 

Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf 
yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine 
tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf 
üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Mühendislik Fakültesinden, 
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, 
ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden, 
d) Meslek Yüksekokulundan, 
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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