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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

52'nci Birleşim 
26 Ocak 2010 Sah 

(Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile 
konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak 
yazılmıştır.) 

I Ç I N D E K I L E R 
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

IL- GELEN KÂĞITLAR 

IIL- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifı Alır'ın, Ağrı ilinin turizm potan

siyeline ilişkin gündem dışı konuşması 

2.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'ın, Muğla'nın Köyceğiz ilçe

sindeki Yuvarlakçay Irmağı üzerinde kurulmak istenen hidroelektrik santra

line karşı yapılan eyleme ilişkin gündem dışı konuşması 

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hayvancılık sek

törünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
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IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muğla Milletvekili 

Mehmet Nil Hıdır'm, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Muğla Milletvekili Mehmet Nil 
Hıdır'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

V - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

1.- Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberin
deki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1067) 

2.- OECD tarafından İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenecek olan 
2'nci Parlamento Bütçe Yetkilileri Toplantısına davet edilen TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin davete ica
bet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1068) 

3.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, İtalya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Gianfranco Fini'nin İtalya'ya vaki davetine bir Parlamento heye
tiyle birlikte icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1069) 

4.- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine icabetle, 
TBMM'den bir Parlamento heyetinin İsveç'e resmî ziyarette bulunmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1070) 

B) GENSORU ÖNERGELERİ 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili 
Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 milletvekilinin, 
çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 milletvekilinin, Avrupa ülke
lerinde Türklere karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışla
rın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, tarımsal ilaç 
kullanımı konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, kimsesiz ço
cuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/531) 
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4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İstanbul'un 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) 606:608 

D) ÖNERGELER 611:614 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifı'nin (2/3) İç Tüzük'ün 
37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/180) 611:614 

VI.- SOZLU SORULAR VE CEVAPLARI 614 

1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun 
programdan çıkartılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eği
tim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 614:634,634:637 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Da-
ğı'nın farklı bir adla yer aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 614:634,634:637 

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 
ayrı sınıflara alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 614:634,635:637 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin 
istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 614:634,635:637 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet 
içi eğitimlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 614:634,635:637 

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt ilçesi
nin ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 614:634,635:637 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuru
luş işlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakül
tesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere 
banka promosyonu ödenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 
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10.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/988) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 615:634,635:637 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerin
deki Türkçe eğitim veren okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

12.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lise
sinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eği
tim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açı
ğına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çu
bukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis Mutki'deki okulların 
ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim so
runlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür 
grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Ba
kanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültelerine iliş
kin sözlü soru önergesi (6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 615:634,635:637 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen 
öğretim elemanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinin açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,635:637 

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına iliş
kin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 615:634,635:637 

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubuk
çu'nun cevabı 615:634,636:637 

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir meslek yüksekokulunun 
faaliyete geçmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 615:634,636:637 
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23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki eğitim 

kurumları yöneticilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eği
tim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki öğret
men açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı 

Nimet Çubukçu'nun cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, okullarda domuz gribine yö

nelik tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 

26.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Sabancı Üniversitesindeki 
bir konferansa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı 

Nimet Çubukçu'nun cevabı 

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, özel eğitim okullarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1598) ve Millî Eğitim Bakam Nimet Çubuk

çu'nun cevabı 

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta kapatılan köy okul
larına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çu
bukçu'nun cevabı 

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ders seçimi işlemlerindeki 
bazı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyi
leştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, resim ve müzik öğretmeni is
tihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 

VII.- AÇIKLAMALAR 

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Muş ilindeki öğrenci yurtlarına iliş
kin bir açıklaması 

VIII.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 664 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çekle ilgili suçluların durumuna 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10853) 664:666 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEİAŞ'ın özelleştirileceği iddia
larına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/11375) 666:667 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı linyit işletmelerinden ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11376) 668:670 

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, enerji sektöründe faa
liyet gösteren firmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/11379) 671:672 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı linyit işletmelerine personel 
alımıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/11380) 673:675 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Rusya ve İran'a doğal gaz öde
melerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/11381) 676:677 
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 640 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 640 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /324) 
(S. Sayısı: 96) 640 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı: 321) 640 

3.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletve
kili Hasan Erçelebi'nin, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vu
ral'ın, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin, 
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Antalya Milletvekili 
Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Kök-
türk ve 8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adı
yaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797,2/497,2/520, 2/527, 2/555,2/557, 

2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) 640:663 
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7.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Türkiye Halk Bankasının per

sonel alımı sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Ali Babacan'ın cevabı (7/11467) 678:681 

8.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yapı Denetim Kanunu'na iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 
(7/11476) 682:685 

9.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, elektriğin fiyatlandırılma-
sına ve kaçak tüketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/11490) 685:688 

10.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Mustafakemalpaşa'da maden 
ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11491) 688:690 

11.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, maden işletmelerinin denet
lenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/11492) 691:693 

12.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, girişimcilerin karşılaş
tıkları bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Er-
gün'ün cevabı (7/11534) 694:697 

13.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, kamu binalarının yapımında 
ithal mermer kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11552) 698:700 

14.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir beldedeki TOKİ konutları
nın durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11554) 701:703 

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, bir hastane yapı
mında Çin graniti kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11570) 704:707 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal'daki kadastro çalış
malarında yanlışlıklar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/11580) 708:709 

17.-Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, tapu işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/11581) 710:711 

18.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Türk Eczacıları Birliği ile 
yapılan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11584) 712:715 

19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Türk Eczacıları Birliği ile 
imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11585) 716:719 
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20.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, Türk Eczacıları Birliği ile imzala

nan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11587) 720:723 

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir baraj ve sulama projesine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/11591) 724:725 

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir baraj ve sulama projesine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/11592) 726:727 

23.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'daki patlama meydana 
gelen maden ocağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/11607) 728:730 

24.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balıkesir'de yapılacağı 
iddia edilen termik santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11608) 731:733 

25.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yapılacak bir fabrikanın bazı et
kilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/11609) 734:735 

26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TPAO'nun kiralayacağı 
iddia edilen bir binaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/11610) 736:737 

27.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, müze ve ören yerlerindeki satış 
ünitelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/11641) 738:740 

28.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Devlet Tiyatroları temsil bi
letlerine zam yapılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ
rul Günay'ın cevabı (7/11643) 741:743 

29.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, yayınlanması gere
ken bir tebliğe ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/11694) 744:746 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03'te açılarak altı oturum yaptı. 

Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Türkiye İş Kurumunun kuruluşunun 64'üncü yılına ve görevlerine, 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana ilinin işsizlik sorunlarına, 

İzmir Milletvekili Harun Öztürk, TÜİK'in Ekim 2009 itibarıyla açıkladığı istihdam ve işsizlik 
verilerine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, fikir adamı Reha Oğuz Türkkan'ın vefatına ilişkin bir 
açıklamada bulundu. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 milletvekilinin, TOKİ uygulamalarının (10/525), 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının 
(10/526), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının (10/527), 

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve boyutları ile 
sonuçlarının (10/528), 

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. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna 
düşen 1 üyeliğe Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal seçildi. 

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

1 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 

2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 

4'üncü sırasında bulunan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun (1/704) (S. Sayısı: 383), 

5'inci sırasında bulunan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları'nın 
(1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455), 

6'ncı sırasında bulunan, Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun 
(1/783) (S. Sayısı: 447), 

7'nci sırasında bulunan, Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun, 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları'nın (2/325) (S. Sayısı: 417), 
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11 'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/719) (S. Sayısı: 432), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan Üniversite 
ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu'nun (1/715) (S. Sayısı: 418), 

8'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak 
Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/599) (S. Sayısı: 429), 

9'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/620) (S. Sayısı: 430), 

10'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım 
Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/640) (S. Sayısı: 431), 

Görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve 
kanunlaştı. 

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, AK PARTİ Grubu Başkanına 
sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül, Muş 
Milletvekili Sırrı Sakık'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye'deki insan hakları 
ihlallerinden çok yurt dışındaki Türklere yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgilendiği şeklindeki 
ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 
458, 460 ve 426 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 6, 7 ve 8'inci sıralarına; gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ise 48 saat geçmeden 
bu kısmın 3'üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel 
Kurulun, 27 Ocak 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 
İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

26 Ocak 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.24'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Bayram OZÇELIK Yaşar TÜZÜN 
Burdur 

Kâtip Üye 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Fatih METİN 
Bolu 

Kâtip Üye 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 66 

II. - GELEN KAĞITLAR 

25 Ocak 2010 Pazartesi 

Teklifler 

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/572) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2010) 

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş'ın; Türk Halı ve El Sanatları Enstitüsü Kurulmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/573) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2010) 

3.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir 
Milletvekili Oktay Vural'ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/574) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010) 

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir 
Milletvekili Oktay Vural'ın; 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (İçişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010) 

5.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/576) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2010) 

Tezkereler 

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010) 

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1064) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010) 

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1065) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010) 

4.- Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1066) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Edirne'de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 
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3.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlik oranını azaltacak çalışmalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

4.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlikle ilgili proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

5.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizliğe yönelik projelere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1722) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/01/2010) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı Türk Cumhuriyetlerine yönelik karasal yayın 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir hastanedeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜİK'in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz 
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

3.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'mn, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurban kesimi organizasyonlanndaki yolsuzluklara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 
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6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

7.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Yüksek Seçim Kurulunun kullandığı bilgisayar işletim 
sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

9.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir tutuklunun sağlık sorununa ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Yargıtay'daki boş üyeliklere ve çalışma şartlarına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

12.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir gölet ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'daki kömür kaynaklı hava kirliliğine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7,11890) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 
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25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gürbulak Sınır Kapısı güzergahındaki çöplerin 
temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/01/2010) 

26.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/01/2010) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/01/2010) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şampiyonaların illere yayılmasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum Oltu Kapalı Spor Salonunun bakım ve 
onanmına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/01/2010) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un Narman ve Oltu ilçelerindeki yurt 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/01/2010) 

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/01/2010) 

36.- Mefsin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

37.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Ankara'da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik 
hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

38.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 
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40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

41 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bazı birimlerin kapatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, domuz gribi haberlerinin turizme zarar verdiği 
iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11/01/2010) 

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi sloganına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık bütçesindeki artışa ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tanıtımdaki koordinasyona ve imaj sorununa ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

49.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, AzizNicholas'ın kemiklerinin iadesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

52.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki 
bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/01/2010) 

55.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı 
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

57.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik 
farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/01/2010) 
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58.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

59.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa 
çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/01/2010) 

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı 
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

64.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

65.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köye ebe atanmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

66.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Pandemi Kuruluna ve bir aşının prospektüsüne 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

67.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kapatılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

68.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, naklen atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

69.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, görevine son verilen müfettişlere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

70.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, doktorların özlük haklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

72.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11938) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir lisedeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir sağlık ocağındaki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 
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76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köydeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

77.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, domuz gribi aşılarının kullanımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

78.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/11944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

79.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım sektöründeki büyümeye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010) 

81.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11/01/2010) 

82.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

83.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarımsal hammadde ithalatındaki artışa ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

84.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki bazı yatırımlara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

86.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir 
uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/01/2010) 

87.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

93.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın 
mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 
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94.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'irı, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

95.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki 
uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

96.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, SYDF'den yardım alan toplum kalkınma projelerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/01/2010) 

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir caminin bazı eksikliklerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

98.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010) 

Gensoru Önergesi 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 Milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere 
duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer DİNÇER hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010) (Dağıtma tarihi: 
25/01/2010) 

• 
No.: 67 

26 Ocak 2010 Salı 

Teklifler 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2010) 

2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; 24.04.2006 Tarih ve 5490 Sayılı "Nüfus Hizmetleri 
Kanunu"nun 7/1-E Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/578) (Anayasa 
ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2010) 

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; "Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi" Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/579) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.1.2010) 

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/580) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.1.2010) 
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5.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/581) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2010) 

6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; "İbadet Yerleri" İbaresinin "Cami, Cem Evi, Mescit, 
Kilise, Sinegok, Havra" Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/582) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2010) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya tren seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, su kaynağı olmayan bir gölete ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen 
bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir şirketin katıldığı kamu ihalelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

3.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'ın, TOKİ inşaatlarının denetimine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

4.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11968) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

5.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, bazı uçak seferlerinde yapılan bir anonsa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11969) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve aldığı 
paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, farklı etnik ve inanç gruplarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/11972) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

9.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11973) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

11.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'm, Jandarma Genel Komutanlığının örtülü ödeneğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

12.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, futbol maçları yayın ihalesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11976) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

13.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Başbakanlık örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11977) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 
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14.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, Sivas olayları hükümlülerine yönelik 
uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/01/2010) 

15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Silivri Cezaevi yerleşkesine girişlerde yaşanan 
bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/01/2010) 

16.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, hakim ve savcılar hakkında kişisel suç 
kapsamında işlem yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15/01/2010) 

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin edindiği arsa ve arazilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11981) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/01/2010) 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin Adana'da edindiği arsa ve arazilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11982) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/01/2010) 

19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11983) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15/01/2010) 

20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11984) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/01/2010) 

21. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, koruma altına alınan çocuklara ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

23.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Spor Kulübündeki bazı 
olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11987) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/01/2010) 

24.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki 100. Yıl Havuzunun durumuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11988) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/01/2010) 

25.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

26.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Tarsus ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

27.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

28.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

29.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11993) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 
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30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çamlıyayla ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11994) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

32.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin'in bazı ilçelerindeki sulama yatırımlarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11996) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/01/2010) 

33.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Silifke ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11998) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/01/2010) 

35.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

36.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

37.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

38.- Mersin Milletvekili Mehmet Ş a n d ı r ' ı n , Tarsus i lçes indeki içme suyu pro je le r ine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

39.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

41.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

42.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

44.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

45.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

46.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi 
Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12010) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/01/2010) 

47.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 
alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/01/2010) 
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48.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya'da raylı sistemin işletmeye alınmamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

49.- Antalya Milletvekili Sadık Badak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin otobüs alımına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

50.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'nın, Antalya'daki Engelliler ve Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/01/2010) 

51.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'nın, Antalya'da suya yapılan zamma ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

52.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

53.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir gazetecinin villasının imar durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

54.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, polisin güç kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

55.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, güvenlik güçlerinin bazı operasyonlardaki 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/01/2010) 

56.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin yer 
aldığı isimlerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/01/2010) 

57.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Manisa Selendi'deki olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

58.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, iki teröristin cesedinin taşınması sırasındaki 
görüntülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/01/2010) 

59.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, muhtar maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12023) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

60.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

61.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

62.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, yatılı ilköğretim bölge okullarının öğrenci kapasitesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

63.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü hakkındaki 
inceleme ve soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12027) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

64.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı 
verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12028) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/01/2010) 
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65.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010) 

66.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Saltukova Havaalanına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12030) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

67.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

68.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, seferden kaldırılan bazı trenlere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12032) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

69.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli PTT Başmüdürüne ve kapatılan bazı şubelere 

ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010) 

70.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürünün maç yayın ihalesindeki 

konumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 

(7/12034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

71.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Eğitim ve Araştırma 

Hastanesindeki kadro fazlalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035) 

(Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

72.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12036) 

(Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010) 

73.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki doğalgaz abonelerinin fatura ödeme 

dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037) (Başkanlığa 

geliş tarihi: 14/01/2010) 

74.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TUİK'in işsizlik riski araştırmasına 

ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12038) (Başkanlığa geliş tarihi: 

15/01/2010) 

75.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, kadın milletvekili eşlerine yönelik yemek 
organizasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12039) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı 
görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009) 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009) 
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3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan 
ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009) 

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.12.2009) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Türkiye'ye giriş yapan bölücü terör örgütü 
mensupları hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10531) 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türkiye'ye gelen bölücü terör örgütü 
mensuplarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10727) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamudaki işçi kadrolarına öncelikli atanma konusundaki 
karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11248) 

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, enerji dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesindeki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11256) 

5.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, bir askeri tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11258) 

6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İsviçre'deki minare referandumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11274) 

7.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, sığınma talebinde bulunan bir İranlıya ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11275) 

8.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka-Muratlı sınır kapısının açılmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11276) 

9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı 
uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11277) 

10.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11278) 

11.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, polis alımına ve Emniyet Teşkilatının bazı ihtiyaçlarının 
karşılanma şekline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11279) 

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da konut önlerine park edilen araçlardan 
ücret alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11280) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11281) 

14.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11282) 

15.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, haklarında terör suçlarından dolayı tutuklama ve 
yakalama kararı bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11283) 
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16.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, MKE'nin tabanca ithaline ve bireysel 
silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11285) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki bir yol yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11286) 

18.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, İstanbul'daki bir silahlı çatışmaya ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11287) 

19.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, şüpheli olduğu iddia edilen asker ölümlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11288) 

20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Çatalzeytin'de yaşanan sel felaketi sonrası 
su şebekelerinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11289) 

21.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, terör örgütü yandaşlarının gösterilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11290) 

22.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin 
ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11291) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11292) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11293) 

25.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11294) 

26.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı iddia 
edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11295) 

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, özelleştirilme uygulamalarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11298) 

28.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11302) 

29.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11303) 

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, müfettişlik mülakatlarının yenilenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11304) 

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir eğitim kampanyasının denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11305) 

32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11306) 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, otopark olarak kiralanan okul bahçelerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11307) 

34.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İbrahim Mütefemka Matbaacılık Meslek Lisesinin 
kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11308) 
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35.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, diyabetli çocukların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11309) 

36.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11310) 

37.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, İLKSAN kesintilerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11311) 

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11312) 

39.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türk Telekom'un gayrimenkullerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11324) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11325) 

41 . - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11326) 

42.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'deki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11327) 

43.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Akyaka PTT Müdürlüğü hizmetlerinin yeterliliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11328) 

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı beldelerdeki PTT şubelerinin kapatılacağı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11329) 

45.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, hızlı tren hattının bakım ve onarım 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11330) 

46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, el konulan ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11334) 

47.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Dersim olaylarından sonra ilden götürülen 
çocukların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11336) 

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İsrail Büyükelçisinin Karadeniz'deki temaslarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11338) 

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür 
alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11340) 

50.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, özelleştirmelere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/11341) 

51.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, bir Amerikan güvenlik şirketinin Türkiye'yi ilgilendiren 
ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11342) 

52.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11344) 

53.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, hukuk fakültelerinde bazı anabilim dallarının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11347) 
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54.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, tütün sektöründeki duruma ve TEKEL işçilerinin 
akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11348) 

55.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, TEKEL'in özelleştirilmesinin ekonomik ve 
sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11350) 

56.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan 
firmalara ve bir grubun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11351) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11353) 

58.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve hizmet 
ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11354) 

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11377) 

60.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TKİ'nin kömür alım ve satışlarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11378) 

61. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, polisin durdurulan ve tutulan kişilere vermesi 
gereken belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11382) 

62.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11383) 

63.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11384) 

64.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bazı boş yapıların durumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11385) 

65.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir köy yolunun onarımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11386) 

66.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Çamlıyayla ilçesindeki yol genişletme çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11387) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kayseri'de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11388) 

68.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ çevre yolunda bazı kamyonlara ceza 
yazıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11389) 

69.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ'da tamamlanmayan kapalı pazar 
yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11390) 

70.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bir sanığın telefon görüşmesi kaydının deşifresine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11391) 

71.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki kaldırım ve bordur çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11392) 

72.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, AK PARTİ Doğanhisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11393) 
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73.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11394) 

74.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gösterilere 
yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11395) 

75.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Taksim Polis Merkeziyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11397) 

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, gelir uzmanlığına yapılacak atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11404) 

77.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Keleş'teki elektrik dağıtım hatlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11410) 

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ÖSYM sınavlarının güvenilirliğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11411) 

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, lisans ve lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11412) 

80.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Dış İlişkiler Genel Müdürü ve beraberindeki 
heyetin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11413) 

81.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11414) 

82.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de yapılan müdür ve müdür yardımcılığı 
sınavına katılan adayların ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11416) 

83.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, icralık olan esnafın durumuna ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11436) 

84.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Hayrabolu ve Malkara bağlantı yollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11438) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Posof yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11439) 

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Yedisu yolunun iyileştirilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11440) 

• 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz Ağrı ilinin turizm potansiyeli hakkında söz isteyen Ağrı Milletvekili 
Mehmet Hanifı Alır'a aittir. 

Buyurun Sayın Alır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifı Alır 'ın, Ağrı ilinin turizm potansiyeline ilişkin gündem dışı 
konuşması 

MEHMET HANİFİ ALIR (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı'daki turizm 
potansiyeli ile ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu münasebetle yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan evvel, 59'uncu Hükümet ve 59'uncu Hükümetin çok 
kıymetli Kültür Bakanı Sayın Atilla Koç Bey'e Ağrı Doğubeyazıt'ta îshakpaşa Sarayı yolunu yaptığı 
için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mevcut Hükümetimize ve Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul 
Günay Bey'e îshakpaşa Sarayı'nın restorasyonu için ve Ahmedi Hani Külliyesi'nin değerlendirilmesi 
için verdiği ödenekten ve gösterdiği çabalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, belki diyeceksiniz ki, bazılarınız diyecek ki: "Ağrı nerede, turizm nerede!" 
Bir yönde haklı olabilirsiniz. Zira yıllarca bölgemizde yaşanan çatışmalı ortam ister istemez huzur 
ve güven eksikliği yaratmış ve bu da olumsuz yönde turizmi etkilemiştir. Ayrıca, ne yazık ki 
elimizdeki potansiyel hazineyi de -Ağrı Dağı- turizm açısından yeteri kadar değerlendirdiğimizi de 
söylemek zor. 

Değerli arkadaşlar, Ağrı'da turizm vardır demiyorum, Ağrı'da çok ciddi bir turizm potansiyeli 
vardır diyorum. Bunun için, ülke olarak, iktidar olarak, muhalefet olarak, aydın olarak, iş adamları 
olarak bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor, bu potansiyeli değerlendirelim diyorum. 

Değerli arkadaşlar, iddia ediyorum ki Ağrı, inanç turizmi açısından Türkiye'nin, hatta dünyanın 
en önemli yerlerinden biridir ve bunun gibi Ağrı'da dağcılık, dağ sporu açısından, üçüncüsü sağlık 
turizmi açısından, dördüncüsü yayla turizmi açısından, beşincisi tarihî mekân ve bilhassa îshakpaşa 
Sarayı açısından çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. 

- 5 9 1 -

26 Ocak 2010 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Murat ÖZKAN (Giresun) 
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Değerli arkadaşlar, inanç turizmi açısından biliyoruz ki bütün kutsal kitaplarda Ağrı Dağı, 
Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yerdir ve bu potansiyel, bu avantaj kimlerin elinde olsaydı inanın 
çok daha farklı bir durumda olurdu. 

Değerli arkadaşlar, bunun için diyoruz ki: "Neden Ağrı Dağı'nın eteğinde Nuh'un Gemisi'ni 
andıran Nuh'un Gemisi'nin müzesi olmasın?" "Batı ülkelerinde, Danimarka'da bunun müzesi 
yapılıyor da Ağrı'da neden yapılmasın?" diyoruz ve aynı zamanda yerel inanç turizmi açısından 
Ahmedi Hani.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Alır, sözlerinizi tamamlayınız lütfen. 

Buyurun. 

MEHMET HANİFİ ALIR (Devamla) - ...bu toplumun çok önemli bir değeri ve bu toplumu 
birbirlerine bağlayan çok önemli bir öğedir. Bu da iç turizm açısından çok önemlidir. 

Yayla turizmi gene Ağrı'mız için ve ülkemiz için çok önemli bir merkezdir. 

Değerli arkadaşlar, biz yıllarca yaylalarımızı maalesef yasaklı hâle getirmişiz ve bunun için 
"açılım" diyoruz, "demokratik açılım" diyoruz. Yaylalarımız, Süphan Dağı Yaylası, Ağrı Dağı 
Yaylası, Köse Dağı, Sinek Yaylası, Balıklıgöl yaylaları neden değerlendirilmesin? Neden bunu 
değerlendirmeyelim? Neden bunu önemli bir hâle getirmeyelim? 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alır. 

Gündem dışı ikinci söz, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı üzerinde kurulmak 
istenen hidroelektrik santraline karşı yapılan eylem hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Mehmet 
Nil Hıdır'a aittir. 

Buyurun Sayın Hıdır. 

2.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır 'ın, Muğla 'nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı 
üzerinde kurulmak istenen hidroelektrik santraline karşı yapılan eyleme ilişkin gündem dışı 
konuşması 

MEHMET NÎL HIDIR (Muğla) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 
gündem dışı konuşmamda, Muğla'daki vahim olaylara değinmek istiyorum. Bu vahim olayların adı, 
her zaman olduğu gibi muhalefetin yürüttüğü "istemezük" kampanyası ve maalesef oyuncuları halkın 
adına icraat yapmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bölgeye ziyarete giden grup başkan vekilleri... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Nil Hıdır, ben de vardım, beni de söyle. 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - .. .mağdurlar ise her zaman olduğu gibi... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Ne mağduru? 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - ...her zaman olduğu gibi vatandaşımız, köylümüz, 
esnafımız. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Bak, iki senedir sana laf atmıyordum ama ağzımın tadını artık... 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, turizme beş yıldızlı tatil köyü 
kazandırmak için DPT kampını Çevre Bakanlığı ihale etti ama "yandaşlarına peşkeş çekiliyor" diye 
kamuoyu baskısıyla yatırımcıyı ürküttüler. Dünyada örneği olmayan içme suyu ve tarımsal sulama 
göleti yapıldı, "yıkılıyor" diye kampanya başlatıp köylünün kısa zamanda suyu kullanmasını 
sağladılar, engellediler. 
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GÜROL ERGİN (Muğla)- Sağladılar, doğru. 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Yine köylerin bütçesini beldelere spor tesisi olarak 
kaydırmak suretiyle köy haklarını ihlal ettiler. Hastanelerin kat irtifakını, kat çıkartılmasını, organize 
sanayi yerine küçük sanayi sitelerini tesis ettiler. Ancak, doğal gaz yerine güneş enerji santrallerinin 
ikamesini doğrusu anlamak mümkün değil. Ve nihayet Yuvarlakçay meselesinde köylümüz devletine 
isyan eder duruma geldi. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Devletine değil, Hükümete, Hükümete! 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Haklı ya da haksız teknik hatalar yapılabilir. Biz bölgemizin 
milletvekilleriyle, Sayın Fevzi Topuz'la konunun teknik hatalarının olup olmadığını da inceledik, 
konuştuk. Sayın Valimiz Bakanlıktan, DSİ'den yeniden görüş istedi. Ancak, grup başkanlarımızın 
-bölgemize tabii ki hoş geldiler, sefa geldiler- olayı siyasi istismar konusu yapmaları neticesinde 
maalesef geldiğimiz nokta şu -Belediye Başkanının nakletmesiyle ifade ediyorum- köylü diyor ki: 
"Mahkeme yatırımcı lehine bile olsa buradan su yerine kan akar." Ve bir başka ana diyor ki: "Burada 
çocuğum ölse bile çocuğu bir daha doğururum ama ben tarlamın suyuyla oynatmam." 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ne kadar hoşgörülü. Yanlış mı bu söz? Bu söz yanlış mı? 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Tabii ki köylüye verilen yanlış bilgiler neticesinde 
köylümüz bu havaya, bu atmosfere sokulmuş durumda. 

Nedir işin aslı? 5,3 metreküp saniyede su akıtılıyor, bunun 1,3 metreküpü kadim su hakkı olarak 
mahallelere ve Zeytinalanı köyüne veriliyor; 0,5 metreküpü can suyu olarak hidroelektrik santralinden 
önü kesilen 2,5 kilometrelik dere yatağına verilmek suretiyle kurdun kuşun hakkı dere yatağında 
bırakılıyor ve geriye kalan takriben 3 metreküp/saniyelik suyla HES Projesi devreye giriyor. 3,4 
megavat gücündeki hidroelektrik santrali küçümseniyor. Oysa köylerimizdeki elektrik ihtiyacını, 
muhalefet ya da iktidar partili bütün milletvekillerimiz gittiğinde köylülerimiz şikâyet ediyorlar. Biz 
bu bağlamda, Bayır Barajı'nı, Akköprü Barajı'nı, Mumcular Göleti'ni, Dalaman'ın bütün akarsulannı 
bir an evvel devreye koyalım ve elektrik açığımızı giderelim diye çalışıyoruz ama maalesef bölgenin 
belediye başkanları 10 kilometrelik yolu trafiğe kapatmak suretiyle âdeta köylüyü sokağa döküyorlar. 
Bunlar kabul edilemez. Teknik hatalar varsa yanlış hesap Bağdat'tan döner. Ancak, şunu unutmamak 
gerekir ki bu planlamalar layüsel, gelişigüzel yapılmış proje ve planlamalar değil. Bu planlamaların 
hepsi Yüksek Planlama Kurulu karan, Devlet Planlama Teşkilatının ödenek ayırması, Özel Çevre 
Koruma Kurumu dâhil on iki tane kurumun tek tek incelemesi, ÇED raporunu vermesiyle mümkün. 

"Yanlış bilgilendirme var." dedim. Nedir bu yanlış bilgilendirme? "Seksen tane anıt ağaç 
kesildi." dediler. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Hayır, hayır, on tane ağaç kesildi, on. Seksen tane yok, on. 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Az önce Anıtlar Kurulu Başkanıyla konuştum, aynen ifadesi 

şu: "Orası doğal sit alanı değil. Anıt statüsünde olabilmesi için yüz yaşını geçmiş. . ." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Anıtlar Kurulunun kararı var o konuda. 

BAŞKAN - Sayın Hıdır, lütfen tamamlayınız. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Nil Hıdır bugün çok yanlış yapıyorsun! 
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MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Sevgili Hocam, Anıtlar Kurulu kararını da inceledim: Kutru 
45 ya da 50 santimetre olan çınar ağaçları. Korunması gereken bir ağaç topluluğu var ancak Orman 
Bölge Müdürlüğünün de bu konuda çürük raporu verdiği bir gerçek. 

Değerli arkadaşlarım, el ele verelim, ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılayalım derken sakın ola 
ki milletimizin aleyhinde, yatırımları engelleyici hiçbir karar almamaya, özellikle belediye 
başkanlarımızı, il genel meclisi üyelerimizi milleti tahrik etmemeye davet ediyorum. Biz, 
milletvekillerimizle, grup başkanlarımızla, medeni ilişkilerimizi sürdürmek şeklinde, oturur 
meselelere bakanlık nezdinde çözüm buluruz. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Medeni ilişki bırakmadın bu konuşmada! 

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Ama bunu hiçbir zaman kan dökülme noktasına getirmeye, 
ne seçilmişlerin ne bizim ne de bu aziz Meclis çatısı altındaki hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur. 

Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hıdır. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) -Kan dökmek ne demek, kan dökmek? Sayın Hıdır, kan dökmek 
ne demek, açıklar mısınız. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Köylüye sorun, köylüye. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü söz, hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Değerli Hatip, muhalefetin köylüleri 
kışkırtmasından söz etti ve grup başkan vekillerinin oraya gittiğini ifade etti. Oraya giden grup başkan 
vekillerinden birisi benim. Dolayısıyla, ne halkı kışkırtmak ne de onları iktidara karşı, hele devlete 
karşı kışkırtmak gibi ne görevimiz var ne böyle bir şeyi yapmaya bizim gücümüz yeter. Biz sadece 
onların haklarını savunuyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, iki dakika söz veriyorum ama yeni bir sataşmaya mahal 
vermeyin lütfen. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, kan dökmek ne demek? 

IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'ın, 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, gündem dışı söz almaya her 
zaman saygı göstermişizdir ama köylülere destek vermek için oraya giden milletvekillerini "köylüleri 
kışkırtmak" gibi bir ifadeyle Meclis kürsüsünde dile getirmek doğru bir ifade değildir. Orada iyi bir 
inceleme yapılmamış. Yuvarlakçay gerçekten de bir doğa harikası. Bu doğa harikasının yok 
edilmemesi gerekiyor. Orada 80'e yakın anıt ağaç var, Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı var. 80 
ağaçtan 10'u kesildi. Orman Genel Müdürlüğü çürük raporu vermiş. O gövdeleri bizzat gözlerimle 
gören birisiyim; tek bir satırında, tek bir halkasında çürük yoktur. Niçin kesersiniz onları? Efendim, 
üç yüz-dört yüz yıllık olursa... Elli yıllık, altmış yıllık, yetmiş yıllık bir ağacı kesmek gerçekten de 
bir vicdan sızlaması yaratmaz mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? 
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Efendim, milleti tahrik ediyormuşuz biz. Köylülere destek veriyoruz. Onlar sularına sahip 
çıkıyorlar. Tarlaları susuz kalacak. 13-14 bin kişi tarlalarını sulayamayacak. Bunun derdindeler onlar. 
Elektrik üretilmesin mi? Üretilsin tabii. O kadar çok yerimiz var ki elektrik üretilecek. Niçin orası? 
Neden seçiliyor? O köylülere destek vermek de bizim görevimizdir. Eğer bir vatandaşın sorunu varsa, 
o vatandaşın sorunuyla iktidar partisi ilgilenmeyecek, muhalefet de mi ilgilenmeyecek? Elbette 
muhalefet ilgilenecek. Siz gidiyorsunuz, birilerini koruyorsunuz. Anıt ağacı kesiyorlar, ona da göz 
yumuyorsunuz. E birileri de bunun yanlış olduğunu söyleyecek elbette. Biz gideceğiz, o insanlara 
destek vereceğiz ve bu yanlışlığın düzeltilmesi için de iktidarın dikkatini çekeceğiz. 

Bakın, Muğla milletvekillerimiz araştırma önergesi verdi. Ben isterim ki Sayın Hıdır da destek 
versin, araştıralım. O bölgeye gitsin milletvekillerimiz -iktidar, muhalefet- bakalım, doğru mudur, 
yanlış mıdır yapılan uygulama; yanlışsa düzeltelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) - Çoğunluk da iktidarda. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 

Sizlerden şimdi biz destek bekliyoruz. Araştırma önergesine destek verin, ak mı kara mı çıkar 

ortaya. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 

Gündem dışı üçüncü söz hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu 
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

3. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
hayvancılık sektörünün sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk tarımının en önemli konularından biri olan hayvancılık öyle bir 
konuma gelmiştir ki kasaplar kesecek hayvan bulamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP 
Hükümetini, diğer yanlış politikalarında olduğu gibi hayvancılık konusunda da her platformda 
uyardık. "Girdilerindeki yüksek artışlar, kaçak hayvana göz yumulması, kesik et ile canlı hayvan 
ithali hayvancılığı bitiriyor." dedik, "Bu yanlışlardan vazgeçin." diye de bas bas bağırdık ve dilimizde 
tüy bitti. Biz söyleyince AKP hep aksini yaptı ve nihayet elimizde ne küçük ne de büyükbaş hayvan 
kaldı. Böylece hayvancılığı bitirdiniz. 

Değerli milletvekilleri, hayvan yetiştiricilerimiz, 2002 yılı Ağustos ayında 1 kilo karkas eti 9 
milyona satarken bir torba yem alıyorlardı, 2009 yılında ise 3 kilo karkas et satıp bir torba yem 
alabildiler. Süt sudan ucuz oldu. Bunun sonucunda üreticiler "Lanet olsun." diyerek hayvancılıktan 
vazgeçti. Hayvan varlığımız maalesef yüzde 50 azaldı. Anadolu'da kırsal kesimde yaşayan, gübresi 
ve sütü için en az 1-2 hayvan besleyen köylümüz bile, içine düştükleri ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 
ayağının altında en güvendiği dal olan sağımlısını dahi satmak zorunda kalmıştır. Hükümetin 
yanlışları sonucunda ahırlar, meralar, damlar bugün hayvansız kalmıştır. Böylece de et fiyatlarında 
fahiş ve ucu açık artışlar ortaya çıkmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, TÜİK'in verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde canlı hayvan ithalatı yüzde 
670'lik artışla 17 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışın yanı sıra, etlerde yüzde 400, hububatta yüzde 
170 ve sebze ithalatında yüzde 160'lık artışlar yaşanmıştır. Yılda 10 milyar dolarlık et ve tarım ürünü 
ithalatı yapan Türkiye'de çiftçi ne üretsin, besici ne yapsın, köylü nasıl yaşasın? Artık, damızlık 
inekler de tükenmek üzeredir. Bu da et, canlı hayvanın yanı sıra, süt ve süt ürünleri ithalatını 
önümüzdeki günlerde zorunlu kılacaktır. 

Rakamlar gösteriyor ki AKP İktidarı, Türk tarım ve hayvancılığını uyguladığı yanlış politikalar 
sonucunda çökertmiş, dolayısıyla Türk çiftçisini göz ardı etmiştir. Bu kadar ithalatın yapılması ise -
aynı mısır ithalatında olduğu gibi- acaba birilerinin çıkarları mı var diye bizlerde şüphe 
uyandırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu yanlışların ardından, AKP İktidarı süt sığırcılığının 
desteklenmesine ilişkin çıkardığı Bakanlar Kurulu kararı ile de yeni bir adaletsizlik yaratmıştır. 
"Hayvancılığa destek veriyoruz." diyorsunuz; veriyorsanız hayvan varlığımız neden yüzde 50 
azalmıştır? Önce köstek olup yok ediyorsunuz, sonra da destek diye ayrımcı teşvikler çıkartıyorsunuz. 
Genel teşvik sisteminde dördüncü bölgede bulunan Doğu ve Güneydoğu'dan yirmi beş il teşvik 
kapsamına alınmıştır ancak teşvik sisteminde dördüncü bölgede bulunan Kastamonu, Çankırı ve 
Sinop'un teşvik dışında bırakılması gerçekten bir büyük haksızlıktır. Özellikle on yıl önce 
hayvancılıkta ilk beşin içinde olup da bugün 12'nci sıraya gerileyen, bin yetmiş dört köyü olan başta 
Kastamonu ve komşularımız Çankırı ve Sinop'un en büyük geçim kaynağı kırsalda hayvancılıktır. 
Bu illerin teşvik dışında bırakılması hayvancılığın buralarda daha da yok olmasına neden olacaktır 
çünkü teşvik kapsamındaki illerin tacirleri buralardaki hayvanları da satın alıp teşvik bölgelerine 
götürmektedirler. Bu da Kastamonu, Çankırı, Sinop gibi teşvik dışı diğer illerdeki hayvancılığın 
köküne kibrit suyu dökmektedir ve üreticilerin ocağına incir ağacı dikilmektedir. Hükümet bu üç 
ilimizi mutlaka hak ettiği teşvikten yararlandırmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Görülüyor ki iktidar, bir yandan yapmaya çalışırken 
bir yandan da yıkmaktadır. Partinin adı "adalet" ama adaletsiz davranmakta, partinin adı "kalkınma" 
ama yanlış icraatlar ile yıkmakta ve çökertmektedir. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Sayın Tarım Bakanının ve Sayın Başbakanın dikkatini çekiyor, 
bu hatanın bir an önce giderilmesini istiyoruz. Sonuçta, iktidarın yaptığı yanlışların haddi hesabı yok. 
Ne diyelim bilemiyorum ama diyebileceğimiz bir şey var: Sayenizde, iktidarın sayesinde bindik bir 
alamete gidiyoruz kıyamete diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu. 

Sayın Vural, "Gündem dışı bir konuşma yapan Muğla Milletvekili, şahsımı ilzam edecek şekilde 
bir konuşma yapmıştır. İç Tüzük uyarınca söz verilmesini arz ederim." demişsiniz. Şahsınızı ilzam 
edecek şekilde ne konuştu, Sayın Vural? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Grup başkan vekilleri olarak ifade etti, ben de oradaydım Grup 
Başkan Vekili olarak. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu sataşmadan dolayı söz vermiştiniz. 

BAŞKAN - Buyurun, iki dakika söz veriyorum, sataşmaya mahal vermeden... 
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IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2- İzmir Milletvekili Oktay Vural 'ın, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır 'ın, şahsına sataşması 

nedeniyle konuşması 

OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, evet, Muğla'ya gittik; orada, Yuvarlakçay'da kurulmakta 

olan bir hidroelektrik santralle ilgili, köylüler, orada yüz-yüz elli yıllık ağaçların kesildiğini gören 

köylüler, bu orman katliamına "dur" demek, aynı zamanda on dört köyün de içme suyunu ve tarım 

suyunu temin eden o havzadan dolayı, havzada hidroelektrik santralinin yapılmasından dolayı da 

açıkçası susuz kalacaklarını, toprağı işleyemez hâle geleceklerini ifade ederek orada açıkçası suyun 

başını tutmuşlardı. 

Aslında orada biz bir milletvekili olarak orada bulunan vatandaşlarımızın bu haklı isyanı 

karşısında onlarla birlikte olmak için gittik. Doğrusu, milletvekillerinin milletle birlikte olmasından 

kim gocunur, onu anlayabilmiş değilim yani orada 14 bin tane köylü "Ben suyumu istiyorum, 

endişelerimi giderin." diyor, o yörenin milletvekili kalkmış "Niye gidiyorsunuz?" diye ifadelerde 

bulunuyor. Gerçekten, son derece üzüntü verici. 

Muğla Mi l le tveki l imiz Sayın Metin Ergun'la gittik. Evet, köylüler, suyuna sahip çıkmak istiyor. 

Köylüler, tarımı besleyen bu suyun kesilmesini istemiyorlar. Orada, Beyobası Belediyesi de Milliyetçi 

Hareket Partili bir belediye olduğu için de bütün vatandaşlarımızın bu haklı davasına destek olmak 

amacıyla orada bulunduk. Ya ne günlere kaldık! Bu milletin toprağını sulamasını istemek milleti 

kışkırtmak, yüz-yüz elli yıllık ağaçların kesilmesini engelleyen köylülerle birlikte olmak yine milleti 

kışkırtmak oluyor. Yani, milletin vekili olmak lazım. Orada 2-3 megavatlık santral kuracak olan 

şirketlerin menfaatlerini takip etmek yerine, 14 bin kişinin ıstırabını duymak için oraya gittik. 

Gerçekten, burada Nil Bey... Nil Bey burada mı bilmiyorum ama Nil Bey... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Vural. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Evet, peki, teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. 

"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

Yalnız, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin "Sözlü 

Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 5, 8, 10, 11, 17, 44, 54, 59, 69, 86, 91, 287, 309, 311, 315, 

318, 360, 361, 381, 384, 439, 442, 443, 453, 467, 468, 483, 505, 518 ve 530'uncu sıralarındaki 

soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine 

getireceğim. 

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



TBMM B: 52 26 . 1 . 2010 O: 1 

(x) (11/9) esas numaralı Gensoru Önergesi'nin tam metni tutanağa eklidir. 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

1.-Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin, 
ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1067) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi 
ziyaretleri TBMM Başkanlık Divam'nın 14 Ocak 2010 tarih ve 63 sayılı Kararı ile uygun 
bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Önergeyi 
okutacağım, ancak önerge beş yüz kelimeden fazla olduğu için özeti okunacaktır. Önergenin tam 
metni tutanak dergisinde yer alacaktır. 

Okutuyorum: 

B) GENSORU ÖNERGELERİ 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri izmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere 
duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2. maddesinde belirtilen görevlerin gereklerini yerine getirmeyerek görevini ihmal eden; çeşitli yer 
ve zamanlarda gerek kamu görevlileri gerekse sendikalar aleyhine yaptığı beyanatlarla çalışanlar ve 
bunların örgütleri arasında infial yaratan; bu yolla kanunun kendisine görev olarak yüklediği 
sorumlulukları savsaklayan, görevini yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Ömer Dinçer hakkında Anayasa'nın 99, TBMM İçtüzüğünün 106'ncı maddeleri gereğince gensoru 
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Oktay Vural Mehmet Şandır Mehmet Ekici 

İzmir Mersin Yozgat 

Behiç Çelik Ahmet Kenan Tannkulu Murat Özkan 

Mersin İzmir Giresun 

Osman Ertuğrul Nevzat Korkmaz M. Akif Paksoy 

Aksaray İsparta Kahramanmaraş 
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Mehmet Serdaroğlu K. Erdal Sipahi Akif Akkuş 

Kastamonu İzmir Mersin 

Beytullah Asil Kürşat Atılgan Rıdvan Yalçın 

Eskişehir Adana Ordu 

Emin Haluk Ayhan Cemaleddin Uslu Hasan Özdemir 

Denizli Edirne Gaziantep 

Hüseyin Yddız Süleyman Latif Yunusoğlu Recep Taner 

Antalya Trabzon Aydın 

D. Ali Torlak Alim Işık 

İstanbul Kütahya 

Özet Gerekçe 

3146 Sayılı Kanunun 2. maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na; çalışma hayatını 
düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirler almak başta olmak üzere; çalışma hayatındaki meselelere çözüm yolları araştırmak, 
ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamakla ilgili tedbirleri almak, çalışanların hayat seviyesini 
yükseltecek tedbirler almak, çalışanların mesleki eğitimlerini sağlamak, sakatların mesleki 
eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çalışma hayatını 
denetlemek, sosyal adalet ve refahı gerçekleştirmek, sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal 
güvenlik imkânını, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin 
meselelerine sahip çıkmak ve çözmek, çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirler almak, 
bağlı ve ilgili kuruluşların idare ve denetimini sağlamak, iş istatistikleri derlemek ve yayınlamak ve 
çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak görev ve sorumluluğu verilmiştir. 

Ancak, ülkemizde yaşanan son gelişmeler ve Sayın Bakan'ın muhtelif zamanlarda tekrar ettiği 
ifadeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kanunun öngördüğü görevleri layıkıyla yerine 
getirememiş olduğunu göstermektedir. Özellikle memurlar, işçiler ve memur emeklilerine 2010 yılı 
için yapılması planlanan maaş artışlarının 2010 yılı enflasyon hedefinin dahi altında tutulması 
karşısında herhangi bir tedbir almayan Sayın Bakan, 3146 sayılı kanunun ilgili hükümlerine aykırı 
hareket etmiş, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek hiçbir tedbir almamıştır. 

Sayın Bakan sendikaları sorumsuzluk ve vizyonsuzlukla suçlayarak çalışma hayatımızda ilk kez 
işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı açıklaması ile kınanmıştır. 

İşçi statülerini, sendikalarını, kıdem tazminatlarını, iş güvencelerini kaybetmeden, çalışma 
süreleri kısaltılmadan ve ücretleri düşürülmeden çalışmak isteyen Tekel işçilerine 4/C denilen arızi 
istihdam türü olan geçici personel statüsü önerilmiştir. Bu işçilerin haklarını koruma yolunda hiçbir 
adım atmamış ve yalnız bırakmıştır. 

Sayın Bakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayarak ve İşKur Genel 
Kurulunda Konfederasyonlarının konuşma haklarını 5 dakika ile kısıtlayarak teamül dışı eylemlere 
imza atmıştır. 

İşyerleri satılarak, kapatılarak Yaprak Tütün işyerlerinde toplanan ve insan onuruna yakışır bir 
işten mahrum edilen işçilerimiz "yan gelip yatmakla" suçlanmıştır. 

- 5 9 9 -
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İşçi ve İşveren Konfederasyonları arasında gerekli ve yeterli uzlaşmayı sağlayamadığı için 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında yapılması gereken demokratik ve 
teknik değişiklikler beklerken, işkolu istatistiklerinin düzenleniş esaslarını değiştirerek sendikaları 
toplu iş sözleşmesi yapamaz hale getirmek istemiştir. 

İşveren kesimi ile anlaşarak asgari ücreti "sefalet ücreti" olarak belirlemiştir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'nu koruyamayarak amacı dışında kullanılmasına izin vermiştir. 

Ucuz işçilik, güvencesiz istihdam, sendikasız işçi ve sendikasız endüstri anlayışının doğurduğu 
ortamda, iş sağlığı ve güvenliğinin şiddetle bozulması sonucunda tersane ve madenlerde meydana 
gelen can kayıpları yaşanmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması için gerekli çabayı 
göstermemiştir. 

Özel İstihdam Bürolarının istihdam ettikleri işçileri başka işverenlere kiralama düzenlemesinde 
Sayın Cumhurbaşkanının tavrına rağmen bu düzenlemede ısrar etmiştir. 

Sağlık hizmetlerini sınıflı ve paralı hale getirmiştir. 

Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçileri koruyamamıştır. Özellikle kamu kesimi sendika 
yöneticilerine yönelik baskılar karşısında örgütlenme hakkını koruyacak inisiyatif ortaya 
koyamamıştır. 

Sosyal Güvenlik Reformunun parçası olarak tanımlanan yoksulları çağdaş sosyal koruma 
kapsamına alacak sistemin kurulmasını düzenleyecek kanunun çıkarılması için gerekli çabayı 
göstermemiştir. 

Emekli maaşları günümüz koşullarında açlık ve yoksulluk sınırları altında bırakılan politikalar 
takip edilmiş, emekliler arasındaki çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımlar kapsamlı bir şekilde 
alınmamış, emeklilerin intibakı konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere rağmen hiçbir adım 
atılmamıştır. 

Ekonomik krizin bedeli çalışanların üzerine yıkılmış, işsizlik ve yoksulluk derinleşmiştir. 
Ekonomi politikasında çalışanları ve emeği koruyacak, istihdam oluşturacak tedbirlerin alınmasını 
sağlayamamıştır. 

Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer, çalışma hayatında 
yaşanmakta olan anlaşmazlıklar karşısında ve ortaya çıkan sosyo ekonomik duruma rağmen 3146 
sayılı kanunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirememektedir. Aksine verdiği 
demeçlerle ve uygulamalarla, işçi, işveren, memur, emekli, sendikal kuruluşlar ve çalışma hayatındaki 
tüm kurumlar nezdinde infiale yol açmakta ve bu mtumuyla da çatışmalı ortama zemin hazırlayarak 
ülkemizin toplumsal barışını tehlikeye sokmaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmenin günü daha sonra belirlenecektir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır. Önergeleri ayrı ayrı okutacağım. İlk 
okutacağım Meclis araştırması önergesi beş yüz kelimeden fazla olduğu için önergenin özeti 
okunacaktır. Ancak önergenin tam metni tutanak dergisinde yer alacaktır. 

Okutuyorum: 
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C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı 
görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) (x) 

2 Aralık 2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özet gerekçe: 

İsviçre'de 29 Kasım 2009 tarihinde yapılan halkoylamasıyla camilere minare inşasının 
yasaklanmasının kabul edilmesi, ifade ve inanç özgürlüğü ile ayırımcılığın yasaklanması ilkelerini 
ihlal etmektedir. Olayın, İsviçre'nin doğusundaki Wangen kasabasında bulunan Türk Kültür 
Merkezi'nin çatısına 6 metre yüksekliğinde bir minare inşa edilmeye başlanmasıyla patlak vermesi 
düşündürücüdür. Özellikle, minare karşıtlığı kampanyasının önderliğini yapan İsviçre'deki ırkçı ve 
aşırı milliyetçi çevrelerin açıklamaları, bu girişimin temelinde, yalnız İslam'a karşı değil, İsviçre'deki 
Türk toplumuna ve onun inanç ve gelenekleri ile kültürüne karşı duyulan öfke ve nefretin de yattığını 
ortaya koymaktadır. Ancak "Türkofobi" diye nitelenen bu tahammülsüzlük ve ayırımcılık virüsü, 
sadece İsviçre'yi değil Avrupa ülkelerinin çoğunu etkisi altına almıştır. Nitekim, Avrupa'da 
Müslümanların ve Türklerin varlığını, batılı değerlerin geleceği açısından bir tehdit olarak 
algılayanların nüfuz alanları giderek genişlemekte ve bu durum Türk ve diğer Müslüman bireylerin 
temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin yanı sıra, bu kişilerin canlarına ve mülklerine yapılan 
fiziksel ırkçı saldırılara, ayrımcılığa ve aşağılayıcı muamelelere yol açmaktadır. Bu hususlar, AB'nin 
bir yan kuruluşu olan "Temel Haklar Ajansı"nın ve Avrupa Konseyi'ne bağlı " Irkçılık, Yabancı 
Düşmanlığı Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu"nun yayımladığı son raporlarda da yer 
almaktadır. 

Bu itibarla, İsviçre'deki temel insan haklarının ve inanç özgürlüğünün ihlali niteliğindeki 
halkoylamasıyla birlikte diğer bazı Avrupa ülkelerinde artış gösteren ve o ülkelerdeki 
vatandaşlanmıza karşı uygulanan dışlayıcı ve ayrımcı muameleler ile onların can ve mal güvenliğini 
tehdit eden yabancı düşmanı saldırılarla ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması amacıyla bir 
Meclis araştırması komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Onur Öymen (Bursa) 

2) Şükrü Mustafa Elekdağ (İstanbul) 

3) Gürol Ergin (Muğla) 

4) Fevzi Topuz (Muğla) 

5) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

6) Ali Oksal (Mersin) 

7) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

8) Ali Arslan (Muğla) 

9) Ahmet Ersin (İzmir) 

10) Atila Emek (Antalya) 

(x) (10/529) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin tam metni tutanağa eklidir. 
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11) Tekin Bingöl (Ankara) 

12) Hüsnü Çöllü (Antalya) 

13) Tayfur Süner (Antalya) 

14) Şevket Köse (Adıyaman) 

15) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

16) Hüseyin Unsal (Amasya) 

17) Orhan Ziya Diren (Tokat) 

18) Derviş Günday (Çorum) 

19) Osman Kaptan (Antalya) 

20) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

21) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

22) Hulusi Güvel (Adana) 

23) Çetin Soysal (İstanbul) 

24) Rahmi Güner (Ordu) 

25) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

26) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

27) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

28) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

29) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

2- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım ürünlerinde yapmış olduğumuz ihracat, birçok farklı unsur tarafından doğrudan 
etkilenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ihraç ettiğimiz kimi tarım ürünlerinde yaşanan sorunlar 
ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle tarımsal ilaç kalıntıları 
nedeniyle ihracatı duran ürünler, ülkemiz ekonomisine darbe vururken; ihraç yapılan ülke ile 
sorunlara neden olmakta ve ayrıca ihraç fazlası ürünlerin nasıl değerlendirildiği konusunda büyük 
kuşkular uyandırmaktadır. 

Benzer bir olay Ekim ayı içerisinde patlak vermiş ve ulusal basına da yansımıştır. Buna göre, 
Almanya'nın Baden-VVuerttemberg eyaletinde Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen armutlarda 
yüksek seviyede böcek ilacı tespit etmiş ve bu armutları toplatma kararı almıştır. Bu kararın diğer 
Avrupa ülkelerine yayılma riski olduğu şüphesizdir. Daha da önemlisi, asıl riskin ülkemizde olduğu 
gündeme gelmiştir. Zira, toplatılan armutların iç piyasada satıldığı iddiaları basına yansımıştır. Daha 
önce kuru üzümde, biberde, domateste olduğu gibi, benzer bir sorun armutta ortaya çıkmış ve 
"çocuklarda konuşma bozukluğu yaptığı" kaydedilen bir ilaç kalıntısına rastlanan armutların, 
ülkemizde tüketildiği tarım uzmanlarınca "maalesef diyerek doğrulanmıştır. 
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1) Şevket Köse (Adıyaman) 

2) Ensar Öğüt (Ardahan) 

3) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

4) Hulusi Güvel (Adana) 

5) Gökhan Durgun (Hatay) 

6) Tayfur Süner (Antalya) 

7) Ali Oksal (Mersin) 

8) Atila Emek (Antalya) 

9) Ahmet Ersin (İzmir) 

10) Vahap Seçer (Mersin) 

11) Hüseyin Unsal (Amasya) 

12) Ali Kocal (Zonguldak) 

13) Osman Kaptan (Antalya) 

14) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 

15) Tekin Bingöl (Ankara) 
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Tarım uzmanlarının verdiği bilgiye göre, Türkiye'de AB'nin yasakladığı tarım ilaçlarının 
kullanımı devam etmektedir. Türkiye, AB'ye uyum için yıl başında 75, daha sonra da 49 etken 
maddenin kullanımını yasaklamış; fakat, içeride daha önce ithal edilmiş ve 2 yıl raf ömrü bulunan 
ilaçların satılması engellenememiştir. Almanya'da tespit edilen ilaçta bulunan ve "Pisilla" denilen 
hastalıkla mücadelede kullanılan "amitraz" isimli ilaç, küçük çocukların konuşmasını geciktirirken, 
yetişkinlerde de bitkinliğe ve düşük kan basıncına neden olmaktadır. Kimi hekimler ise bu ürünün 
genetik bozulma ve kanserojen etkisinin bulunduğunu belirtmiştir. 

Yaşanan olaydan da anlaşılacağı gibi, sorunun birçok boyutu bulunmaktadır. Her şeyden önce 
insan sağlığını tehdit eden bir gelişme olması üzücü bir boyut ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda 
ihraç edilen ürünlerde rastlanan bu sorunlar ülke ekonomisinin gerilemesine neden olmaktadır. 
Uluslararası alanda itibar kaybettiren bir sorun olarak da görülen olayların yaşanmasında da çok 
sayıda neden bulunmaktadır. Tarımsal alanda çiftçilerin eğitimi sorunu, ekonomik olarak ilgili kurum 
ve kuruluşların yetersiz olması, yeterli eğitimin yanında yeterli denetimin yapılmaması nedeniyle 
yasaklı olan ilaçların satışına engel olunamaması, iç pazarda satılan ve yurttaşlarımızın yaşamı 
konusunda endişeler duymasına neden olan ürünlerin pazarlarda herhangi bir laboratuvar ya da test 
şartlarına tabi tutulmaması gibi çok sayıda neden uzmanlarca dile getirilmektedir. Yaşanan sorunların 
çözülmesi de yine çok yönlü çalışmayı ve kurumlar arası işbirliğini gerektirmektedir. Çiftçilerimizin 
eğitimi, yasaklı ilaçlara ilişkin özel bir çalışma yapılması ve denetim mekanizmalarının 
sıkılaştırılması, bu sorunların ekonomik olarak da kayıplara neden olmaması için Tarım ve Ziraat 
M ü h e n d i s l e r i ile ün ive r s i t e l e rden öze l l ik le yararlanılması gibi ç ö z ü m yolları kamuoyunda 
tartışılmaktadır. Anlaşılacağı üzere, insan sağlığını doğrudan etkileyen bu sorunun uzman görüşü 
olmadan çözülebilmesi olanaklı görünmemektedir. 

Çiftçi eğitimi, denetim mekanizmasının etkinleştirilmesi, kurum ve kuruluşların üzerine düşen 
görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 
105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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16) İsa Gök 

17) Abdurrezzak Erten 

18) Bilgin Paçarız 

19) Metin Arifağaoğlu 

20) Engin Altay 

21) Eşref Karaibrahim 

22) Nevingaye Erbatur 

23) Abdullah Özer 

24) Gürol Ergin 

25) Erol Tınastepe 

26) Durdu Özbolat 

27) Ahmet Küçük 

28) Mehmet Ali Özpolat 

29) Mevlüt Coşkuner 

30) Ramazan Kerim Özkan 

(Mersin) 

(İzmir) 

(Edirne) 

(Artvin) 

(Sinop) 

(Giresun) 

(Adana) 

(Bursa) 

(Muğla) 

(Erzincan) 

(Kahramanmaraş) 

(Çanakkale) 

(İstanbul) 

(İsparta) 

(Burdur) 

31) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

32) Sacid Yıldız 

33) Turgut Dibek 

34) Halil Ünlütepe 

35) Abdulaziz Yazar 

36) Ali Rıza Ertemür 

(İstanbul) 

(Kırklareli) 

(Afyonkarahisar) 

(Hatay) 

(Denizli) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan 
ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde kimsesiz çocuklar ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınacak 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 
104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

03.12.2009 

(Kütahya) 

(Mersin) 

(İstanbul) 

(Kayseri) 

(Mersin) 

(İzmir) 

(İzmir) 

1) Alim Işık 

2) Mehmet Şandır 

3) Mithat Melen 

4) Sabahattin Çakmakoğlu 

5) Akif Akkuş 

6) Kamil Erdal Sipahi 

7) Oktay Vural 
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Yedi yılı aşkın bir süredir ülkemizi tek başına yöneten AKP hükümetleri döneminde uygulanan 
yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar nedeniyle, anne ve babası olmayan ya da ailesinden 
kopmuş kimsesiz çocuklar ile kamuoyunda sokak çocukları olarak bilinen çocukların sayısında ciddi 
artışlar olduğu ileri sürülmektedir. Sayıları ve sorunları her geçen gün artarak büyüyen bu 
çocuklarımız, geleceklerinden endişeli karamsar bir kitleyi oluşturmakta ve toplumun diğer kesimleri 
tarafından potansiyel birer suçlu olarak görülmektedirler. 

Sokak çocukları, evi olmayan ya da çeşitli nedenlerle ailesini terk ettiği için sokakta yaşayan 18 
yaşın altındaki çocuklar olup toplumun kanayan yaralarından biridir. İstanbul ve Diyarbakır gibi 
illerimiz başta olmak üzere birçok büyük ilimizin şehir merkezlerinde tüm mekânlarına yayılmış 
halde yaşamaktadırlar. Şanslı olan bazıları geceleri terk edilmiş mekânlarda insan haysiyetine 
yakışmayacak biçimde kalırken, büyük bir bölümü ise sokaklarda yatmaktadırlar. 

Çocukların sokağa inişinde ekonomik nedenler başta olmak üzere, aile içi şiddet, cinsel ve 
fiziksel istismar, sosyal destek sistemlerinin yetersiz olması, sosyal güvenlik sistemlerinin sorunları, 
ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa sahip olması, sevgisizlik, ihmal, çocukların kendi yaş 
gruplarıyla birlikte eğitim kurumlarından yararlanamaması vb. gibi çok sayıda faktör etkili 
olmaktadır. 

Kimsesiz ve sokakta yaşayan çocukların genel özellikleri ve karşı karşıya oldukları tehlikelerden 
bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Başta yaşama, sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere birçok haktan yeterince yararlana
mamaktadırlar. 
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8) Reşat Doğru (Tokat) 

9) Mehmet Ekici (Yozgat) 

10) Mustafa Enöz (Manisa) 

11) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

12) Murat Özkan (Giresun) 

13) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

14) Kadir Ural (Mersin) 

15) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

16) Recep Taner (Aydın) 

17) Beytullah Asil (Eskişehir) 

18) Ahmet Bukan (Çankırı) 

19) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

20) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

21) Necati Özensoy (Bursa) 

22) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

23) Kürşat Atılgan (Adana) 

24) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 

Gerekçe : 
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Aile ilişkileri sınırlı veya tamamen kopmuş olup ailenin sunması gereken güvenlik, psikolojik 

doyum, yardımlaşma gibi bazı ihtiyaçlarını çevreden veya kendi yaş gruplarından sağlamaktadırlar. 

Eğitim sürecine girmemiş veya eğitim sürecinden erken ayrılmışlardır. 

Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri risk ve tehlike altındadır. 

Uçucu ve uyarıcı madde kullanım alışkanlıkları yüksektir. Madde kullanımı; fiziksel, psikolojik 
ve sosyal bir bağımlılık sağlamaktadır. 

Sokakta örnek aldıkları ve ilişki kurdukları kişilerin suçlarla ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle 
suç işleme veya suça maruz kalma olasılıkları yüksektir. 

Herhangi bir gelirlerinin olmaması; daha çok çöplerden beslenmelerine yol açmakta, 
sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle terör olaylarına bulaşma ve suç işleme eğilimlerini de 
arttırmaktadır. 

Sayılan bu ve benzeri özellikleri ile karşı karşıya bulundukları çeşitli tehlikeler nedeniyle, 
toplumun potansiyel suçlu kaynağını oluşturan kimsesiz çocuklar ve sokak çocuklarının karşı karşıya 
oldukları sorunların araştırılarak topluma kazandırılmaları ve yararlı bireyler olarak geleceğe 
hazırlanmaları için gerekli önlemlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkede yaşayan herkesi 
yakından ilgilendiren bu konuda bir Meclis Araştırmasının açılmasında yarar görülmektedir. 

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İstanbul'un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/532) 

Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden olan İstanbul şehrinin bugünkü bulunduğu 
durum, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenleri, bu sorunlara karşı alınacak önlemler, çözüm 
önerileri ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Mithat Melen 

2) Mehmet Şandır 

3) Beytullah Asil 

4) Oktay Vural 

5) Sabahattin Çakmakoğlu 

6) Ahmet Duran Bulut 

7) Necati Özensoy 

8) Alim Işık 

9) Akif Akkuş 

10) Osman Ertuğrul 

11)Recep Taner 

12) Kamil Erdal Sipahi 

13) Kürşat Atılgan 

14) Hasan Özdemir 

(İstanbul) 

(Mersin) 

(Eskişehir) 

(İzmir) 

(Kayseri) 

(Balıkesir) 

(Bursa) 

(Kütahya) 

(Mersin) 

(Aksaray) 

(Aydın) 

(İzmir) 

(Adana) 

(Gaziantep) 
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15) Hamza Hamit Homriş 

16) Murat Özkan 

17) Hüseyin Yıldız 

18) Rıdvan Yalçın 

19) Ahmet Deniz Bölükbaşı 

20) Cemaleddin Uslu 

21) Abdülkadir Akçan 

22) Reşat Doğru 

23) Mehmet Serdaroğlu 

Gerekçe: 

(Bursa) 

(Giresun) 

(Antalya) 

(Ordu) 

(Ankara) 

(Edirne) 

(Afyonkarahisar) 

(Tokat) 

(Kastamonu) 

İstanbul, tarihi geçmişi, kültürel mirası ile Türkiye'nin iktisadi açıdan en önemli kenti olmakla 
birlikte 13 milyonluk nüfusu, 39 ilçesi ile nüfus sıralamasında Avrupa'nın 1. ve Dünya'nm 5. büyük 
şehridir. 

İstanbul, her geçen gün ekonomik şartlar, eğitim, terör, kan davası gibi çok değişik faktörler 
nedeniyle göç almakta, göç edenlerin oluşturduğu sosyal sorunlar ise çığ gibi büyümektedir. Göç 
edenler bir taraftan ayrıldıkları yerin üretim ve tüketim kapasitesini düşürmekte, diğer taraftan da 
İstanbul'da tutunamayarak, potansiyel bir tehlike hâline dönüşmektedirler. Önlem alınmadığı takdirde 
sürekli artarak devam eden göç dalgası karşısında İstanbul'un tarihi dokusunu, kent kültürünü, 
ekonomik koşullarını, asayişini korumak mümkün gözükmemektedir. Bölgeler arası dengesizlik, 
işsizlik, yoksulluk ve eğitimsizlik önlenmeden göçün kontrolü imkânsızdır. 

Göçle birlikte varoşları katlanarak büyüyen kentin, gecekondu sorunu da aynı oranda 
büyümektedir. Ormanın içinde yerleşerek genişleyen mahalleler, kaçak yapılarda yaşayan çok 
çocuklu aileler, imar atlarının ürünü, imarsız, susuz, kanalizasyonsuz yapılaşmaya dair sağlıklı hiçbir 
politika oluşturulmamıştır. Ülkemizde toplam 8 milyona yaklaşan binaların 3 milyona yakınını 
barındıran İstanbul'da, depremle ilgili tutarlı bir devlet politikasının olmaması nedeniyle binaların 
büyük bölümü maalesef depreme dayanıklı değildir. Deprem konusunda alınan önlemlerde yeterli 
olmamaktadır. 

Sürekli göç alan ve artan nüfus karşısında su ihtiyacını mevcut üretim yeterince 
karşılayamamakta, su stoku ise yetersiz kalmaktadır. Günde iki milyon metreküp su tüketen 
İstanbul'un su havzalarının yeterince korunmamakta, kaynakları birer birer tükenmektedir. İSKİ, 
içme suyu, arıtma ve kanalizasyon hizmetlerinde yetersiz kalmakta, mevcut suyun yarısı ise daha 
yoldayken sızmalarla eskimiş borularda kaybolmaktadır. Kaçak kullanımların, kaçak uygunsuz 
kuyuların bir türlü önü alınmamakta, sanayinin ağır kirletme baskısı ise mevcut kaynakların 
kullanılmaz hale gelmesine neden olmaktadır. 

İstanbul'un yaşanması zor hale gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi de ulaşımdır. Önemli 
bir deniz ulaşımı potansiyeli olmasına karşın hâlâ yüzde 89'unu kara yolu taşımacılığı oluşturmakta, 
deniz yolu taşımacılığı geliştirilmemekte, yeterli yatırımlar yapılmamaktadır. Ulaşımın çileye 
dönüştüğü İstanbul'da İstanbul'u yönetenler, toplu taşımacılığı, tercihli yolları, raylı sistemleri, satın 
alınan otobüsler konusundaki doğru seçeneği, bilimsel yöntemlerle değil, deneme yanılma yöntemi 
ile bulmaya çalışmaktadırlar. 
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İstanbul'da göçe ve işsizliğe karşı hiç bir önlem alınmazken, suç oranlarının artması kaçınılmaz 
bir sonuçtur. Her yıl ortalama 22 bin'e yakın oto hırsızlığının gerçekleştiği Türkiye'de, oto hırsızlığının 
üçte ikisi İstanbul'da gerçekleşmektedir. Öldürme, oto hırsızlığı, yaralama, gasp, hırsızlık, adam 
kaçırma olaylarında yüzde 30'lara varan paya bir sahiptir. Kent, zaman içerisinde kutuplaşmanın 
arttığı, gerilimli, uyumsuz bir suç yumağı haline gelmiştir. 

İstanbul'da eğitim, sorunlarla karşı karşıyadır. Ülke genelinde, uygulanan istikrar programı 
gerekçe gösterilerek kamu harcamaları, dolayısıyla eğitim harcamaları ve yatırımları düşük 

seyretmekte. Bundan İstanbul'da etkilenmektedir. Bir kamu hizmeti olarak eğitim verilen devlet 
okullarında derslik sıkıntısı büyüktür. Kamu eğitim görevini tam anlamıyla yerine getirememekte, 

nitelikli öğretim yapılamamaktadır. 

Ekonomideki önemli yeri, tarihi geçmişi ve güzellikleri ile doğu ve batı arasında köprü görevini 
yüklenen bu şehrin doğru yönetilmesi, ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizin sahip 
olduğu en büyük zenginliklerden olan İstanbul şehrinin bu günkü bulunduğu durum, yaşanan 
ekonomik ve sosyal sorunlar ın nedenler i , bu sorunlara karşı a l ınacak önlemler , ç ö z ü m önerileri ve 

gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. 
Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

A) TEZKERELER (Devam) 

2.- OECD tarafından İsviçre 'nin başkenti Bern 'de düzenlenecek olan 2 'nci Parlamento Bütçe 
Yetkilileri Toplantısına davet edilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden oluşan bir 
Parlamento heyetinin davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurula 

OECD tarafından İsviçre Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 10-12 Şubat 2010 tarihleri arasında 
İsviçre'nin Başkenti Bern'de düzenlenecek olan "2. OECD Parlamento Bütçe Yetkilileri Toplantısı"na 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinden oluşan bir Parlamento heyeti davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkileri'nin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci tezkereyi okutuyorum: 
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3.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin 'in, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini 'nin 

İtalya 'ya vaki davetine bir Parlamento heyetiyle birlikte icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 

(3/1069) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'nin 
vaki davetine icabet etmek üzere, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, İtalya'ya resmi ziyarette 
bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 
sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.54 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresinin oylanmasında karar yeter sayısı 

bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... 

İSA GÖK (Mersin) - Yine yok Başkan, yine yok. Sayın tek tek, yine yok. 

BAŞKAN - Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım. 

Oylama işlemini başlatıyorum, üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama bitmiştir. 

Sayın Ahmet İyimaya? Burada. 

Sayın Faruk Çelik? Burada. 

Sayın Sabahattin Cevheri? Burada. 

Sayın Zeki Ergezen? Burada. 

Sayın Mustafa Kuş? Burada. 

Sayın Hüseyin Çelik? Burada. 

Sayın Polat Türkmen? Burada. 

Sayın Atilla Koç? Burada. 

Sayın Taner Yıldız? 

Sayın Recep Akdağ? 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Yerine ben oy kullandım Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN - Evet sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır; kabul edilmiştir. 

Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 

4.- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine icabetle, TBMM'den bir 

Parlamento heyetinin İsveç'e resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1070) 
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BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun vaki davetine icabetle, 8-11 Şubat 2010 tarihleri 

arasında TBMM'den parlamento heyeti İsveç'e resmi bir ziyarette bulunacaktır. 

Söz konusu heyetin İsveç'i ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

D) ÖNERGELER 

/.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2090 Saydı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Teklifi'nin (2/3) Iç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/180) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/3) Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme 
alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

BAŞKAN - Teklif sahibi, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt; buyurun. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 2090 sayılı tabii afetlerden zarar 
gören çiftçilerin zarar görmemesiyle ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Yasa'da mevcut durum şu: Bir çiftçi tabii afetlerden zarar gördüğünde o zararının karşılığını 
devletten alabilmesi için tüm mal varlığının yüzde 40'ı, yani evi, ahırı, traktörü, tarlası, mahsulünün 
yüzde 40'ı hasar görürse o zaman devlet ödüyor. Benim vermiş olduğum kanun teklifinde ise, ahır, 
ev, tarla, buna benzer veya diyelim ki hayvanların telef olması hâlinde, ayrı ayrı telef olduğu zaman, 
onun yüzde 40'ı aranarak öyle zararın karşılanmasıdır. Ancak, ne yazık ki, yedi yıldan beri vermiş 
olduğumuz kanun tekliflerimiz kabul görmüyor ve kabul görmediği gibi de, çiftçilerimiz de perişan. 

Dün çiftçilerimizden arayıp kıvrananlar var; anaparası 5 milyar, devlet istiyor 53 milyar. Böyle 
bir konumda, bir de afetten dolayı zarar görenler var. 27 Eylülde Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, o 
bölgede beklenmedik erken bir kar yağdı, 20 santim kar yağdı. Kardan dolayı mahsul tarlada kaldı. 
Mahsul tarlada kalınca ot da, saman da, buğday da olduğu gibi çürüdü ve kullanılamaz hâle geldi. O 
gün Tarım Bakanlığı elemanları tespit yaptı, çiftçilerin zararı ödenecekti, hâlâ ödenmedi. Yani "hak, 
adalet" diyorsunuz ama hak, adalet yerine gelmiyor, çiftçilerin zaran ödenmiyor. 
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Bakın, beni Çıldır'dan birisi aradı, bir çiftçi: "Ben sigorta yaptırdım, 'Sen dona karşı 
yaptırmışsın.' dediler. Kar yağdığı için benim zararımı vermedi devlet." diyor. Böyle bir şey olabilir 
mi? Zarar, zarar değil mi? Dondan da zarar görür, kardan da zarar görür. Yani karı o adam mı 
yağdırdı? 

Göle'nin Gedik köyüne gittim. Gedik köyündeki vatandaşlar şunu söyledi: "Bizim mahsulümüz 
tarlada kaldı ve yandı. Buğdayımız bozuldu." Trakya'da da aynısı oldu. "Tohumluk, yani baharda 
ekecek tohumluğumuz yok. Bu tohumluğu mutlak surette devletin sağlaması lazım." 

Şimdi, ben, sizden rica ediyorum, Hükümet olarak lütfen sizden rica ediyorum, bu tespit edilen 
zararlar derhâl karşılansın ve zararların karşılanmasının ötesinde tohumluk buğday ve arpa verilsin. 
Baharda, nisan ayında, mayıs ayında bizim orada başlar ekin ekilmeye. Şu anda parası olan tohum 
alacak, parası olmayan perişan bir durumda olacak. 

Şimdi, bana bugün bir arkadaşım dedi ki: "Ya, Ardahan'da gündüz eksi 13, gece de eksi 24 
dereceymiş, Allah size yardım etsin." "Vallahi Allah bize yardım ediyor ama Hükümet yardım 
etmiyor arkadaşım." dedim. Yani o karda, kışta, tipide, zemheride bekçilik yapan insanlara el 
uzatmamız lazım arkadaşlar. 

Bakın, istirham ediyorum, burası Büyük Millet Meclisi, çare burada diyorsanız, o zaman bu 
kanun teklifimi lütfen kabul edin. Bu kanun teklifimiz kabul edilirse o zaman çiftçilerimizin afetten 
dolayı zararları karşılanmış olur değerli arkadaşlar. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ensar Bey, seli söylemedin, seli; sel geldi. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, selden dolayı zarar görenler var. 

Şu ana kadar yem bitkileri parası daha ödenmedi değerli arkadaşlar. Ardahan'ın 6,5 trilyon -
eski parayla- alacağı var, daha ödenmedi. Yem bitkileri parası derhâl ödensin. Süt primleri parası 
daha ödenmedi, suni tohumlama parası daha ödenmedi, mazot parası daha ödenmedi, gübre parası 
daha ödenmedi, üstelik doğrudan gelir destek parası da kalktı. Çiftçi ne yapacak arkadaşlar? Perişan 
bir durumda. Şu anda Türkiye'nin yüzde 30'una yakınını oluşturan çiftçimiz perişan bir durumda. 
Burada bizim yapacağımız, kanunları çıkarıp çiftçiyi rahatlatmaktır. Çiftçinin borcu var, demin 
konuştum arkadaşlarla, çiftçinin şu anda devlete 224 trilyon borcu var. Bu borcun büyük bir bölümü, 
anaparası 33 milyon, gerisi faizdir. Bunun iyileştirilmesi için, hem iktidar partisi hem muhalefet 
partileri birleşerek bu yasayı çıkarıp çiftçilerimizi rahatlatacağını umuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, birbirimizi karalayarak, bağırarak, çağırarak, 
küfrederek veya kavga ederek bir şeyi çözemeyiz. Bizim çözüm yerimiz demokrasi, demokrasinin 
beşiği de Büyük Millet Meclisi ise bu kanun teklifimin kabul edilmesini arz ediyorum. 

Bakın, tarımda insanlarımız, şu anda, toprak evin altında, karın, zemherinin altında, ahırında 
ineğiyle, hayvanıyla baş başa kalıyor. Tarım Bakanlığı bir genelge çıkarttı, Diyarbakır ve 
Güneydoğu'da hayvancılık yapanlara yüzde 40 hibe yardımı var, Doğu Anadolu ve Türkiye'nin öteki 
bölgelerinde yok. Şimdi, Diyarbakırlı Tarım Bakanına soruyorum: Neden Diyarbakır bölgesinde 
teşvik yasası var da diğer bölgelerde yok? Bunun da lütfen cevabını versin. 

Kanun teklifimin kabulünü arz ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan Ardahanlı mı ki söylüyorsun yahu! 

Allah Allah! 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 

Bir milletvekili adına Halil Ünlütepe, Afyonkarahisar Milletvekili. 

Buyurun Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ardahan 
Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde değişiklik yapılması önerisiyle verdiği 
kanun teklifinin yasal süresi içinde Meclis komisyonlarında görüşülmemesi üzerine gündeme 
alınması doğrultusunda söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, milletvekilliği görevini yürüttüğümüz süreç içinde zaman zaman 
kendi seçim bölgelerimizde dolaştığımızda bazı köylerimizde sel felaketinin olduğunu, bazı 
köylerimizde kuraklığın olduğunu, sel felaketi sonucu, kuraklık sonucu çiftçilerimizin ürünlerinden 
yeterli şekilde ürün elde edemediğini ve zaman zaman attığı tohumu dahi karşılayamadığını 
görüyoruz. Bu tür zararlardan sonra yaptığımız şey nedir? İlçe tarım müdürlükleri veya il tarım 
müdürlükleri kanalıyla zararın tespitidir. Zararı tespit ettirdiğimizde karşımıza şu çıkıyor: Çiftçinin 
mal varlığının eğer yüzde 40'ı bundan zarar görmüşse o zaman bu yasadan faydalanabilir. Hâlbuki 
bugün çiftçinin önünde 5 dekar, 10 dekar bir arazisi var ve bu arazisinde ekim yapmışsa, oradan da 
meydana gelen don sonucu, meydana gelen sel felaketi sonucu elde edeceği ürünün yüzde 80'ini 
kaybetmişse, bunun evi vardır, bunun traktörü vardır diyerek ektiği ürünlerin zararının 
karşılanmaması ne hakkaniyetle bağdaşır ne de hukukla bağdaşır. 

Şimdi, ayrıca, bir de, Türkiye'de, ülkemizde ekilebilir tarım arazilerinin büyük bir kısmında 
sulu tarım yapılmamaktadır. Kuraklık döneminde de verimin düşmesine, hatta toprağa atılan tohumu 
dahi alamadığı görülebilmektedir. Örneğin kendi ilimden bir örnek vermek gerekirse, ilimizde sulu 
olarak ekilebilir arazi 190 bin hektar civarındadır ama 428 bin hektar tarım arazisinde ise kuru tarım 
yapılmaktadır. 

Şimdi, baktığımızda çiftçi mağdur, ürününün karşılığını alamamakta, hatta tarımsal girdilerin çok 
pahalı olması nedeniyle kuru tarım arazilerini dahi ekememektedir. Zaten topraksız ve az topraklı 
köylülerin konumu içler acısıdır. Örneğin kendi ilimizde -ki, medyaya da intikal etti- Afyon'da 
Kışlacık köylülerinin kendi organlarını satmasının asıl nedeni az topraklı köylülerdir, o topraklar da 
ellerinden çıkmıştır. Sırf borçlarını ödeyebilmek amacıyla kendi organlarını satması medyada önemli 
bir şekilde yer aldı ama asıl sorun Türkiye'de tartışılmadı. O böbrekler bin liraya satıldı. Bunu kabul 
edebilir misiniz? Bin liraya bir böbrek verilebilir mi? Türkiye'de çiftçinin geldiği konum budur. 
Nedir bu? Yanlış uygulanan ekonomik ve tarım politikaları çiftçiyi perişan etmiştir. Çiftçi geçimini 
temin edebilmek, yaşamını idame ettirebilmek için ya toprağını satıyor veya köyden göç eder bir 
hâle gelmiştir. Bunun önüne geçebilmek için, açıkçası bu yasada yapılan düzenlemeyle, bir nebze 
olsun doğal afetlerden, dondan, selden, yangından çiftçinin mağduriyetini önleyebilmek için, bu 
yasada belirtilen -meydana gelen zararın oranı yüzde 40'ı geçmişse, ama her zarar gören bölge için 
yeterli olmak şartıyla- bu yasal düzenleme yapılabilirse ve Parlamentonun gündemine gelebilirse, 
açıkçası bir nebze olsun çiftçileri mağduriyetinden kurtarabiliriz diye düşünüyorum. 
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Bu Parlamentonun yapacağı işlerden birisi, tarıma sahip çıkmalıdır, çiftçiye sahip çıkmalıdır, 
desteklemelidir. Çiftçi, desteği bulursa, karşılığını alabilirse, doğal afetlerden dolayı da devletin 
sosyal devlet ilkesine uygun olarak onu kucakladığını görürse o göçün de önüne geçeriz, gizli 
işsizliğin de önüne geçeriz. Bu nedenle, Sayın Ensar Öğüt tarafından gündeme getirilen, 2090 sayılı 
Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi 
1977 yılından beri uygulanmakta ama aksayan yönleri artık ortaya çıkmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Aksayan yönler ortaya çıkmıştır. Parlamentonun görevi bu aksaklıkları giderebilmektir. Yasa, 
aksaklığı giderebilmek, yöntemi doğru tayin edebilmek amacıyla çıkartılır ama bugün, 2090 sayılı 
Yasa'nın uygulanmasından çiftçi faydalanamamaktadır. Bu bir hastalıktır, bu bir sorundur. Bu sorunu 
Parlamento çözmelidir. 

Gönlüm, ilgili komisyonda süresi içinde bunun görüşülebilmesiydi. Ama Sayın Öğüt'ün bunu 
Parlamento gündemine getirerek saygıdeğer milletvekillerimizin bu konuda desteğine ihtiyaç 
duyması doğru bir yaklaşımdır. Yani, her birinin ayrı ayrı en az yüzde 40 zarar görmesi koşuluyla bir 
değişikliğinin Parlamento gündemine gelerek yasal düzenlemenin yapılmasında kamu düzeni 
açısından yarar vardır, çiftçiler açısından yarar vardır, tarımla uğraşanlar açısından yarar vardır. Bu 
doğru bir tekliftir. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe. 

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

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartdmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağı 'nın farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Doğanyurt ilçesinin ortaöğretim kurumu 
ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 
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7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır 'ın, Silopi 'deki öğretmenlere banka promosyonu ödenme
sine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren 
okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun 
cevabı 

12.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis Mutki 'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, Gaziantep 'teki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültelerine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

19.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açıl
masına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Cizre 'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Silopi 'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep 'teki eğitim kurumları yöneticilerine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki öğretmen açığına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

- 6 1 5 -



T B M M B: 52 26 . 1 . 2010 O: 2 

- 6 1 6 -

26- Adana Milletvekili Kürşat Atdgan 'ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, özel eğitim okullarına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1598) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta kapatılan köy okullarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin "Sözlü 
Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 5, 8, 10, 11, 17, 44, 54, 59, 69, 86, 91, 287, 309, 311, 315, 
318, 360, 361, 381, 384, 439, 442, 443, 467, 468, 483, 505, 518 ve 530'uncu sıralarındaki soruları 
birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 22.04.2008 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Soru: 

Aksaray Merkez İlçeye bağlı Karacaören Köyü İlköğretim Okulu 2007 yılı programında iken 
programdan neden çıkartıldı? 

22 Temmuz seçimlerinde köyde kullanılan oyların sonucu Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti 
olduğu için programdan çıkartıldığı Köy muhtarına ve köylüye söylendiği doğru mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan ve şu 
anda da okutulduğu iddia edilen 11. sınıf Coğrafya ders kitabında yer alan Türkiye'nin fiziki 
haritasında "Ağrı Dağı"nın adının "Ararat" olarak geçtiği ileri sürülmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Ermeni soykırımı iddialarının neredeyse sembolü haline gelmiş bulunan "Ararat" kelimesinin, 
"Ağrı Dağı" yerine kullanıldığı doğru mudur? Doğru ise, bu yanlışı düzeltme konusunda nasıl bir 
çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98. ve 
İç Tüzüğün 99. Maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 

Ağrı İli 75. Yıl İlköğretim Okulunda köyden gelen taşımalı öğrenciler ile şehirde oturan 

öğrencilerin farklı sınıflarda eğitim görmeleriyle ilgili olarak; 

1- Taşımalı gelen öğrenciler ile şehirde oturan öğrenciler neden farklı sınıflarda eğitim 

görmektedir? 

2- Köyden gelen öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerinde olumsuz tahribatlara yol açan ve 
Anayasa'daki vatandaşların eğitim-öğretim hizmetlerinden eşit şekilde yararlandırılması ilkesine ters 
düşen bu ayrımcı uygulamaya ne zaman son vereceksiniz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Ülkemizdeki beden eğitimi öğretmeni mezunu veren eğitim kurumlarımızdan son 7 yılda 
mezun olan Beden Eğitimi öğretmeni sayısı nedir, bunlardan ne kadarı Eğitim kurumlarına Beden 
Eğitimi öğretmeni olarak istihdam edilmek üzere alınmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Dünyada kendi dilleriyle ilgili öğretme, öğrenme konularında önemli gelişmeler 
olmaktadır. Bu nedenle; 

Ülkemizdeki Türkçe öğretmenlerinin yazı, bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için hizmet içi 
eğitim geçmişte yapılmış mıdır veya yapılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
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Coğrafi ve nüfus özellikleri dolayısıyla mahrumiyet bölgesi olarak değerlendirilebilecek 
Doğanyurt ilçemizde yer alan Doğanyurt lisemiz, kısıtlı imkanlarına rağmen 2007 ÖSS sınavında 
sözel 2 puan türünde Türkiye birincisi olmuştur. 

Doğanyurt İlçemizde senede yaklaşık 200 öğrenci ilköğretimden mezun olmakta, Doğanyurt 
Lisesinin fiziki yetersizliği ve ilçede barınabilecek yer olmaması nedeniyle ancak 75'i ortaöğretime 
devam edebilmektedir. 

Sorular 

1- Büyük başarılara imza atan Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarını artırmayı düşünüyor 
musunuz? 

2- İlköğretimden mezun olan öğrencilerin tamamının ortaöğretime devamını temin edebilmek 
için, Doğanyurt İlçemize pansiyonlu bir ortaöğretim kurumu açmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.07.2008 

Kamer Genç 

Tunceli 

Bilindiği gibi Tunceli İli'nde Tunceli adıyla bir üniversite kurulmasına ilişkin yasa kabul 
edilmiştir. 

Ancak yaptığım araştırmaya göre ne YÖK ne de Hükümetiniz tarafından bugüne kadar hiçbir 
işlem yapılmamıştır. 

1. Tunceli Üniversitesi'ne bina alınması veya inşaatı ne zaman yapılacaktır? Üniversitenin yurt 
sorunu nasıl çözülecektir? 

2. YÖK tarafından bugüne kadar bu üniversite ile ilgili neden hiçbir işlem yapılmamıştır? 
Üniversitenin kuruluş çalışmalarına ne zaman başlanacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulması düşünülen Güzel Sanatlar 
Fakültesinin kurulacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifade edilmesine rağmen, bu konuda henüz 
bir gelişme olmamıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi ne zaman kurulacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Sevahir Bayındır 

Şırnak 
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Şırnak ili Silopi ilçesinde görev yapan öğretmenlerin banka promosyonları tüm başvurulara 
rağmen kendilerine ödenmemiştir. Akbank Silopi Şubesinden öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 140 bin YTL nakit para çekildiği halde ödemeler yapılmamıştır. 

Sorular 

1 - Banka promosyonlarının ödenmeme gerekçesi nedir? 

2- Bankadan çekilen nakit para hangi amaçla çekilmiş ve nerede kullanılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Milli Eğitim Bakanlığınca 2009 yılı için dağıtımı yapılan ders kitapları kimler tarafından 
hazırlanmaktadır, bu kitaplar kaç matbaada bastırılmıştır ve ne kadar ücret ödenmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Türk Dünyası olarak adlandırılan Orta Asya Türk Devletlerinde Türkçe eğitim veren 
okullar denetlenmelidir. Bu konuda ne tür çalışmalar yapılıyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 9/9/2008 

Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 

6/779 esas numarası ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'e yönelttiğim soru önergesinde 
kısıtlı imkanlarına rağmen ÖSS SÖZ-2'de Türkiye Birincisi, SÖZ-1'de ise Türkiye üçüncüsü çıkaran 
Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarının artırılıp artırılmayacağını sormuştum. Geçen süre içerisinde 
soru önergeme herhangi bir cevap alamadım. 

2008/2009 eğitim yılı başında, Doğanyurt Lisesi'nde görev yapan sosyal bilgiler ve tarih 
öğretmenlerinin de başka yerlere tayin olmasıyla, okulda, okul müdürü dışında sadece beden eğitimi 
öğretmeni kalmıştır. 

Soru 1- Bütün fiziki imkansızlıklarına ve öğretmen eksikliğine rağmen ÖSS şampiyonları 
çıkaran Doğanyurt Lisesinin öğretmensiz kalması, bu okulumuz ve ilçemizin cezalandırılması 
anlamına gelmez mi? 

Soru 2- Doğanyurt Lisemizin öğretmen ihtiyacını karşılamayı düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

Seçim bölgem olan Gaziantep ili % 6,7'lik göç oranı ile hızlı bir nüfus artışına maruz 
kalmaktadır. Gaziantep ilindeki eğitim kurumlarımız ise bu nüfus artışını karşılamak noktasında 
yetersiz kalmaktadır. 

Buna göre; 

1) Gaziantep ilimizde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul açığı ne kadardır? Okul 
açığının kapatılması için 2009 yılı içerisinde kaç okul inşasının tamamlanması planlanmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.05.2009 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

Bitlis ili Mutki ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse 
okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin 
sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil 
öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi 
nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç 
olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an 
önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 

1 - Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Bitlis ili Mutki ilçesi ve 
ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir 
çalışmanız var? 

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması 
için bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Bitlis ili Mutki ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? 
Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Eğitim, insanı gerekli bilgi ve becerilerle donatan temel bir insan hakkıdır ve ekonomik-
toplumsal gelişmenin de olmazsa olmazıdır. 

Seçim bölgem Gaziantep'te okul öncesi eğitimde okullaşma oranı çok düşük olup % 16,82 
oranındadır. Ayrıca 2008 ÖSS sonuçlarına göre iller sıralamasında 58. ve 64. sıralamada olması da 
eğitimde sıkıntıların olduğunu somut olarak göstermektedir. 
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Bu nedenle, 

1. 2009 yılı yatırım programınızda Gaziantep il genelinde okul yapımını artırmak için alınan 
ekonomik, fiziksel tedbirler var mıdır? 

2. Başarısızlığın en büyük nedenlerinden biri olarak görülen vekil yönetici atamalarına devam 
edecek misiniz? 

3. Kentimizde Gaziantep Üniversitesince düzenlenen ve Bakanlığınız üst düzey yöneticilerinizin 
de katıldığı, "Gaziantep'in eğitim sorunları ve önceliklerimiz" konulu Eğitim Çalıştayı'ndan çıkan 
sonuçların çözümü için nasıl bir planlama ve yönetim uygulamayı düşünüyorsunuz? 

4. Yerel ve genelde bu sorunların çözümü için verilecek bir çalışma talimatınız olacak mıdır? 

5. Bakanlıkta oluşturulmuş kadro ile mi çalışacaksınız? Yoksa değiştirmeyi ve atamalarda 
yönetmelik hükümlerini mi uygulayacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bakanlığınız bünyesinde çalışan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili özür gurubu atama ve yer 
değiştirme kapsamında tayin hakkı verilmesine rağmen birçok ilde boş pozisyon belirtilmediği, 
verilen kontenjanların çok yetersiz olduğu, bu uygulamanın da evli öğretmenlerimizin aile yaşamını 
bölünerek sürdürmeye çalıştıkları iddia ve haberleri sık sık dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili 
olarak; 

1. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mazeretiyle tayin ve yer değiştirme taleplerinin birçok 
ilde karşılanmadığı iddiaları doğru mudur? 

2. Doğru ise bu sorunun çözümüne yönelik nasıl bir önlem düşünülmektedir? 

3. Aynı ilde boş kadro bulunmaması halinde, eş durumu mazeretiyle yapılan başvurularda 
başvuru sahibinin eşine en yakın komşu ile tayin edilmesi sağlanabilir mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 
Kütahya 

Ülkemizde halen Teknik Öğretmen yetiştiren Teknik Eğitim Fakültelerinin, YÖK tarafından 
gerçekleştirilen bir düzenleme ile "Teknoloji veya Teknoloji Mühendisliği Fakültesi" adıyla eğitim 
öğretimlerine devam edeceği yönündeki haberler zaman zaman basında ve medyada yer almaktadır. 
Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Teknik Eğitim Fakültelerinin adının ve müfredatının değiştirilmesine yönelik çalışma ne 
aşamadadır? Çalışmanın kapsamı nasıldır? Bu fakültelerin yeni adı ve mezunlarının unvanı ne 
olacaktır? 

2. Teknik Eğitim Fakültelerinden şimdiye kadar mezun olanların unvanlarında nasıl bir değişiklik 
yapılması planlanmaktadır? 

3. Teknik öğretmenlerin istihdamında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak yeni 
düzenlemede ne tür tedbirler alınmaktadır? 

4. Söz konusu düzenlemenin ne zaman uygulamaya konulması planlanmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 
Kütahya 

Üniversitelerimizde görev yapan ve akademik yükselme sınavlarını başarmış birçok öğretim 
elemanının uzun süredir kadrolarına atanamadıkları için mağdur edildikleri yönünde şikâyetler söz 
konusudur. Üniversitelerimizde yaşanan kadro sıkıntılarıyla ilgili olarak; 

1. Halen akademik yükselme kriterlerini yerine getirdikleri ve sınavlarını başardıkları halde 
kadro yetersizliği veya yokluğu nedeniyle kendi durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılamayan 
öğretim elemanlarının atamalarının yapılabilmesine yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma 
var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

2. Halen üniversitelerimizde kadro bekleyen öğretim elemanlarımızın sayısı ne kadardır? Bu 
durumda olanların mağduriyetleri ne zaman giderilebilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 
Kütahya 

Kütahya ilimizin en gözde kurumlarından birisi olan Dıımlupınar Üniversitesi bünyesinde Diş 
Hekimliği Fakültesinin açılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü kamuoyunca yakından 
izlenmektedir. Adı geçen fakültenin bir an önce açılması, ilimiz ve çevresinde eksikliği uzun süredir 
devam eden önemli bir hizmetin bölge halkına verilmesini sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasına ve kadro kanununa yönelik 
çalışmalar ne aşamadadır? 

2. Adı geçen fakültenin 2009 yılında açılması mümkün olabilecek midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve 
İçtüzüğün 98'inci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 
Şırnak 

Cizre ilçesinde Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi binaları yok. İlköğretim 
okulları sabahçı ve öğlenci olarak öğrenim yapmakta, en az dört yeni ilkokula ihtiyaç var. 

SORU: 

1- Adı sayılan okullar ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve 
İçtüzüğün 98'inci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Şırnak 
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Silopi Endüstri Meslek Lisesi, arsa var, okul binası yok, bölümleri yetersiz. Kız Meslek Lisesi 
binası yok, genel liselerin kapasitesi 3000'in üzerinde, Yenişehir, Barbaros, Ofis mahallelerinde 
ilköğretim okulları ihtiyaçları var. 

SORU: 

1 - Söz konusu okullar ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 

Antalya 

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yapımına 2004 yılında başlanan "Mustafa Rahmi Büyükballı 
Meslek Yüksekokulu", inşaatı bitmesine ve eğitim-öğretime uygun düzeye gelmesine rağmen bu yıl 
da öğrenci alımına başlanamamıştır. YÖK'ün burayı faal hale getirmeme sebebinin, okulun isminin 
çok uzun bulduğu iddiaları vardır. 

Soru 1 : İddia edildiği gibi, YÖK, bu okulun ismini çok uzun bulduğu için mi bu yıl da 
yüksekokula öğrenci alımı yapılamamıştır? Yoksa işin altında başka bir neden mi vardır? 

Soru 2 : Okulun isminin uzunluğu nedeniyle halen bu okul açılamıyorsa, bunun sorumlusu 
kimlerdir? Eğitim ve öğretimin çok önemli olduğu, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda okulun isminin 
uzunluğu ilgili yüksekokulu açamayacak kadar önemli midir? 

Soru 3 : 2009-2010 güz döneminde, bu okula ek kontenjanla öğrenci alımı konusunda 

çalışmalarınız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

Gaziantep'in eğitim sorunlarının en önemlilerinden birisi eğitim kurumlarındaki yönetici açığıdır. 

Buna göre; 

1) Yöneticilik için yeterli bilgi ve tecrübeden yoksun vekil yöneticilerin Gaziantep eğitimi için 
yeterli olduğu düşünülmekte midir? 

2) Bu yönetici açığı için nasıl bir düzenleme öngörülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 
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Kentlerin gelişmişlik düzeylerinin önemli göstergelerinden birisi de okullaşma oranları ve o 
kentteki öğretmen sayısıdır. Bununla birlikte öğretmen sayısı da öğrenci sayısı ile de doğru orantılıdır. 
Son yıllarda yüksek göç oranları ile öğrenci sayısında sürekli bir artış görülen Gaziantep'in yeni 
öğretmen ihtiyacı da buna paralel olarak artmaktadır. 

Buna göre; 

1) Gaziantep'in 2009-2010 Eğitim ve Öğretim dönemi öncesindeki öğretmen açığı nedir? 

2) Bu açığı kapatmak için kaç öğretmen ataması yapılmıştır? 

3) Kalan açık için bu dönem içerisinde nasıl bir çözüm sunulmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Yazılı ve Görsel Medyada yapmış olduğunuz açıklamalarda, Domuz Gribinin yaygınlaşması 
halinde okulların tatil edileceğini, eğitimin televizyon yayını ile devam edeceğini açıkladınız. 

Soru: 

1- Okullarda Domuz Gribi ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mıdır? 

2- Okullardaki personel ve öğrenciler salgınla ilgili bilgilendirilmiş midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Açıklama: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve 
Gomidas Enstitüsü, 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde 1909'daki Adana Ermeni Olayları'nı konu alan 
"Adana 1909: Yüzyıllık Bir Perspektiften Tarih, Bellek ve Kimlik" başlıklı bir konferans 
düzen 1 eyecekl erdir. 

Soru: AKP Hükümetinin Ermenistan ile imzaladığı protokoller uyarınca 1915 Olayları'nın 
araştırılması için uluslararası bir tarih komisyonunun kurulmasının konuşulduğu bir ortamda, Ermeni 
Diasporasının Londra merkezli Gomidas Enstitüsü'nün girişimleriyle ve Sabancı Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde yapılacak olan bu konferans hakkında Bakanlığınızdan herhangi bir görüş ya da izin 
alınmış mıdır? Bakanlığınızın söz konusu konferans hakkındaki tavrı ne olacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 20/10/2009 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 
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Soru: 

-Bakanlığınıza bağlı, yurt genelinde kaç tane Özel Eğitim Okulu (Görme, İşitme, Zihinsel 
İlköğretim Okulu) vardır? 

- Bu okulların idarecileri; özel eğitim alanından mezun, alana hâkim, tecrübeli özel eğitim 
idarecileri midir? Özel Eğitim Alanından mezun idarecilerinizin sayısı ne kadardır? (Müdür ve Müdür 
Yardımcısı olarak) 

- Yoksa bu okullarda alan dışı bölümlerden mezun, alana uzak, alan bilgisi az ve özel eğitim 
alanında yetersiz kişi ve kişiler de idarecilik yapmakta mıdır? Özel Eğitim Alanından mezun olmayan 
idarecilerinizin sayısı ne kadardır? (Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak) 

- Göreve geldiğiniz günden bu yana söz konusu okulları inceleme fırsatınız olmuş mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat ilinde 2008-2009 yılları içerisinde ne kadar köy okul kapatılmıştır? Ne kadar öğrenci 
taşıma sistemi ile öğrenim görmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 12.11.2009 

Murat Özkan 

Giresun 

Ortaöğretim Kurumları "Ders Seçimi" işlemine göre, öğrencilerin ilgileri, istekleri ve okulun 
imkânları doğrultusunda Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinden birisi seçilir denilmektedir. 

Buna rağmen, bazı yöneticilerin ders seçiminde öğrenci isteklerini ve veli görüşlerini gözardı 
ettiği, keyfî uygulamalarda bulunduğu görülmektedir. Bu durum kadrolu olarak atanan 
öğretmenlerimizi norm fazlasına düşürmektedir. 

Uygulamanın yöneticilerin uhdesinden kurtarılarak, öğrencileri ve öğretmenlerimizi mağdur 
etmeyen bir standardizasyon sağlamayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bakanlığınız merkez ve taşara teşkilatlarında genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı 
hizmetler ve sağlık hizmetleri kadrolarında çalışan memur, şoför, hizmetli vb. gibi personelin diğer 
bakanlıklarda çalışan eşdeğerlerine göre maaş ve özlük hakları yönünden daha körü durumda olduğu 
iddialarıyla ilgili olarak; 
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1. Her yıl "öğretim yılına hazırlık ödeneği" adıyla yönetici ve öğretmenlerimize verilen ödeneğin 
aynı kurumda yukarıda belirtilen kadro unvanlanyla çalışan diğer personele de verilmesi sağlanabilir mi? 

2. Bakanlığınız bünyesinde çalışan personelin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde 
yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bakanlığınız bünyesinde kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere ataması yapılacak 
öğretmen adayları arasında özellikle resim ve müzik öğretmenlerine yeterli kontenjan ayrılmadığı 
yönünde şikâyetler dile getirilmektedir. İlan edilen kontenjanların önemli bir kısmı da daha önce 
ataması yapılmış sözleşmeli öğretmenler tarafından doldurulduğu için yeni atamaların sınırlı sayıda 
kaldığı iddialarıyla ilgili olarak; 

1. Halen bakanlığınız bünyesinde görev yapan resim ve müzik öğretmenlerinin sayısı, kadro, 
ders yükü ve yeterlilik durumu nasıldır? 

2. Görev yapan öğretmenler içerisinde resim ve müzik öğretmeni açığı bulunduğu iddialarının 
doğruluk derecesi nedir? 

3. Bakanlığınız 2010 yılı personel planlamasında, ne kadar yeni resim ve müzik öğretmeni 
atamasının yapılması hedeflenmiştir? 

BAŞKAN - 1 'inci sırada yer alan Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un ilköğretim okulunun 
programdan çıkartılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanına sözlü soru önergesinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan Nimet Çubukçu, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Aksaray Milletvekili Sayın Osman Ertuğrul'un (6/667) esas numaralı Soru 
Önergesi 'ni cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde, valilikler tarafından 
öğretim kurumları yapım programı çerçevesinde, mahallinde, valilikler tarafından planlanmakta ve 
gerçekleştirilmektedir. Aksaray Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgide, Karacaören İlköğretim 
Okulunun 2007 programına alındığı ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 2008 yılı ek programına 
alınarak inşaatı tamamlanarak eğitime sunulduğunu, söz konusu programların öğrenci derslik ve 
okulların fiziki durumları dikkate alınarak hazırlanmakta olduğu ve köy muhtarı ve köylüye de soruda 
belirtildiği şekilde herhangi bir sözün söylenmediği anlaşılmaktadır. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/683) esas numaralı Soru Önergesi'ndeki konu da 
söz konusu kitapta yer alan iki harita net olmadığından, üzerlerinde yer alan ve çok zor okunan bahse 
konu kelime inceleyiciler tarafından fark edilememiştir ancak söz konusu kelimeyle ilgili durum 
basına yansımadan çok önce Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitaplarını Araştırma Eğitim Yönetmeliği 
çerçevesinde incelemede tespit edilmiş ve 2008 yılı baskısına esas olmak üzere biri "Ağrı Dağı" 
ifadesinin bulunduğu daha nitelikli bir Türkiye fiziki haritasıyla, diğeri ise konuyu daha iyi açıklayan 
bir görsel öge olarak değiştirilmiştir. Ayrıca herhangi bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak amacıyla 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız tarafından valilikler kanalıyla okullarımıza bu konuda 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer'in (6/715) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği gereğince taşımalı 
kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınması ve eğitim ve öğretimleriyle ilgili 
işlemler de valilikler tarafından yürütülmektedir. Ağrı Valiliğimizden alınan bilgiye göre, söz konusu 
okulda taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında öğrenciler ile şehirde ikamet eden öğrencilerin 
arasında ayrı sınıfta eğitim görmeleri gibi bir uygulama söz konusu değildir. Okul idaresince 
köylerden gelen taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamındaki öğrencilerin seviyelerine göre, seviyesi 
çok düşük olan öğrencilerin daha yoğun bir programa alınması, daha üst seviyelere çıkarmak 
maksadıyla bir kısmının ayrı bir sınıfta, seviyesi daha iyi olan öğrencilerin ise okulun diğer 
öğrencileriyle aynı sınıflarda eğitim ve öğretim görmelerinin sağlandığı ve bu yönde ancak sınıflar 
oluşturulduğu bildirilmektedir. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/732) esas numaralı Soru Önergesi'nde yer alan, Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi istatistiklerine göre 2001-2002 ile 2007-2008 öğretim yıllarını 
kapsayan yedi yılda beden eğitimi ve spor bölümünden mezun olan öğrenci sayısının toplamı 
22.167'dir. Diğer taraftan, Bakanlığımızca son yedi yılda beden eğitimi öğretmeni olarak 8.437 kişi 
istihdam edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/733) esas numaralı Soru Önergesi'nde yer alan, 
Bakanlığımızca her yıl merkezî planlama ile soruya konu kapsamda hizmet içi eğitim faaliyetleri 
düzenlenmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca verilen yetki valilikler tarafından da mahallî planlar 
çerçevesinde söz konusu öğretmenlere alan içi hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'nun (6/779) sayılı Soru Önergesi'nde yer 
alan, her yıl bütçe imkânları çerçevesinde, ilçeleri de dâhil olmak üzere, illerimizdeki okul ihtiyaçları 
değerlendirilerek öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarında eğitim görmeleri için gereken her 
şey yapılmaktadır. Bu kapsamda Doğanyurt ilçesi de bütçe imkânları ölçüsünde 2010 Yılı Yatırım 
Programı Taslak Programı'nda değerlendirilecektir. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in (6/900) esas numaralı Soru Önergesi'ndeki konu ise 
2547 sayılı Kanun'da belirtilen hükümler kapsamında 9/9/2008 tarihinde Tunceli Üniversitesi 
Rektörlüğüne atama yapılmıştır. Üniversitelerin bina alımı ve inşaat yatırım işlemleri ise yatırım 
programları çerçevesinde rektörlükler tarafından yerine getirilmektedir. Bu bağlamda Tunceli 
Üniversitesi Rektörlüğünün Senato kararı gereğince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bir kısmı 
Tunceli Üniversitesinin mülkiyetinde, bir kısmı da Tunceli Üniversitesine tahsis edilen araziler 
üzerinde TOKİ tarafından eğitim öğretim binaları, idari binalar, sosyal tesisler ve lojmanların 
yapılması teklif edilmiştir. Söz konusu teklif Bakanlığımızca da uygun bulunmuş olup Yükseköğretim 
Kurulu tarafından da bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, Başbakanlık Yükseköğrenim Kredi ve Kurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 
2009 Yılı Yatırım Programı'nda Tunceli ilinde 500 yatak kapasiteli yurt inşaatı projesi de yer 
almaktaydı. Ayrıca 2009-2010 öğretim döneminde Tunceli ilinde yurt ihtiyacının giderilmesi için bir 
binanın kiralanması anılan Kurumun yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olup kiralamayla ilgili 
iş ve işlemler devam etmektedir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/948) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak mühendislik ve doğa 
bilimleri fakültesiyle güzel sanatlar fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 13/3/2009 
tarih ve 27168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/973) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Şırnak Valiliğince konuya ilişkin olarak soru önergesine istinaden Valilikçe 
başlatılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Akbank Silopi 
Şubesi arasında 30/11/2005 tarihinde başlayan ve üç yıl süreli olan Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
ve bağlı eğitim kurumlarında çalışanların maaşları ile ek ders ödemelerinin ilgili banka şubesi 
kanalıyla yapılması için sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 
hesabına promosyon olarak 123.500 nakit transferinin yapıldığı, promosyonun çalışanlara ilişkin 
ödeme yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve çalışanlara dağıtılması konusundaki 
genelgenin de sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra yapıldığı, Başbakanlığın 2007/21 sayılı banka 
promosyonları konulu Genelge'sinde, bu genelgenin yayımı tarihinden önce yapılan protokollerin 
süresi bitimine kadar geçerli olduğunun belirtildiği, bu nedenle çalışanlara söz konusu promosyonun 
ödenmemesinde mevzuata bir aykırılık olmadığı, sözleşme gereği alınan promosyon bedeliyle Silopi 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 2 adet araç ve çeşitli demirbaş eşya alındığı, bakım ve onarım işlerinin 
yaptırıldığı, bağlı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığı sonucuna varılmıştır. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/988) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımızın ders kitaplarıyla ilgili eğitim- öğretim dairelerimizce, özel 
sektörün ders kitapları ise gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmaktadır. Bakanlığımızca 2008-2009 
eğitim-öğretim yılı için dağıtılan söz konusu kitaplar ihaleye katılan müstakil firmalar, ortak girişimler 
ve döner sermayeli kuruluşlarımız olmak üzere yüz bir yüklenici firmayla üretilmiş, teslimat giderleri 
de dâhil olmak üzere yüklenicilere toplam 283 milyon 698 bin 861 TL ödenmiştir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1026) esas numaralı soru önergesinde yer alan, 
Bakanlığımızca soruya konu kapsamda açılan okulların denetimi ilgili ülkelerde yapılan ikili 
anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde büyükelçiliklerimizce, eğitim müşavirliklerimizce ve gerek 
görülmesi hâlinde iki ülke yetkilileriyle birlikte yapılmaktadır. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'nun (6/1035) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî kurumların öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe imkânları 
çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolarla sınırlı olarak sözleşmeli öğretmen ataması 
yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Kadrolu ve sözleşmeliler ile karşılanamadığı durumlarda 
ihtiyaç, mevzuat çerçevesinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesiyle karşılanmış olup 
öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. Kastamonu Valiliğinden alınan bilgide ise bu listede 
7 öğretmen norm kadrosu bulunduğu ve çeşitli alanlarda 7 öğretmenin de görev yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1374) 
esas numaralı Soru Önergesi'ni cevaplandırıyorum: İlköğretim yatırımları 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu çerçevesinde valilikler tarafından programlanıyor bilindiği gibi ve bu ilimizde, 
Gaziantep ilinde bitirilmesi planlanan 478 derslikli 37 ilköğretim okulu ve ek bina, 80 derslikli 3 yeni 
ortaöğretim okulu inşaatı devam etmektedir. 

Diğer taraftan, her yıl bütçe imkânları çerçevesinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarında 
değerlendirilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1408) esas numaralı soru önergesinde yer alan 
ilköğretim yatırımları da, yine tekrar ettiğim gibi, Eğitim Kanunu çerçevesinde valilikler tarafından 
oluşturulan kurullar tarafından kararlaştırılıyor. Bitlis Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre 
bütçe imkânları doğrultusunda konuya ilişkin il genelinde gereğinin yapıldığı anlaşılıyor. 
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Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının ihtiyacı, yine az önceki soruda 
cevaplandırdığım gibi, kadrolu, sözleşmeli, vekil öğretmen şeklinde karşılanmaya çalışılıyor. Bu 
çerçevede önümüzdeki dönemlerde de Bitlis'in öğretmen ihtiyacı bulunan konularda kontenjan 
ayrılması öngörülmüştür. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1412) esas numaralı Soru Önergesi'nde yer 
alan sorulara cevaplarımız şu şekildedir: Bu ilimizde 2009 yılında yürütülen projeler kapsamında, 42 
okul ve bunlara ait 826 derslikli 31 ilköğretim okuluna toplam 288 derslik olmak üzere, toplam 1.114 
dersliğin yapımı yer almıştır. 

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığının Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin 
Yönetmelik'i de 13/8/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik tarihlerinin 
uygulanmasına yönelik olarak da genelgeyle münferit yazılı açıklamalar da yapılmıştır. Yönetici 
Atama ve Yer Değiştirmeye İlişkin Uygulama Kılavuzu da Personel Genel Müdürlüğümüzün web 
sayfasında yayınlanmış ve 17 Mart 2010 tarihine kadar atamaların tamamlanması planlanmaktadır. 

Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği vali, ilde devletin ve Hükümetin 
temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olup 
valilikten alınan bilgilerden söz konusu Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler 
çerçevesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan alanlarda gereğinin yapılmakta olduğu 
görülmüştür. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1417) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Sözleşmeli öğretmenler Bakanlar Kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında görev yapmaktadır. 
Bakanlığımızca hazırlanan kılavuzlarda, sözleşmeli öğretmenlerden bir yıllık çalışma süresini 
tamamlayanların, sağlık ve eş durumu özrüne dayalı olarak yarıyıl ve yaz tatilinde olmak üzere, 
Maliye Bakanlığınca illere tahsis edilen kadro sınırlılığında, haftada okutmakta oldukları ders aylık 
ücreti görevi ile boş pozisyon durumları dikkate alınarak yer değiştirmeleri değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu özürlerine bağlı olarak görevlendirilmeleri 
sadece eşlerinin görev yaptıkları illere yapılmakta, bunun dışında yakın illere tayin yapılamamakta, 
böyle bir yer değiştirmeye ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1421) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: 13/11/2009 tarih ve 27405 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2009/15546 
numaralı Bakanlar Kurulu Kararı'yla, üniversitelerin teknik eğitim fakülteleri teknoloji fakülteleri 
olmuştur. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, bu fakültenin müfredatı, alanında 
uygulama mühendisi yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Teknik eğitim fakültesinin 
mevcut ve mezun öğrencilerinin mühendislik fakültesi ve teknoloji fakültesini tamamlama 
yönetmeliği üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. 

Teknik öğretmenlerin piyasada istihdam edilmesi durumunda yaşadıkları unvan sorunu, 
başarmaları kaydıyla mühendislik tamamlama yönetmeliğiyle de bu sorun çözülecektir. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1471) esas numaralı Soru Önergesi'nde yer alan 
soruyu cevaplandırıyorum: Bakanlığımızca soruya konu kapsamda yürütülen bir çalışma 
bulunmamaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak, üniversitelere tahsis 
edilen kadrolara kullanma izni verilmesinin üniversitelerin talepleri doğrultusunda değerlendirildiği 
ve üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarının sayılarına dair Başkanlıklarında bir bilgi 
olmadığı ifade edilmektedir. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Profesör Alim Işık'ın (6/1472) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Dumlupınar Üniversitesi diş hekimliği fakültesinin kurulmasıyla ilgili 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine Maliye, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığından istenilen olumlu görüşler gelmiş, 19/1/2010 
tarih ve 928 sayılı yazımızla söz konusu fakültenin kurulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı 
alınması yönünde Başbakanlığa bir yazı sunulmuştur. Ayrıca söz konusu diş hekimliği fakültesinin 
kadrosuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından herhangi bir teklif gelmemiştir. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1499) esas numaralı Soru Önergesi'nde yer alan 
Cizre İmam-Hatip Lisesinin faaliyet gösterdiği bina İmam-Hatip Lisesine ait olup yeni bir binaya 
ihtiyaç olmamaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımızca yatırım ihtiyaçları elektronik ortamda 
belirlenmekte ve izlenmektedir. Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları sistemde var olan 
standart, objektif kriterlerle illerin ve ilçelerin yatırım programına alınacak projenin yer aldığı yatırım 
programları hesaplanmakta ve bu hesaplanan puanlara göre illerin yatırım önceliği sıralaması 
yapılmaktadır. Bu veriler ışığında 2010 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken bütçe imkânları 
doğrultusunda Şırnak'ın Cizre ilçesinin teklifleri de değerlendirilecektir. Valilikten alınan bilgiye 
göre de Cizre ilçe merkezinde 24 derslikli 1 ilköğretim okulu bitme aşamasında, 2 adet 32'şer derslikli 
ilköğretim okulunun inşaatı devam etmekte olup 3 adet 24 derslikli ilköğretim okulunun yapılması 
çalışmaları da ihale sürecindedir. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1502) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Silopi ilçesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Bakanlığımız arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde 1 ilköğretim okulu yapılarak hizmete verilmiş, 1 lise binası da bitme 
aşamasına getirilmiştir. 2009 Yılı Yatırım Programı'nda ise bu ilçede 16 derslikli ilköğretim binası, 
2 atölyeden oluşan endüstri meslek lisesi yapılması yer almış olup Valiliğin yetki ve sorumluluğunda 
gerçekleştirilmesi için talimat verilmiştir. Silopi Kız Meslek Lisesinin ise İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde 16 dersliğinde faaliyet 
göstermekte olup şimdilik yeni bir binaya ihtiyacı bulunmamaktadır. Valilikten alman bilgiye göre 
de Silopi ilçesinin Yenişehir, Barbaros, Ofis mahallelerinde olmak üzere, 6'şar adet, 32'şer derslikli 
ilköğretim okulu inşaatı devam etmekte olup yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması 
planlanmaktadır. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in (6/1565) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Gazipaşa ilçesinde 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek 
Yüksekokulunun 10/9/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulduğu, üniversite 
bünyesindeki meslek yüksekokullarının faaliyete geçirilmesi için gerekli altyapının, fiziki mekânın 
ve öğretim elemanlarının sağlanmış olması gerektiği; henüz gerekli altyapının, fiziki mekânın, 
öğretim elemanlarının sağlanamadığı düşünülen adı geçen meslek yüksekokulunun faaliyete 
geçirilmesinin bu şartlar altında mümkün olamadığı beyan edilmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1568) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin esas ve usuller 13/8/2009 tarih 
ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'le belirlenmiştir ve bu mevzuat 
çerçevesinde müdür ve müdür yardımcılığı için sınav yapılmış olup mevzuat çerçevesinde valiliklerce 
boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirilecektir. Atamalar yapılıncaya 
kadar da yönetim boşluğu oluşmaması için geçici tedbir olarak valiliklerimiz tarafından asilde aranan 
şartları taşıyan yöneticiler vekâleten görevlendirilmektedir. 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1569) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Gaziantep ilinin 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi çerçevesinde, 25/8/2009 
tarihi itibarıyla MEBSİS veri tabanından alınan kayıtlara göre 3.970 öğretmen açığı bulunmaktadır. 
2009/2 atama döneminde Gaziantep iline 413 öğretmen ataması yapılmış, atama dönemlerinde 
yapılan atamalarla ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, eğitim kurumlarımızda görev yapan 
yönetici ve öğretmenlerin ders bütünlüklerini bozmayacak alanlarda, ücret karşılığı girdiği derslerle 
ders saatlerini aşmayacak şekilde derslerin boş geçmesi önlenmekte ve gerektiğinde ücretli ve vekil 
öğretmen görevlendirilmesi yoluyla bu ihtiyaç karşılanmakta, öğretmensiz eğitim kurumu 
bırakılmamaktadır. Yeni dönemdeki ihtiyaçlar çerçevesinde, Gaziantep ilinin öğretmen açığı da 
karşılanmaya çalışılacaktır. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1583) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda ve koordinesinde yürütülen bahse konu 
griple ilgili hususlarda Bakanlığımızca da bu soruya konu kapsamda tüm gerekli işlemler yapılmıştır. 

Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/1597) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurul Başkanlığınca üniversitelerimizin 
bilimsel özerklik kapsamında düzenledikleri bilimsel toplantılar için başkanlıklarından herhangi bir 
görüş ya da izin almalarının söz konusu olmadığı beyan edilmektedir. 

Aksaray Milletvekili Sayın Osman Ertuğrul'un (6/1598) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplıyorum: Bakanlığımıza bağlı, soruya konu kapsamda 66 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. 
Söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden 98'i özel eğitim alanı ve 466'sı ise diğer 
eğitim alanlarından mezundurlar. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1614) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Tokat ilinde 2008-2009 yılları içerisinde 44 köy okulu kapatılmış, 7.182 öğrenci 
taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında eğitim görmüştür. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat Özkan'ın (6/1639) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan haftalık ders çizelgeleriyle bu 
çizelgelere uygulanışına yönelik açıklamalar Talim ve Terbiye Kurulunun 11/9/2009 tarih ve 151 
sayılı Kararı'yla uygulamaya koyulmuştur. 

Haftalık ders çizelgeleri ve ekinde yer alan açıklamalar bölümüne yönelik olarak, 
uygulayıcılarına, Bakanlığımıza gelen sözlü ve yazılı görüş ve öneriler, Talim ve Terbiye Kurulunda 
geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirilmiş ve 15/9/2009 tarih ve 181 sayılı Ek Karar ile değişiklik 
yapılarak uygulamaya koyulmuştur. 

Anılan 181 sayılı Ek Karar'da "Öğrencilerin ilgi ve istekleriyle, okulun imkânları doğrultusunda 
resim, müzik, beden eğitimi derslerinden birisini seçer, sınıf ve sınıflarda Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesine göre gruplar 
oluşturulur. 

Öğrenciler, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıfta değiştirebilirler. Ayrıca, öğrenciler, ilgi ve 
istekleri doğrultusunda bu ders veya dersleri seçmeli olarak da alabilirler." denilmektedir. Buna göre, 
öğrencilere, haftada, ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarında iki saat, 10,11 ve 12'nci sınıflarda 
birer saat zorunlu seçmeli resim, müzik ve beden eğitimi dersi alabilme, bunun yanı sıra, aynı dersi 
bir ve iki saat daha seçmeli olarak alabilme imkânları tanınmıştır. Konuya ilişkin olarak öğrenci ve 
öğretmenleri mağdur edecek bir uygulamanın olmadığı düşünülmektedir. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1653) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımız emrinde görev yapan personelin çalışma şartları ile emek/ücret 
ilişkisi bütünlüğündeki aylık ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında personelin kıdem ve öğrenim 
niteliğinin yanı sıra, görevin önemi, görevi çerçeveleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk 
durumu ve başarısı ölçüt alınarak, devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet 
programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar devlet personel 
rejimi bütünlüğü içerisinde sürdürülmektedir. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32'nci maddesinde ödenen öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin kapsamının değiştirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1666) esas numaralı Soru Önergesi'ni 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımız verilerine göre, güzel sanatlar resim öğretmenliği alanında 264.258 
ders yükü ile kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 10.662 görev yapan öğretmen; müzik öğretmenliği 
alanında ise 250.270 ders yükü ile kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere toplam 7.385 görev yapan 
öğretmen bulunmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımız kadrolarında 
görevliyken emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalan kadrolar göz önünde bulundurularak atama 
yapılacak alanlar ile kontenjanları, alanların ihtiyaç yüzdeleri de dikkate alınarak, bütçe imkânları 
ölçüsünde, Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında, her yıl atama dönemlerinde il millî eğitim 
müdürlüklerince İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri 
doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması ve görevlendirilmesi yapılarak karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı dönemlerde ise 
ihtiyaç, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirilmesi yapılarak ya da eğitim 
kurumu yöneticilerinin haftalık altı saat derse girmesi ve mevcut öğretmenlerin ders tamamlama 
yoluyla karşılanmaktadır. 

Her yıl atama yapılacak alanlar için kontenjanlar ise Bütçe Kanunu kapsamında, Maliye 
Bakanlığınca verilen kadro pozisyon ölçüsünde, atama başvurularına esas olmak üzere, atama ve 
öncesi başvurular belirlenip ilan edilmektedir. 

Genel Kurula saygıyla sunulur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın Doğru, Sayın Kaplan, Sayın Çalış ve Sayın Özdemir yerinden, konuyla ilgili kısa bir 
açıklama, ek bir açıklama istemek üzere sisteme girmişlerdir. 

Sayın Sakık, siz de girmişiniz ama sorunuz olmadığı için İç Tüzük'ün 98'inci maddesinin üçüncü 
bendi gereğince söz veremiyoruz buradan, soru sorma veya açıklama isteme hakkınız yok. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Doğru Sayın Başkan, benim sorum yok ama dinle ilgili bir iddia var. 
Sayın Bakan da buradayken eğer müsaadeniz olursa bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - İşlemleri bitirelim ondan sonra Sayın Sakık çünkü hakkınız da yok ama açıklama 
yapmak için... 

Buyurun Sayın Doğru. 

Bir dakika süre veriyorum. 
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REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, beş altı tane sorum var, bir dakika niye 
veriyorsunuz, biraz daha fazla verin. 

BAŞKAN - Sayın Doğru, bir saatlik süre... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Efendim, bir soruya da bir dakika veriyorsunuz, altı soruya da bir 
dakika veriyorsunuz. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Doğru, bir saatlik süre içerisinde soru-cevap işleminin tamamlanması 
gerekir. Burada zaten soru sormayacaksınız, Sayın Bakanın açıklamalarıyla ilgili İç Tüzük'ün 98'inci 
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ek açıklama isteme hakkınız var. 

Buyurun. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakana teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sorularımıza zamanında cevap verilmediği için bazılarının güncelliği kaybolmuştur. Zamanında 
cevap verilmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. 

Orta Asya Türk devletlerinde Türkçe eğitim veren okullar vardır. Bu okullarda ciddi sayıda 
öğretmene ve masraflar için paraya ihtiyaç vardır. Ödeneklerin çok az olması birçok görevin 
yapılmamasına sebep olmaktadır. Mademki ülkemizin adını taşıyan okullar, bunlara ciddi manada 
öğretmen ve ödenek temin edilmesi gerekmektedir. Bunu dile getirmek istedim. 

İkinci olarak, beden eğitimi öğretmenleri konusunda çok büyük oranda okulunu bitiren 
öğrencilerimiz vardır; okulunu bitirmiş öğretmen olmuşlar. Tabii, aşağı yukarı 10 binin üzerinde sayı 
ihtiva etmektedir. En azından okullarda ders saatine bir saat ilave etme şansı olursa şayet, bu 
öğretmenlerin hepsine iş verilebilir diye düşünüyorum. 

Üçüncü olarak, Tokat'ta son beş yılda büyük nüfus kaybı vardır, sonucunda da öğrenci azlığından 
okullar kapatılmakta, okul binaları da kaderine terk edilmektedir. Tokat halkı "Nüfusumuz düşmesin, 
okullarımız açık kalsın." diyor, sizden çözüm bekliyorlar bu konuda. 

Diğer bir konu da Sayın Bakanım, sorularımın içerisinde vardı ama ona cevap vermeden geçtiniz. 
Özellikle uyuşturucu bağımlılığı ve madde bağımlılığıyla ilgili olarak okullarda bir araştırma 
yaptırtmıyorsunuz. Daha önceki Sayın Bakana da bununla ilgili çeşitli sorular sormuştum ancak 
ondan da cevap alamamıştım. Bu da tabii, çok önemli bir konudur. Bunu dile getirmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, buyurun. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum 

Ayrıca, gerçekten Cizre'de, soruyu sorduğum zaman, Sağlık Meslek Lisesi, bina yok; İmam-
Hatip Lisesi, bina yok; Anadolu Lisesi, bina ve pansiyonu yok ama en çok bana dokunan, yüreğimi 
sızlatan Fatih İlköğretim Okulunda öğrenciler okulun bahçesine sığmıyorlardı. Yani o kadar çok 
öğrenci okullarda var ki sabah-öğle öğretim yapılıyor ve böylesi bir sıkıntı ve ihtiyaçlar vardı. 
Düşünün, bir okulun öğrencileri okulun bahçesine sığamıyor. 

Yine, Silopi ilçesinde -özellikle Endüstri Meslek Lisesi üzerinde durmuştum- arsa var, okul 
binası yok. Kız Meslek Lisesi konusunda da bir prefabrik ve derslik var ancak bunun yetersiz 
olduğunu ve kız öğrencilerimizin okutulmasının teşvik edilmesi açısından gerekli demiştim. Silopi 
ilçemizde de tek bir genel lise var, 3 binin üzerinde öğrencisi var. Bir de çok büyük beldeleri var 
Başverimli gibi... Bunlarda da şey yapılması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Çalış, buyurun. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakana, sorularımıza ve ilgili konuya 
gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. 

Gerçekten "Ararat" ibaresi ve Ermenistan sınırı, Ermenistanca, Ermeni diasporasınca çok 
istismar edilen, uluslararası alanlarda tartışma konusu yapılmaya çalışılan bir husustur. Ermenilerce 
ve Ermeni diasporasınca istismara açık ibare, harita ve benzeri ibarelerin ders kitaplarına girmesi 
üzücü bir durumdur ama hatanın fark edilmesi, bir daha benzer hataların olmaması için gerekli 
tedbirlerin alınmış olması üzüntümüzü azaltmıştır. Bundan sonra benzer millî ve manevi konularda 
gerekli hassasiyetin gösterileceğini ümit ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Özdemir... 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanın açıklamalarına bazı ilaveler yapmak istiyorum Gaziantep'teki eğitim konusuyla 
ilgili. 

Gaziantep'in -sürekli gündeme getiriyorum- nüfusu çok, patlama şeklinde büyük artış 
göstermekte. 2008 ve 2009'u mukayese ettiğimizde 40 binin üzerinde bir yıl içerisinde nüfus artışı 
var. 1 milyon 612 bin 223 olan Gaziantep'in nüfusu bir yıl içerisinde 1 milyon 653 bin 670 olmuştur. 
Bu birçok kamu görevinde, kamu hizmetlerinde olduğu gibi Millî Eğitimde de çok büyük açıklar 
meydana getirmektedir. Gaziantep'te hâlâ Bakanlığın vekil yönetici uygulamaları devam etmektedir. 
Çok yakında bir millî eğitim müdürü atanmıştır. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz ama okullarımızda 
gerçekten vekil yönetici durumu devam etmektedir. Bunların bir an evvel çözülmesinde yarar 
görüyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sakık... 

VIL- AÇIKLAMALAR 

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Muş ilindeki öğrenci yurtlarına ilişkin açıklaması 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Ben de, Muş'ta yurtlarla ilgili ciddi bir şikâyet aldık. Orada zaman zaman insan hakları 
kurullarının gidip araştırmalar yaptığını, özellikle Selcen Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin 
geceleyin aç yattıklarına dair medyaya da yansıyan boyutu var ve hatta yatakların koktuğunu, temizlik 
yapılmadığını... Sürekli Muş'tan böyle şikâyetler alıyoruz ama ne hikmetse bugüne kadar bir sonuç 
alamadık. Sayın Bakan da buradaydı, paylaşmak istedim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

1.-Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul 'un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağı 'nin farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 
(Devam) 
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3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Doğanyurt ilçesinin ortaöğretim kurumu 
ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 
(Devam) 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

9- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu ödenme
sine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren 
okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun 
cevabı (Devam) 

12.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis Mutki'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, Gaziantep 'teki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültelerine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açıl
masına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(Devam) 

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Cizre 'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 
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21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Silopi 'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki eğitim kurumları yöneticilerine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki öğretmen açığına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

25 - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

26.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul 'un, özel eğitim okullarına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1598) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta kapatılan köy okullarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

30.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (Devam) 

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Reşat Doğru Beyefendi'nin Türki cumhuriyetlerdeki öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Ödenekleri yok Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) - Evet, mümkün olduğu kadar bütçe 
olanakları çerçevesinde elimizden gelen imkânların en iyisini özellikle bu ülkelerde görev yapan 
öğretmenlerimiz için uygulamaya çalışıyoruz. Yaklaşık, aylıklarına da 450 dolar civarında da bir 
zam yaptık. Özellikle barınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ve diğer ödenekleriyle de ilgileniyoruz. Yakın 
bir zamanda da bulunduğum Azerbaycan'da bu konuya ilişkin öğretmenlerle ve ilgililerle yaptığım 
toplantılarda bu değerlendirmeleri ele aldık. Teşekkür ediyorum. 

Özellikle kapatılan okullar gündeme geldi. Hepinizin de bildiği gibi, özellikle kentleşme ve 
ülkenin kent nüfusunun artışıyla birlikte birçok kırsalda, köylerimizdeki ilköğretim okullarında 
okutacak öğrencilerimiz kalmadı; bu gerekçeyle kapatıyoruz. Bir yandan göç, diğer yandan nüfusun 
düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde kapatılan okullar gerçekten atıl durumda idiler. Bu yıl itibarıyla 
valiliklerimize gönderdik ve tüm kamu kurumlarının da istifadesine açmak kaydıyla ama öncelikle 
kendimiz, bulunduğumuz bölgede okul öncesi eğitimde değerlendirmek üzere, eğitimin başka 
alanlarında, yaygın eğitim alanında, kadınlara ve yetişkin insanlara okuma yazma kurslarından tutun 
da bir meslek edindirmeye kadar, bu alanlarda değerlendirebileceğimiz şekilde çalışma yapılmasını 
istedik il millî eğitim müdürlüklerimizden. Şu anda bazı illerden de "şu şekilde değerlendirebiliriz" 
veya "şu kamu kurumu talip oluyor, böyle değerlendirilecek" diyor. Elbette ülkemizin kaynakları 
bunlar, yapılmış binalar; en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 
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Sayın Hasip Kaplan'ın Şırnak'la ilgili... Gerçekten Şırnak tarihinde görülmemiş düzeyinde 
eğitim yatırımları yapıldı. Sizler de bunu çok yakından takip ediyorsunuz. Şu anda hâlihazırda 60 
küsur tane eğitim ve öğretime açılmaya hazır, açılışları yapılması beklenen okul var. Yani soruya 
cevap verirken de aslında söyledim ama elbette, uzun yıllar ihmal edilmiş bölgelerimizde, özellikle 
derslik sayısının tamamlanması için ne kadar yüksek yatırım yaparsanız yapın belli bir açığın devam 
ettiğini görüyoruz. 2010 Yatırım Planı çerçevesinde de, söylediğim gibi; bu eksikliklerin giderileceği 
şekilde bir çalışmamız olacak. 

Sayın Hasan Çalış Beyefendi yorum yapmıştı. Ben teşekkür ediyorum kendisine gösterdiği 
hassasiyetten dolayı. 

Yine, Hasan Özdemir Beyefendi, okullardaki öğretmen açığı ve atamalara ilişkin... Evet her 
görüşmemizde de söylüyoruz, göç alan illerimizde, özellikle Antep gibi çok yoğun göç alan 
illerimizde eğitimin planlanması, eğitim-öğretimin planlanması, öğretmenlerin bulundurulması 
konusunda ciddi sıkıntılarımız oluyor ama biz buna rağmen -az önce de söyledim- 2009 ikinci dönem 
atamalarında 400'ün üzerinde öğretmen atadık, 2010 yılında da tekrar bu yönde atamalar yapacağız. 

Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VIII.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve grubu bulunmayan veya 
bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için Adana Milletvekili Mustafa Vural aday olmuştur. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.28 

1 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.49 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Gülsen ORHAN (Van) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin Üçüncü 

Oturumunu açıyorum. 

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve grubu bulunmayan veya 
bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için seçim yapacağız. 

Bu Komisyona üye olmak için 1 'den fazla aday başvurduğundan, seçim basılı oy pusulaları ile 
yapılacaktır. 

Komisyon üyeliği için aday olan sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum: Mücahit Pehlivan, 
Ankara Milletvekili; Hasan Macit, İstanbul Milletvekili; Kamer Genç, Tunceli Milletvekili. 

Okunan adayların isimleri liste hâlinde bastırılmıştır. 

Seçimin ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 

Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyelerden 
biri Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dahil), hükümet sırasındaki kâtip üyelerden biri 
ise İzmir'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dahil) adı okunan milletvekiline bir oy 
pusulası verecek, komisyon ve hükümet sıralarındaki diğer kâtip üyeler ise milletvekilinin adını 
defterden işaretleyecektir. 

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy 
verecekse o adayın adının önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını Başkanlık 
Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır, l 'den fazla adayın işaretlendiği oy 
pusulaları geçersiz sayılacaktır. 

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif 
komisyonu tespit ediyorum: 

Fatma Kurtulan, Van? Yok. 

Musa Sıvacıoğlu, Kastamonu? Yok. 

Ali Oksal, Mersin? Yok. 

Nuri Uslu, Uşak? Yok. 

Osman Aslan, Diyarbakır? Yok. 

Mehmet Şahin, Malatya? Yok. 

Canan Candemir Çelik, Bursa? Burada. 

Ahmet Ersin, İzmir? Burada. 
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Recep Yıldırım, Sakarya? Burada. 

Şükrü Ayalan, Tokat? Yok. 

Orhan Karasayar, Hatay? Burada. 

Ahmet İnal, Batman? Burada. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 

Oy kutusu kaldırılsın. 

Tasnif Komisyonu yerini alsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunmayan veya bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik 
için yapılan seçime 189 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 

Üye Üye 

Ahmet Ersin Recep Yıldırım 

İzmir Sakarya 

Üye 

Uye 

Canan Candemir Çelik 

Bursa 

Üye 

Orhan Karasayar 

Hatay 

Adaylar 

Mücahit Pehlivan, Ankara Milletvekili 

Hasan Macit, İstanbul Milletvekili : 

Kamer Genç, Tunceli Milletvekili : 

Geçersiz : 

Toplam 

Ahmet İnal 

Batman 

Aldıkları oylar 

184 

1 

2 

2 

189 

BAŞKAN - Bu sonuca göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunmayan veya bağımsız 
milletvekillerine düşen 1 üyeliğe Ankara Milletvekili Sayın Mücahit Pehlivan seçilmiş 
bulunmaktadır. 

Alman karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3 'üncü sırada yer alan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu 
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili 
Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza 
Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali 
İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 
Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, 
Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 
8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın 
Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 
2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 

Komisyon raporu 463 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında 
görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı 
oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Kalaycı, 
Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Kalaycı. 

(x) 463 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 6 4 0 -



TBMM B: 52 26 . 1 . 2010 O: 3 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Başbakanlık tarafından 18 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına arz edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca aynı gün, 18 Ocak 2010 
tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlığınca da yine aynı gün, 18 Ocak 2010 tarihli yazıyla Komisyon üyelerine 
gönderilerek 20 Ocak 2010 tarihli toplantının gündemine alındığı bildirilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20 Ocak 2010 tarihli toplantısında, tasarının içeriğindeki konularla 
aynı mahiyette olduğu ifade edilen ve bazı milletvekillerince verilmiş olan sekiz adet kanun teklifinin 
tasarıyla birleştirilerek görüşülmesi AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Ancak 
birleştirilen kanun tekliflerinin gündemde yer almadığı, teklif sahibi milletvekillerinin Komisyonda 
olmadığı, bazı AKP milletvekillerince verilen tekliflerin tarihinin bir gün öncesine ait olduğu, İç 
Tüzük hükümlerine göre kırk sekiz saat geçmediğinden görüşülemeyeceği itirazları üzerine, 
Komisyon Başkanınca, esasen tasarının da kırk sekiz saatlik süre geçmeden görüşülmeye başlandığı, 
geçmişte de benzer uygulamalar olduğu, kanun teklifi sahiplerine de sabah itibarıyla haber verildiği 
ifade edilerek itirazlar dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla, bu tasarı alelacele, ciddiyetten uzak bir 
yaklaşımla ve İç Tüzük hükümleri göz ardı edilerek Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. 

Bu acelenin nedeni tasarının içeriğine bakıldığı zaman anlaşılmaktadır. Tasarıda, 2010 yılında 
emekli aylıklarında yapılacak artışa ilişkin düzenleme yer almaktadır. Sayın Başbakan, emekli 
aylıklarındaki artışı, yasal dayanağı olmaksızın, bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini 
ipotek altına alarak 5 Ocak 2010 tarihinde açıklamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu da 5 Ocak 2010 
tarihli basın açıklamasıyla emekli aylıklarına yapılacak artışı ve emeklilerimizin aylık dilimleri 
itibarıyla ellerine geçecek tutarları duyurmuştur. Aylardır intibak düzenlemesi yapılacağı, 
eşitsizliklerin giderileceği, yüksek maaş artışı getirileceği beklentisi içine sokulan, ancak Sayın 
Başbakanın ve Kurumun açıklamaları üzerine beklentileri boşa çıkan, umutları sönen, hayalleri 
yıkılan emeklilerimiz ile dul ve yetimlerimiz, yapılan artış yetersiz de olsa 2010 Ocak aylığını zamlı 
almak üzere bankalara gittiğinde, açıklanan zamma ilişkin farkları alamayarak ikinci bir defa şoka 
uğramışlardır. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 18 Ocak 2010 tarihli yazılı basın duyurusu 
ile yasal sürecin tamamlanması akabinde şubat ayı ödeme döneminde öngörülen zamlı aylıklar ile 
ocak ayına ait fark tutarlarının ödeneceğini açıklamıştır. Aynı gün itibarıyla da bu tasan Başbakanlıkça 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve emeklilerimizin haklı tepkilerinden ürken Hükümet 
tasarıyı şubat ayı aylık ödemeleri tarihine kadar yasalaştırabilmenin telaşına düşmüştür. 

Esasen 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri esnasında Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu olarak verdiğimiz emekli, dul ve yetimlerimizin yaşadığı geçim sıkıntısını bir nebze 
olsun hafifletmek ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri gidermek üzere emekli 
aylıklarında yüzde 25'e kadar artış yapılabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini 
öngören teklif AKP tarafından reddedilmiştir. Bu teklif kabul edilmiş olsaydı bugün yaşanan 
sorunların hiç gündeme gelmeyeceği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 
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AKP Hükümeti bu konuda tam bir öngörüsüzlük ve beceriksizlik örneği sergilemiştir, sayıları 
9,2 milyona varan emekli, dul ve yetimleri hüsrana uğratmışlardır. Emekliler büyük bir aldatmacaya 
konu edilmiştir. Bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından emekli aylıklarında intibak 
çalışması yapıldığı açıklaması yapılmış, aylardır yazılı ve görsel medyada yer alan haberler 
emeklilerimizi heyecanlandırmış, umutlandırmıştır. Geçen yıl mayıs ayında en düşük emekli aylığının 
850-900 lira olacağı haberleri, ekim ayında emekli aylıklarının 500 lira artacağı haberleri, aralık 
ayında da emekli aylıklarının en az 100-150 lira artacağı haberleri yazılı ve görsel medyada yaygın 
bir biçimde yer almış, bu yılın başında da emekli aylıklarında yapılacak artışların 5 Ocak 2010 
tarihinde Başbakan tarafından AKP grup toplantısında açıklanacağı belirtilmiş, böylelikle emekli, 
dul ve yetimler, aylıklarında yüksek artış yapılacağı beklentisi içine sokulmuştur. 

Son yedi sekiz aylık süreçte bu konuda medyada yer alan haberleri sizlere kısaca hatırlatmak 
istiyorum. Özellikle ulusal düzeyde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşları ile resmî kurumların 
yayınlarını seçtim, bazılarının çıktıları da yanımda. 14 Mayıs 2009, "İntibak müjdesi: En düşük 
emekli maaşı 900 TL olacak." 16 Ekim 2009, "Emekli maaşı 500 lira artacak." 24 Ekim 2009, "Türk-
İş'ten Dinçer'e 'intibak' övgüsü. Emekli maaşlarındaki intibak sorununu çözme sözü veren Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e Türk-İş'ten övgü geldi." Plan ve Bütçe Komisyonu 
tutanakları, 17/11/2009, Sayın Bakanın açıklaması: "Doğrusunu söylemek gerekirse intibak 
yasalarıyla ilgili olarak ben bir çalışma başlatıldığını kamuoyuyla paylaştım." En son, 6 Ocak 2010 
tarihli gazete haberi, Sayın Bakanın ağzından: "İşin içinden çıkamadık, 'altından kalkamayız' dedik, 
rafa kaldırdık." 

Emekliler, umutla bekledikleri intibak yasasının söz verildiği hâlde rafa kaldırılmasına ve ilave 
maaş artışının düşük düzeyde kalmasına müthiş öfkeliler. İntibak yasasıyla ilgili olarak bir çalışma 
başlatıldığını söyleyip emeklileri aylarca umutla beklettikten sonra "İşin içinden çıkamadık, altından 
kalkamıyoruz." gibi bahanelere sığınıp "Bundan vazgeçtim." demek, devlet adamlığı ciddiyetiyle 
bağdaşmamaktadır. Emeklilerimiz AKP tarafından resmen aldatılmıştır. 

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 96'sının aylığı geçimini sağlamaya 
yetmiyor. Emeklilerin yüzde 34'ü, bunca çalıştığı yıla rağmen, bir ev sahibi olamamış. Emeklilerin 
yüzde 75'i kredi kartı ve banka kredisiyle borçlanarak yaşıyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz temmuz 
ayında da AKP Hükümeti emekli aylıklarında sadece yüzde 1,8 oranında artış yapmıştır. BAG-KUR 
emeklilerine temmuzda yaptığınız zam sadece 7-8 lira, SSK emeklilerine ise sadece 11 lira düzeyinde. 
Emeklilerimiz maaşlarına gelen zammı söylemeye bile utanmışlardır ama asıl utanması gereken, bu 
zammı emeklilerimize reva görenlerdir. 

Değerli milletvekilleri, esasen, 5510 sayılı Kanun'un 55'inci maddesinde, bu Kanun'a göre 
bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz aylarından geçerli olmak üzere, bir önceki altı 
aylık döneme göre TÜFE genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesi hükme 
bağlanmıştır. Bu tasanda yapılan düzenlemeyle gelir ve aylıklann 2010 Ocak ayında 60 lira olarak 
artınlması, artış tutannın TÜFE değişim oranına göre yapılacak artıştan az olması hâlinde TÜFE değişim 
oranı kadar artınlması öngörülmektedir. Bir önceki altı aylık dönemde TÜFE değişim oranı yüzde 4,6 
olarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla getirilen ek artış, dar bir kesimi kapsamış ve beklentilerin çok 
altında kalmıştır. Başbakanın ifade ettiği yüzde 20,4 oranında zam alabilen kişi sayısı çok sınırlı 
düzeydedir, parmakla sayılabilecek sayıdadır. Buna rağmen bile zamlı aylıkları 370 liranın altındadır. 
Toplam aylık ve gelir alanlann yüzde 57'sini SSK'lılar oluşturmakta olup bu kapsamda en düşük emekli 
aylığı alanların aylığına gelen ilave artış sadece yüzde 4 düzeyinde, 25-30 lira civanndadır. 
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Sayıları 1,7 milyon düzeyinde olan ve eski ifadeyle "Emekli Sandığı emeklileriyle dul ve 
yetimleri" bu tasarıyla getirilen ek artıştan yararlanamamaktadır. Bu kesimin aylıklarına ocak ayında 
yapılan zam yüzde 2,5 düzeyindedir. Bu durum, AKP'nin adalet anlayışını ve yaptığı ayrımcılığı da 
ortaya koymaktadır. Bu kapsamdakilerin Aralık 2009'daki en düşük aylığı 810,4 TL olup, şef ve bu 
kadrodan daha düşük görevden emekli olan yüz binlerce memur emeklisi ile dul ve yetimlerinin 
aylığı bu asgari aylık düzeyindedir. AKP Hükümeti, 2010 yılı bütçesinin yasalaşmasının hemen 
ardından sağanağa dönüşen bir zam yağmuru ortaya koymuştur. Dolayısıyla, emekliler daha maaş 
farklarını bile alamadan, AKP Hükümeti yaptığı zamlarla bu artışlara el koymuştur. Kaşıkla verilmiş, 
kepçeyle geri alınmıştır. 

AKP Hükümeti döneminde fakirlik meslek hâline getirilmiştir, yoksulluk emeklilerin kaderi 
olmuştur. AKP Hükümetinin bütçe imkânlarını bahane göstermeye hakkı yoktur. Yedi yıl üç aydır 
ülkeyi yöneten AKP zihniyetidir. Bugün toplumun büyük kesimi geçim sıkıntısı çekiyorsa, işini 
kaybettiyse, işleri kötü gidiyorsa, borçtan ve işsizlikten bunaldıysa bunun müsebbibi de, mimarı da 
AKP hükümetleridir. AKP hükümetlerinin uyguladığı makroekonomik politikalar ülke ekonomisini 
son derece problemli bir sürece sokmuştur. Bugün Türkiye'de, hayatın gerçeklerini kavrayamayan, 
her alanda yoğunlaşan sorunları anlayamayan, milletimiz için fedakârlık yapmayan kadroların 
yönettiği bir iktidar partisi siyasi sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenledir ki ülkemizde siyaset 
değersizleşmeye yüz tutmuş, kültür yozlaşmaya başlamış, ekonomik yapı ufalanma ve dağılmayla son 
bulacak kriz girdabına düşmüş ve sosyal sistem çözülmenin eşiğine kadar gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, içerdiği hükümler itibarıyla, başta Başbakan olmak üzere AKP 
yetkililerinin çelişkisini de ortaya koymakta, ekonomik krizin etkilerinin hâlen ağır bir şekilde 
seyrettiğinin, bu etkinin 2010 yılında da devam edeceğinin Bakanlar Kurulunca ikrarı anlamına 
gelmektedir. Zira, Başbakan ve AKP yetkililerinin krize yönelik aldıklarını ifade ettikleri tedbirlere 
bakıldığında, bu tasarıda, anılan tedbirlerin 2010 yılında da uygulanmasına yönelik olarak süre 
uzatımına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Keza, tasarının genel gerekçesinde de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının 
iyileştirilmesi ve kısa çalışma ödeneğinin artırılması uygulamasının 2010 yılında da devam 
ettirilmesinin amaçlandığı, aynı kapsamda olmak üzere, ilk defa işe alınan ve çalıştırılanlar için 
sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması 
uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir. 

Komisyon raporunda da belirtildiği üzere, Hükümet adına komisyonda yapılan açıklamalarda da 
ekonomik krizin ekonomik veya sosyal hayatı olumsuz şekilde etkilediği, önemli sorunlardan olan 
işsizliği artırdığı, bu gerekçeyle düzenlemeye gidildiği ifade edilmiştir. 

Tasarıya bakarsan, krizin etkisi ağır bir şekilde devam ediyor ki olağanüstü şartlarda uygulanan 
kısa çalışma ödeneğine ilişkin uygulama 2009 yılındaki aynı şartlarda devam ettiriliyor ancak Sayın 
Başbakana bakarsan, krizin etkisi az oldu, teğet geçti. Bu açık bir çelişki değil mi? 

Sayın Başbakan ve Hükümet üyeleri kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği nota bakıyor. 
Amerika'da, Avrupa'da batan onlarca bankanın batmadan önce notlan neydi, onlara bir bakın. Bırakın 
bunları da gerçeklere bakın, çiftçimizi, esnafımızı, çalışanımızı, emeklimizi içine düşürdüğünüz 
duruma bir bakın. 
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Sayın Başbakan, otomobil satışlarının 2009 yılında arttığından bahsediyor. 2008 yılında 306 bin 
olan otomobil satışının 2009 yılında 369 bin olduğunu söylüyor. Doğru ama 2008 yılında ekonominin 
iyi olduğunu söyleyen yok ki. 2008 yılında otomobil satışları yüzde 14,4; hafif ticari araç satışları da 
yüzde 21 azalmış. Ayrıca, bir önceki yıla göre 2008 yılında yüzde 39, 2009 yılında yüzde 50 azalan 
traktör satışlarını, 2008 yılında yüzde 23, 2009 yılında yüzde 43 azalan kamyon satışlarını niye 
açıklamıyorsun? Sayın Başbakan kendi kendini kandırıyor. 

Sayın Başbakanın gösterdiği tabloya bakarsan, en fazla otomobil satışı 466 binle 2000 yılında 
yapılmış. Krizin etkisini görebilmek için esas, üretime bakmak gerekir. AKP yetkililerine rica 
ediyorum: Şu üretim rakamlarını Sayın Başbakana gösterin de gerçek durumu görsün. 

2009 yılında otomobil üretiminde yüzde 17,8 azalma var. Otomotiv sektöründe üretimdeki 
daralma yüzde 24,2 düzeyindedir. Yani, üretim yaklaşık dörtte 1 azalmış, her dört makineden biri 
durmuş. Bu ne demektir? İşsizlikte artış, yoksullukta artış demektir. Millet "işsizim, açım" diyor, 
Sayın Başbakan ise "açılım" diyor. PKK'lılara kucak açılıyor. Teröristleri kastederek "Analar 
ağlamasın." deniliyor. 

Ekonomideki kriz sürecinden zarar görmüş milyonlarca insanımızla alay edercesine hâlâ krizi 
en az zararla atlatmaktan bahseden Sayın Başbakana diyeceğimiz şimdilik şudur: Sizi kriz teğet 
geçmiş olabilir, yandaşlardan ve hanedan mensuplarından yeni şirket kuran, bu buhran dönemini 
fırsat olarak gören soyguncu ve asalakların hayat standartlarında bir yükselme de olabilir, milletimizin 
alın teriyle, adrese teslim devlet ihaleleriyle lüks ve rahata ulaşanlara kriz hiç görünmemiş de olabilir 
ama bir gerçek var ki AKP Hükümetinin öngörüsüzlüğü, tedbirsizliği, iş bilmezliği ve beceriksizliği 
yüzünden kriz kahir ekseriyetteki insanımızı silindir gibi ezip geçmiştir. O nedenle, yaşanan kriz, 
markasıyla, unvanıyla, patentiyle bir AKP krizidir. 

20 milyon insanımızın geçimini temin etmeye çalıştığı tarım sektöründe çiftçimizin ürünü para 
etmemiş, sattığı, borcuna dahi yetmemiştir. 2 milyonu bulan esnafımızın rafları boş kalmış, ekmek 
parasını dahi kazanamayacak bir duruma gelmiştir. 5,5 milyon düzeyindeki asgari ücretle 
çalışanlarımız, ücretiyle en temel ihtiyacını bile karşılayamaz olmuştur. 9 milyonu aşkın emekliler 
ile dul ve yetimlerimiz, içler acısı bir hayat standardına âdeta mahkûm edilmiştir. 2004 yılında 6,4 
milyon olan aktif yeşil kartlı sayısı, yeşil karta muhtaç olan vatandaşımızın sayısı bugün 9,5 milyonu 
aşmıştır. İşsizlik patlamış, Hükümetin 2009 yılı işsizlik oranı tahmini yüzde 14,8 olup bu oran 2002 
yılındaki yüzde 10,3 oranına göre yüzde 43,7 oranında artışa karşılık gelmektedir. Orta Vadeli 
Program'da da işsizlik oranının 2012 yılında bile ancak yüzde 13,3 olacağı hedeflenmiştir. İstihdam 
ve işsizlik sorunu AKP'nin siciline işlenmiş derin bir sosyal yara olmaya devam etmektedir. Böyle 
bir durumda yabancıların çalışması bu tasarıyla AKP Hükümeti tarafından kolaylaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Sayın Başbakan ve Hükümetinin iddia ettiğinin aksine sofralarda ekmek artmamış, 
azalmıştır. Artan ve çoğalan ise sadece Hükümetin destekçisi ihale komisyoncuları, tefeciler, devlet 
imkânlarını talan eden vurguncuların sayısıdır. Kendi yandaşlarını abat etmede kural ve sınır 
tanımayan, aile yakınlarının şatafatlı hayatlarına son hızla devam etmesinde bir beis görmeyen AKP 
saltanatının çiftçimizi, esnafımızı, girişimcimizi, asgari ücretlimizi, emeklilerimizi, işsiz kalan 
vatandaşlarımızı umursamamasının ve çaresizliklerini görmezden gelmesinin elbette bir siyasi 
faturası olacaktır. O zaman geldiğinde Sayın Başbakanı ne dış ne de iç menfaat destekçileri asla 
kurtaramayacak, yapılanların acı bilançosu bir bir bugünkü kadroların önüne konulacaktır. O gün de 
yakındır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kalaycı, lütfen tamamlayınız. 

MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Cenabıallah'ın izniyle yaklaşmakta olan Milliyetçi Hareket 
Partisinin iktidarında bu dönemde yapılanların bir bir hesabı sorulacaktır. Sayın Başbakanın içinde 
bulunduğu ruh hâlinin ve hırçınlığının nedeni de akıbetini şimdiden görüyor olmasıdır. 

Tasarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Özyürek, İstanbul Milletvekili. 

Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 463 sıra sayılı Tasarı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz tasarı bir torba tasarı, yani kırkambar bir tasarı. 
Çeşitli konularda bürokrasinin aklına gelen, siyasilerin aklına gelen çeşitli düzenlemeler bir tasarıda 
birleştirilmiş ve önümüze getirilmiştir. Oysa, buralarda, hem Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de 
Genel Kurulda çok tartıştık ve dedik ki: Artık torba tasarı gelmesin. Hangi konuda düzenleme 
yapacaksanız o konuyla ilgili tasarıyı getirin, konuşalım. Bu yetmezmiş gibi bu torba tasarı bir de 
temel kanun gibi görüşülüyor, yani komisyonlardan kaçırılarak, Meclisten kaçırılarak bir düzenleme 
yapılıyor. 

Bir diğer önemli nokta: Bu tasarıda, elimizdeki raporu dikkate alırsak, dokuz madde Maliye 
Bakanlığıyla ilgili ve bu tasarıyı sevk eden Maliye Bakanlığı ama burada Maliye Bakanı değil, Sayın 
Çalışma Bakanı oturuyor. Komisyonda da arkadaşlarımız bunu dile getirdiler. Niçin Maliye Bakanı 
buraya gelip tasarıdaki dokuz maddesini sahiplenerek bir savunma yapmaz, anlayabilmiş değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla getirilen düzenlemelerin bir bölümü rutin düzenlemeler, yani 
işte, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, kısa çalışma ödeneğinin 
artırılması gibi düzenlemeler, yani istihdam koşullarındaki daha önce yapılmış kısmi iyileştirmelerinin 
devamı niteliğinde düzenlemeler. Böylesine perakende düzenlemeler yerine, AKP'nin, Hükümetin 
kapsamlı bir işsizlikle mücadele yasa tasarısı getirmesi çok daha yerinde olurdu. Çünkü Türkiye'nin 
en temel sorunu -bütün kamuoyu yoklamalarında da bu ortaya çıkıyor- işsizliktir değerli arkadaşlarım. 
İşsizlikle ilgili burada öngörülen düzenlemelerle bir adım atmamız, işsizliği önlememiz mümkün 
değildir. Öyleyse, işsizliği ekonomik boyutlarıyla, sosyal boyutlarıyla yeni baştan ele alan bir tasanya 
ihtiyaç var. Ne yazık ki bu yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çalışanların sorunlarına AKP ne yazık ki bütünüyle kulağını tıkamıştır. 
Kırk dört gündür Kızılay'da, Tekel fabrikasından çıkarılmış 12 bine yakın işçi, bu zemheri soğuğunda, 
bu ağır kış koşullarında hakkını aramaktadır. Aradığı hak nedir? Yeni bir hak verilmesi değil, mevcut 
haklarının korunmasını istemektedir ama bu taleplerine karşı Sayın Başbakan "Ben yetim hakkını 
yedirmem." diyerek, "Siz ideolojik mücadele yapıyorsunuz." diyerek işçilerin haklı taleplerine 
kulağını tıkamaktadır. 

Maliye Bakanı ise "Bizim buradaki sorunumuz gösterdiğimiz merhametten doğmaktadır." 
demiştir. Değerli arkadaşlarım, hangi merhameti gösterdi AKP, merak ediyorum. İnsanların 
fabrikalarını kapatıp bu kışta kıyamette sokağa atmak veya bir kölelik yasası olan 4/C uygulamasına 
mahkûm etmek merhamet göstermek midir? Kaldı ki bir sosyal devlette bir bakan merhamet 
göstermez. Sosyal devletin, anayasada yüklediği görevleri yerine getirmesi lazım. Bunları yapmayıp 
"Biz size yeteri kadar merhamet gösterdik, bundan sonra göstermeyeceğiz." diyor. 
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Şimdi, artık, bu Tekel işçilerinin davası değerli arkadaşlarım, bir ideoloji meselesi değildir, bir 
merhamet meselesi değildir; bir sosyal devlet meselesi olmaktan çıkmış, bir vicdan meselesi olmuştur. 
Vicdanı olan herkes bu davaya, şu anda Kızılay'da hakkını arayan 12 bin işçiye kulaklarını tıkayamaz 
ama ne yazık ki AKP, milletvekilleriyle, bakanlarıyla bu direnişi görmezden gelmektedir. Bırakınız 
onların sorunlarını çözmeyi, yanlarına gidip onların hatırını bile sormamaktadırlar. Bu arkadaşların 
-çeşitli araştırmalar yapıldı- yüzde 65'inin AKP'ye 2007 seçiminde oy verdiği ortaya çıktı. Size oy 
veren, şu anda mevcut haklarını korumaya çalışan bu insanlara insafla, vicdanla yaklaşmak lazım. Bu 
sorunu çözmemek, bu sorunu görmezden gelmek -açıkça söylüyorum değerli arkadaşlarım-
vicdansızlıktır. Vicdanı olanlar bu konuda anlayış göstermek zorundadırlar. 

AKP sadece burada değil, İstanbul'daki itfaiye işçilerini de sokağa atmaya ve onların haklı 
davalarını görmezden gelmeye çalışmaktadır. Burada getirilen göstermelik birkaç düzenlemeyle güya 
çalışanların, güya işsizlerin sorununa çözüm getirmeye çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla getirilen bir diğer düzenleme ise emeklilere, BAG-KUR ve 
SSK'dan emekli olanlara sembolik, 60 liradan başlayan, 105 liraya kadar giden bir artışın getiriliyor 
olmasıdır. 

Emekliler bu toplumun gerçekten en mağdur kesimidir. Emeklilerin sorunlarını çözmek gerekir. 
Emeklilerin sorunlarına çok küçük bir artışla da olsa çare aranması doğrudur ama bu sembolik 
zamlarla, bu komik zamlarla emeklilerin sorunu çözülemez değerli arkadaşlar. Emeklilerin, özellikle 
SSK'dan emekli olanların temel sorunu intibak sorunudur. Eski emekli ile yeni emekli arasında büyük 
bir uçurum meydana gelmiştir. Aynı sürede, diyelim otuz yıl tavandan prim ödemiş bir eski emekli 
bugün 700 lira alırken, aynı sürede, yine tavandan prim ödemiş bir emekli eski parayla 2 milyar, 
bugünkü parayla 2 bin lira emekli maaşı almaktadır. Bu uçurumu çözmek gerekir. Sayın Bakanın 
çeşitli demeçleri basına zaman zaman yansıdı, bu sorunu çözdük, çözüyoruz havası verildi, işçiler 
umuda sevk edildi fakat daha sonra hiçbir şey yapılmadı. İşte şimdi 60 lira gibi komik, sembolik bir 
zamla herkesi susturmaya çalışıyorsunuz. 

Bir önemli sorun da şu: "Sayın Başbakan devrim niteliğinde bir açıklama yapacak, bütün 
emekliler televizyon başına." dediler bir salı günü, herkes gitti, bu komik zamları, 60 liralık zammı 
öğrendi, 105 liralık zammı öğrendi ve ay başında da herkes koşarak bankalara gitti. Ne o? Zam yok. 
Çünkü Sayın Başbakan Meclisi hiçe saydığı için, kendi söylediğinin emir olduğunu kabul ettiği için 
"Böyle bir önerimiz var. Meclis kabul ederse bu yasa çıkacak, sizin maaşınız da artacak." demedi, o 
insanlar koşa koşa bankalara gittiler ve bu sembolik, bu komik zammı bile alamayıp büyük bir 
hüsranla geri döndüler. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer büyük haksızlık burada yapılan: Memur emeklilerine hiçbir şey 
verilmiyor. Onlara ilk altı ay için yüzde 2,5; ikinci altı ay için yüzde 2,5 gibi komik bir zam yapılıyor. 
Oysa emekli öğretmenler, diğer emekli memurlar gerçekten güç durumdadırlar. Niçin onları göz ardı 
ediyorsunuz? Niçin hiç yoksa çok yetersiz zamdan onları da yararlandırmıyorsunuz? Bu, AKP'nin 
bir ayrımcı anlayışının doğal sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla getirilen düzenlemelerden biri de banka şubelerinden önemli 
miktarda harç alınmasıdır. Şimdi, AKP olaya şöyle bakıyor: En rahat sektör neresi? Bankacılık 
sektörü. Bütçe açıkları da var. "2009'da 52 katrilyon açık verdim. 2010'da da 50 katrilyon gene açık 
vereceğim. Öyleyse şu bankalardan biraz para alayım, biraz vergi alayım." diye yola çıktı. 
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Değerli arkadaşlarım, bu şekilde "kelle vergisi" gibi şube başına vergi almak, harç almak 
vergicilik prensipleriyle bağdaşmaz. Bizim Anayasa'mıza göre vergi, mali güce göre alınan bir 
paradır. Siz, zarar eden bankanın şubesinden de harç alıyorsunuz, her yıl alıyorsunuz, kâr eden 
bankanın şubesinden de alıyorsunuz ve bir önemli yanlışı yapıyorsunuz. Küçük ilçelerde ve 
beldelerde, nüfusu az yerlerde açılan şubelerden de önemli ölçüde harç alacağınız için... Zaten zarar 
etmesine rağmen, özellikle Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası gibi bankalarımız o küçük 
yerlerde de şubelerini açık tutmaya çalışıyorlardı, kâr da etmiyorlardı. Şimdi siz onun üstüne bir de 
harç bindirirseniz ne olacak? Yavaş yavaş o küçük yerlerdeki şubeler kapanacak, yenisi kesinlikle 
açılmayacak. Bankalar Birliğinin bu konudaki önerileri, bu konudaki istekleri, kesinlikle, 
Komisyonda da, burada da dikkate alınmadı, çok cüzi bir ayarlama yapmakla yetindiler. Bu vergiler, 
değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, vergicilik ilkeleriyle bağdaşmaz. Bunlar, olağanüstü dönemlerde 
alınabilecek vergilerdir. Siz, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemde olduğunu kabul etmiyorsunuz. 
"Kriz Türkiye'de teğet geçti." dediniz, "Kriz bizi etkilemez." dediniz ama şimdi getirdiğiniz 
uygulamalara bakıyoruz, olağanüstü vergilerle düzenleme yapmaya çalışıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, gene bu torba tasarıda, kırk dokuz ilde uygulanan Teşvik Yasası'nin 
süresini uzatıyorsunuz. Biz bunu baştan beri "Bu Teşvik Yasası'nın süresi doluyor, bunu uzatalım." 
diye hep gündeme getirdik ama Maliye Bakanı, ilgili bakanlar "Hayır, biz artık bu Yasa'nın süresini 
uzatmayacağız." dediler. Peki -bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu- şimdi niçin uzatıyorsunuz? Çünkü 
mecbur kaldınız, çünkü ekonominin buna ihtiyacı var, çünkü yarım kalan yatırımların buna ihtiyacı 
var. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasada gene önemli bir düzenleme, belediyelerin borçları nedeniyle, 
vergiden, hazineden aldıkları paylardan kesinti yapılmasıdır. Şu anda, zaten belediyelerimizin pek 
çoğunun hazineden gelen paylarından yüzde 40 kesinti yapılıyor. Biliyorsunuz, bu kriz nedeniyle 
vergi gelirleri düştü, vergi gelirleri düştüğü için belediyelere ayrılan paylar düştü. Bu paylardan zaten 
yüzde 40 kesiyorsunuz, bir de bunun daha fazlasını kesme konusunda yetki alıyorsunuz. Bu demektir 
ki belediyeler artık hizmet veremez, belediyeler artık yatırım yapamaz hâle geliyor. Zaten pek çok 
belediyemiz, bugünkü şartlarda bile, sadece maaş ödüyor, sadece elektrik parası ödüyor, hizmet 
veremiyor. Büyük iddialarla göreve gelmiş belediye başkanlarımız verdikleri sözü tutamamanın, 
bırakınız verdikleri sözü tutmanın, mevcut çarkı çevirememenin üzüntüsü, ızdırabı içindeler. Bunlara 
bir de yeni ek kesintiler getirirseniz, belediyeleri felç edersiniz. Burada yetki alınıyor. Umarım ve 
dilerim ki bu yetki kullanılmaz, belediyelerimiz iş yapamaz hâle getirilmez diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasada önemli noktalar olarak bunlar öne çıkmıştı. Şimdi, son anda 
Komisyonda yapılan bir düzenlemeyle, Çalışma Bakanlığının yetkisi devam ettirilmek suretiyle, 
sendikalı işçi olarak sendikaların verdiği sayıya itibar edilmesi şeklinde bu tasarıya bir 4'üncü madde 
eklendi. Şimdi, bu, kaçak işçiliği teşvik etmek demektir değerli arkadaşlar. Mesela tarım ve 
ormancılık, avcılık ve balıkçılık iş kolunda 96.682 kişi çalışıyor görünüyor Sosyal Güvenlik 
Kurumunun rakamlarına göre, 96 bin kişi. Buna karşılık sendikaların verdiği rakam 137.740 kişi. 
Peki, hangisine itibar edeceğiz? Getirilen bu tasarıyla buna itibar edeceğiz, yani sendikaların 
getirdiğine itibar edeceğiz. Bu ne biçim iş? Yani artık bir devlet düşünün ki, bir kamu yönetimi 
düşünün ki, bir sendikacılık düşünün ki bir iş kolunda kaç işçi çalıştığını tespit edemiyor, bu konuda 
tartışmaları bitirmek için de diyor ki: "Artık uzun etmeyin, sendikalar ne verirse ona itibar edelim, 
geçelim." 
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Değerli arkadaşlarım -yaşadığımız ortam- çalışanların, memurların, emeklilerin, esnafın ve 
namusuyla iş yapan kesimin çok zor şartlarda yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Şimdi, Hükümet yeni 
yılla beraber ÖTV'yi artırmak suretiyle akaryakıta zam getirdi, elektriğe zam getirdi, pek çok şeye 
zam getirdi ve daha da gelecek. Doğal gaza zam getireceklerdi, Genel Başkanımız Deniz Baykal 
"Doğal gaza da zam geliyor." deyince "Öyleyse biz de ocak ayında doğal gaza zam yapmayız." 
dediler. Güzel, hiç yoksa insanlar bir ay zamsız doğal gaz tükettiler ama şubat ayından itibaren o 
zam da gelecek. Şimdi, zamları getiriyorsunuz -akaryakıt zammı iğneden ipliğe kadar her şeye 
yansıyan bir zamdır- bu zamları getiriyorsunuz ama emekliye, memur emeklisine ilk altı ayda yüzde 
2,5; ikinci altı ayda yüzde 2,5 gibi komik bir zam yapıyorsunuz. Memur emeklisine, memurlara aynı 
zammı yapıyorsunuz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine de, biraz önce söyledim, 60 lira ile 105 lira 
arasında değişen bir zam yapıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen tamamlayınız. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Şimdi, bu konuda bir önergemiz var. Hiç yoksa bu 60 
lirayı 200 liraya çıkaralım da insanlar biraz nefes alsınlar. 

Şimdi, biraz sonra Sayın Bakan veya AKP sözcüsü arkadaşlarım buraya gelecekler, diyecekler 
ki "2002'den beri biz kaç lira zam yaptık, şunu yaptık." Oranlar söyleyecekler, kafa karıştıracaklar 
ama değerli arkadaşlarım, bu kafa karışıklığı yaratmanıza hiç neden yok. Çıkın sokağa, bir memur 
emeklisine sorun; bir işçi, bir Bağ-Kur emeklisine sorun. Aldığınız parayla geçiniyor musunuz, 
geçinemiyor musunuz? Bundan on yıl önce durumunuz daha mı iyiydi, bugün daha mı iyi diye sorun. 
Rakamlar, oranlar insanlar aldatmak için kullanılabilir ama gerçekler yaşanıyor, insanlar gerçekten 
perişan oluyor. Torununa harçlık veremeyen emekli, akşam evine yiyecek götüremeyen emekli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Ek sürenizi verdim, teşekkür ediyorum Sayın Özyürek, yapacağımız bir şey yok. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Teşekkür edeyim Sayın Başkanım, izin verirseniz... 

BAŞKAN - Biliyorsunuz, böyle bir uygulamamız yok Sayın Özyürek, sağ olun. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sermayesi mi var Başkanım, ver Grup Başkan Vekiline. Başka 
zaman veriyorsun. İşine geldiğinde AKP'lilere bol kepçe veriyorsun. Dakika tutarsam ne 
yapacaksınız? Özür dileyecek misiniz? 

BAŞKAN - Böyle bir uygulamamız yok Sayın Milletvekilim, takip edebilirsiniz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunca önemli bir tasarıyı torba yasası 
diye getiriyorsunuz, arkasından temel yasa hâline getiriyorsunuz. Ondan sonra da bir dakika söz 
vermeye gelince bile bunu yapmıyorsunuz. Bunun adı demokrasi mi değerli arkadaşlar? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Ondan sonra da "Türkiye'yi faşizme götürüyorsunuz." 
deyince kızıyorsunuz. Faşizm budur işte. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından "Ne 
alakası var?" sesleri) 

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Gurubu adına söz isteyen Nezir Karabaş, Bitlis 
Milletvekili. 

Buyurun Sayın Karabaş. (BDP sıralarından alkışlar) 
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BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii daha önceki hatipler de dile getirdi, bir torba kanun, çeşitli 
konularda, zaten tasarının başlığında da var: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlar... Yani birçok kanun bir tasarının içinde önümüze getirilmiş. Şimdi bu tasarıda 
getirilen yasa değişikliklerinin iddiası, yasa değişikliğini getiren Hükümetin iddiası Türkiye'de 
ekonomik kriz koşullarında hem çalışanların durumunda iyileşme gerçekleştirmek hem de üretim 
yapanların daha iyi üretim yapmasını, onlara teşvik sağlanmasını sağlamak iddiaları var. 

Tabii bu iddiaları dile getirirken son dönemlerde Türkiye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirme 
yapmadan geçmek mümkün değil. Türkiye'de son dönemde birkaç önemli gelişme yaşandı. 
Bunlardan biri Türkiye'deki eczacıların, Eczacılar Birliğinin eylemi. Yine Tam Gün Yasası'na karşı 
Türk Tabipler Birliği, SES ve diğer sağlık sendikaları ve kuruluşların eylemleri ve yine İstanbul'da 
İstanbul Belediyesi tarafından işten atılan itfaiyecilerin eylemleri ve en önemlisi Türkiye'nin hatta 
artık son günlerde gelinen noktada Avrupa'nın, dünyanın gündemini kaplayan Tekel işçilerinin 
durumuna değinmek gerekiyor ve bu konuda başta Sayın Başbakan olmak üzere bakanların ve AK 
PARTİ yetkililerinin değerlendirmelerine bakmak gerekiyor. 

Şimdi, Türk Tabipleri Birliğinin ve sağlık çalışanlarının, kuruluşlarının da Eczacılar Birliğinin 
de Tekel çalışanlarının da İstanbul İtfaiyesinden atılan ve işsiz kalan itfaiyecilerin de tüm eylemlerine 
-istisnasız- başta Sayın Başbakan olmak üzere her bakan şöyle değerlendirmeler yaptı: "Bunlar, işte, 
doktorlar tarafından, bunlar işçiler tarafından, bunlar itfaiyeciler tarafından, bunlar eczacılar 
tarafından yapılan eylemler değil -sanki bunlar memnun gibi- bunlar örgüt işidir." 

Şimdi, bir taraftan AK PARTİ'nin iddiası Türkiye'yi demokratikleştirme. Açılım söyleniyor, 
demokratikleşme söyleniyor. Türkiye'yi Avrupa Birliğine sokma ve bütünleştirme diyor. Diğer 
taraftan yapılan her eyleme ideolojik veya örgüt işi deyip halkın gözünde geçmişten bu yana kadar, 
doksan yıldır Türkiye'de öcü olarak gösterdiler. Örgütlenmenin, hak aramanın öcü gösterildiği, 
ideolojilerin öcü gösterildiği bir deli gömleği giydirilmeye çalışılıyor. 

Şimdi, örgüt işi... Peki, siz AK PARTİ programıyla, söylemiyle "Çağdaş, demokratik, Avrupa 
Birliğine girmiş bir Türkiye yaratacağız." demiyor musunuz? Peki, örgütün olmadığı, örgütlenmenin 
olmadığı çağdaş bir toplum bugün dünyada biliniyor mu? Böyle bir toplum var mı, böyle bir ülke var 
mı? Örgütün olmadığı, örgütlenmenin olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin örgütlü olmadığı bir 
ülkede demokrasiyi yerleştireceksiniz. Örgütlenmenin olmadığı, örgütün öcü gösterildiği bir yerde 
Avrupa Birliği üyesi olacaksınız. Bu mümkün değil. 

Şimdi, Tekel işçilerinin durumuna gelince, aslında 2000'den bu yana tüm hükümetler, sadece 
kırk iki gündür değil, on yıldır Tekel işçisine âdeta işkence çektiriyor. Tekel sigara fabrikalarının 
özelleştirme kapsamına alındığı günden bu yana kadar, her hükümet, Tekel işçilerinin üzerindeki 
sopayı seçimlerde oya tahvil etme şeklinde kullanmıştır. Nitekim, şu andaki Hükümet de AK PARTİ 
İktidarı da hem 2004 seçimlerinde hem 2007 seçimlerinde hem de 2009 seçimlerinde, Tekel 
işçilerinin üzerindeki bu sopayı göstererek onların oyunu istemiştir ve eğer AK PARTİ'ye oy 
verirlerse AK PARTİ Hükümetinin Tekel işçilerini mağdur etmeyeceğini söylemişlerdir. 
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Nitekim, bugün Yaprak Tütün İşletmelerinin olduğu ve işçilerin çalıştığı illerdeki AK PARTİ'li 
milletvekilleri illerine doğru düzgün gidemiyorlar; gittikleri her yerde, Tekel işçileri, onların aileleri 
ve en önemlisi de -sadece onlar da değil- oradaki esnaf ve halk tarafından ciddi bir şekilde 
eleştiriliyorlar. 

Şimdi, bununla birlikte, sadece bu mudur? Özellikle, son, geçen hafta Tekgıda-İş Sendikasına 
gönderilen Ankara Valisinin istemi ve oradaki söylemler demokratik bir ülkede söylenebilir mi, dile 
getirilebilir mi? Oradaki görüntünün çirkin olduğu, oradaki esnafın rahatsız olduğu söyleniyor. 

Evet, ben de Sayın Vali Beye katılıyorum. Oradaki görüntü çirkindir. Oradaki görüntü, 
Türkiye'de, Ankara'nın, başkentin göbeğinde gerçekten kabul edilebilecek bir görüntü değil, çirkin 
bir görüntüdür ama bunu yaratan, Tekgıda-İş değil, bunu yaratan, Tekel işçileri değil; bunu yaratan, 
çok rahat çözülebilecek, bu kadar uzatılmaması gereken bir sorunu ısrarla bugüne taşıyan Sayın 
Başbakan ve AK PARTİ Hükümetidir ve yapılması gereken de ikide bir işçilere, onun sendikasına, 
onun sendikacısına çatarak sorun yaratmak değil, yapılması gereken bir an önce bu sorunun 
çözümlenmesidir. 

Sayın Başbakan her şeyi tersine çevirerek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Birincisi: Tekgıda-
İş Genel Başkanının yaptığı açıklamayı son dönemlerde basına yansıyan, geçmişte yapılmış olan ve 
şimdi de Türkiye'de 2003'ten bu yana kadar hazırlığı veya planı yapılan birçok darbeyle karıştırıyor. 
Ne demiş Sayın Genel Başkan? Ki nitekim öyle demediğini söylüyor, eğer söylemiş olsa bile, genel 
grev hükümeti yıkar. Maalesef Türkiye'de işçi sınıfı, emekçiler, örgütlü, birlikte hareket eden ve 
hükümet düşüren bir yapıda değil ama şunu çok iyi biliyoruz ki, dünyanın birçok yerinde, geçmişte 
Türkiye'de de genel grevler hükümet düşürmüştür ama işçi, emekçi, sendikacı, örgütlü kesimler 
"Hükümeti düşürürüz." dedikleri zaman, dediklerinde, sizin her gün el sıkıştığınız ve 
soruşturmadığınız, görevden almadığınız, cezasını vermediğiniz silahlı güçler gibi darbe yapmak 
değil, silahlı güçler gibi hükümetin zorla halkın iradesine tahakküm kurma değil, tam tersine, halka 
verdiği sözleri, işçiye verdiği sözü, emekçiye verdiği sözü yerine getirmediği için ilk seçimde 
hükümet düşürmekten bahsedilir. Bunun için bu tür sözlerin bu şekilde topluma yansıtılması kabul 
edilebilir değil, bu şekilde toplumun maniple edilmesi doğru değil. 

Yine defalarca dile getirildi, hem Sayın Başbakan hem Sayın Maliye Bakanınca, Tekel işçisine 
her ay 40 milyon lira para ödendiği söylendi. Tekel işçisi 1.250 lirayla 1.400 lira arasında maaş alıyor. 
Yirmi yıllık bir Tekel işçisinin bordrosu elimde; eline geçen para 1.300 liradır, yirmi yıllık işçi. Şimdi, 
11 bine yakın, tam 11 bin bile olmayan işçileri hesapladığımız zaman, her ay işçiye ödenen, eline 
geçen para 15-16 milyonu geçmemektedir. Siz, şu anda, Tekeli, oradaki bürokrasiyi, oradaki memuru, 
onları işten atmıyorsunuz, o ücretleri ortadan kaldırmıyorsunuz, ki yarın öbür gün onların hepsini 
diğer kurumlara yerleştireceksiniz -onun dışında- tüm bu yapılan harcamaları, Tekel işçisine ödenen 
ücret olarak alacaksınız. Çıkıp 1.300 lira, 1.400 lira ücret alan, yirmi yıldır çalışan işçiyi maniple 
edip "3-4 bin lira para alıyorlar." diyeceksiniz ki halkın gözünde bunlar zaten bu kadar parayı alıyor. 
Bu durumda olmamız... Bu işçiler ve buna benzer işçilerin veya emekçilerin, çalışanların aldığı 
maaşlarla ilgili bir izlenim yaratıyorsunuz. Bunlar doğru değil. 

Ve yine, Tekel işçilerinin durumu sadece işçileri ilgilendirmiyor, sadece 11 bin işçiyi 
ilgilendirmiyor. Bugün, Bitlis'te, Muş'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Tokat'ta ve 
birçok diğer ilde Tekel işçilerinin -orada zaten sanayi yok, ciddi şekilde işsizlik var, tarım son, dibe 
vurmuş- oradaki işçilerin işten atılması durumunda, hepsi, yaşadıkları ili terk etmek durumunda 
kalacaktır ve her işçinin atılması durumunda 1 veya 2 tane esnaf ciddi bir şekilde krize girecek ve işini 
kapatmak zorunda kalacaktır. 
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Ve yine, kadının istihdam edilmediği, özellikle iş alanında istihdam edilmediği Türkiye'de, 
Tekelde ciddi oranda kadın çalışan vardır. Yani bugün işçiyle de kıyasladığımız zaman, genel işçi 
oranıyla kıyasladığımız zaman kadının en fazla istihdam edildiği kurumlardan biridir Tekel ve eyleme 
de baktığımız zaman bu kadınların feryadı: "Biz yaşadığımız yerde iş bulan, üreten, emeğiyle geçinen, 
kimseye muhtaç olmayarak geçinen bir kesimken, Hükümet, bizi de bizim emeğimizi de yok etmek 
ve bizi işsiz bırakmak, eve mahkûm etmek istiyor." Tüm bunları dikkate alarak gerçekten bütçeye de 
gerçekten Hükümete de çok ciddi yük getirmeyecek ve onların her birinin de yaşadıkları ilde mevcut 
kamu kurumlarının ihtiyaçlarını değerlendirdiğimizde üretebilecekleri ve aldıkları maaş kadar emek 
verecekleri, bu ülkenin kurumlarına katkı sunabilecekleri işlerde rahatlıkla çalışılabilir. Bu inattan bir 
an önce vazgeçilmeli, Türk-İş'le Tekgıda-İş'le ve Tekel işçileriyle görüşülüp bu sorunun bir an önce 
çözümlenmesi gerekir diyoruz. 

Şimdi, tabii, bu yasa tasarısına baktığımız zaman birçok farklı konularda değişiklik isteniyor. 
Şimdi, bankalardan alman harçlarla ilgili... Şimdi, Türkiye'de nüfusa düşen banka sayısını 
hesapladığımızda, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'nun birçok küçük 
ilçe ve beldesinde Ziraat Bankasının dışında banka şubesi yok. Yani siz, bankalardan birçok konuda 
devletin hem dünyanın her tarafında hem de Türkiye'de farklı yasayla düzenleyip alabileceğiniz 
vergiyi açacağı banka şubesi sayısıyla kıyaslayıp bankaların küçük illerde, ilçelerde, beldelerde şube 
açmasını bir yerde engelliyorsunuz. 

Yine, yabancıların çalışmasının kolaylaştırılmasıyla ilgili bir madde ve bu, Avrupa Birliği uyum 
yasaları çerçevesinde getirildiği söyleniyor. Şimdi, Türkiye'de ciddi bir anlamda işsizlik varken, bu 
işsizliğin çözülmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla, çözüm bulunmasıyla ilgili ciddi hazırlıklar yokken, 
çok önemli, Türkiye'nin birinci derecede önceliği gibi bu tür yasaları getirmek gerçekten mantıklı 
değil, hiçbir mantığı da yoktur. 

Yine, sendikaların yetkisinin belirlenmesiyle ilgili bugüne kadar defalarca sendikaların, işçilerin 
talebi oldu. Yine, bu yasalar, 2821 ve 2822 sayılı yasalar görüşüldüğü zaman bu konudaki 
düşüncemizi dile getirdik. Neden, işçiyi ilgilendiren, işçinin hangi sendikada olmasını istediğini, 
hangi sendikayla sözleşme yapmasını, hangi sendikanın onu temsil etmesini işçinin talebine 
bırakmıyoruz? Bunun çok kolay yolu var. Bir defa, siyasi partilerde olduğu gibi, sendikalar 
konusunda da birçok baraj getirmişsiniz. Onun dışında da yetki belirlenmesini birçok kurala, kaideye 
bağlayıp sonuçta, gerçekten, işçinin hangi sendikanın kendisini temsil etmesi hususunda tespitini ve 
istemini engellemeye yönelik 12 Eylül döneminde çıkan yasalarda ısrar ediyorsunuz. Bunun en kolay 
yolu, zaten bir sorun çıktığında, yetkili sendikanın tespitinde sorun çıktığında işyerine sandık 
kurmaktır. Bu konuda işçinin, bu konuda sendikacıların, bu konuda deneyimli olan kesimlerin 
defalarca istemleri olmasına rağmen, burada buna yönelik bir adım atılmış değildir. Şimdi, bu yasa 
düzenlemesi yapıldığı zaman "Her yılın ocak ve temmuz aylarında Bakanlığa bildirilen üye olan ve 
istifa edenler ve yine Güvenlik Kurumuna bildirilen işçi sayısı üzerinden belirlenen listeler 
açıklanacak ve yetkili sendika belirlenecek." denilmiş ama bugüne kadar bu çalışma yapılmamış ve 
bu çalışma sekizinci aya erteleniyor. Bizim bu konudaki önerimiz, bir an önce yasada değişiklik 
yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesinin zorlaştırılmaması ve işçinin istediği anda çok kolay bir 
şekilde o iş yerine sandık konularak yüzde 50'yi aşan işçinin çoğunluğunun destek verdiği sendikanın 
yetkili sendika kılınmasıdır. 
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Sendikacılık yaptım, bunu iyi biliyorum. Sendikacılık yapan arkadaşlar var. Çeşitli 
konfederasyonların çeşitli kademelerinden gelen milletvekilleri var. Yıllardır işçiler yetki 
belirlemesinde sendikanın çoğunluğu olmasına rağmen, bu işçi tarafından bilinmesine rağmen 
sendikanın dava açmamasını istiyor. Çünkü yetki davası açıldığı zaman o yetkinin kimde olduğunun 
belirlenmesi, yasal anlamda mahkeme tarafından belirlenmesi yılları alıyor ve işçi tümüyle 
sözleşmesiz kalıyor. Onun için işçi birçok zaman bu şekilde davalar açılıp toplu sözleşmesiz 
kalmasından da istemediği, üye olmadığı, destek vermediği sendika tarafından sözleşmenin 
yapılmasına razı bırakılıyor, mecbur bırakılıyor. 

Ve yine, buradaki en önemli düzenlemelerden biri -ki bir an önce de acele edilen 
düzenlemelerden biri- SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zammın bu ay ödenebilmesi için. 
Şimdi bu konuda bir taraftan birçok iddiadan, söylemden ve emekçilerde yaratılan beklentiden sonra 
verilen zammın komikliği bir tarafa, siz 1 Ocaktan itibaren bu tür bir düzenleme yapıyorsunuz, 
açıklama Sayın Başbakan tarafından bizzat yapılıyor fakat bunun hukuksal zeminini, yasasını 
çıkarmıyorsunuz. Ta ki ocak ayında emekli gidiyor maaşını alamıyor, şubat ayı geliyor, tekrar gidip 
alamayacak. Onun için, bir an önce bu yasayı çıkarmak istiyorsunuz, bu düzenlemeyi yapmak 
istiyorsunuz. 

Peki, bu düzenlemeyi yapmak için zaman mı yoktu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen tamamlayınız. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Nitekim, daha önce bu düzenlemelerin yapılmasıyla 
ilgili öneriler vardı, bizzat AK PARTİ tarafından reddedildi. 

Yine, teşviklerin uzatılmasıyla ilgili ve işçiye kısa süreli iş bırakmalarda verilecek destekle ilgili 
yasaların uzatılması var. Bu konuda bunlar olumludur ancak gerçekten hem işsizliğe çözüm bulma 
hem teşvik anlamında özellikle az gelişmiş bölgelerde -İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu Anadolu, 
Karadeniz Bölgesi'nde- talebi karşılamak ve üretimi devam ettirmek için bu teşviklerin yetersiz 
olduğunu... Hükümetin özellikle geçen yıl iddia ettiği ve "Bir an önce çıkaracağım." dediği çok 
kapsamlı bir teşvik yasasının çıkarılması gerekiyor. Bunlar uzatılmalı ama bunlar kesin çözüm 
değildir diyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karabaş. 

Söz sırası AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Alaattin Büyükkaya, İstanbul Milletvekili. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Büyükkaya. 

AK PARTİ GRUBU ADINA ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında AK PARTİ Grubu adına konuşma yapmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıya şu ana kadar konuşan, gruplar adına konuşan 
arkadaşlarımız farklı şeyler söylediler. Ancak, bu tasarıyı bir incelediğiniz zaman, evet, torba tasarı, 
tabii ki birçok düzenleme yapılıyor, bugün ilk defa yapmıyoruz bunu. Bundan önceki dönemlerde de 
ihtiyaç duyulmuşsa, biz bunları yaptık, bundan önceki hükümetler döneminde de yapılmış. Yani, 
eğer toplumun ihtiyacı varsa, toplumun yararına bir düzenleme yapıyorsak... E, ne? "Torba 
düzenleme yapma!" Peki, o zaman bu düzenlemeleri hiç yapmayalım. 

- 6 5 2 -
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MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Teker teker yapalım. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Teker teker yapalım. Teker teker yapmaya kalktığımız 

zaman bunun ne kadar büyük bir zaman alacağı da malumdur. Dolayısıyla, ihtiyacı zamanında 

karşılarsanız o ihtiyaç gerçekten karşılanmış olur. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Zamanında yapmıyorsunuz ki. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Dolayısıyla, bunu, sanıyorum ki eleştirmekte çok 

büyük haklılık yok. 

Ayrıca şunu söylemek istiyorum: Bu tasarıyı incelediğimiz zaman neyi düzenliyoruz biz? Bu 
tasarıda -eğer bu tasarının bir temel dayanağını görmek isterseniz- bir kere; bir, sosyal devlet 
anlayışımızın yattığını görürsünüz; iki, ekonomimizi, iş hayatını geliştirmek arzumuzu görürsünüz; 
istihdamı ve rekabet gücümüzü artırmak isteğimizi görürsünüz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ne alaka ya! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Ve bu tasarıda on bir tane düzenleme yapılıyor, bu on 

bir düzenlemenin de bu anlayışla yapıldığı açık ve nettir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Size yanlış bilgi vermişler. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - 4'üncü maddeye dayandığı... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Siz doğru bilgiye bakarsınız. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Bizim söylediklerimiz doğru bilgi ama siz dinlemiyorsunuz. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, neler yapıyoruz bu düzenlemelerle? Bir, emekli 
aylıklarını artırıyoruz, emekli aylıklarını artırıyoruz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tabii, çok ciddi bir artış var. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Başbakanınız artırmıştı! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Eğer Başbakanımız emekli aylıklarını artırma 
arzusunu... Ki yılbaşında bütçe imkânlarına baktıktan, bütçeyle ilgili değerlendirmeleri, gelirimizi, 
giderimizi... Biz çünkü bütçe disiplinine çok önem veriyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yapma ya! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Eğer bütçe disiplinine biz bugüne kadar önem 
vermeseydik enflasyon herhalde yüzde 5'lere, yüzde 6'lara inmezdi; Türk ekonomisi dünyanın on 
yedinci büyük ekonomisi olmazdı, Türk ekonomisinde fert başına millî gelir 10 bin dolarlara 
gelmezdi, hâlâ 2 bin dolarlarda sürünürdük. Yani bütün bunlara baktığınız zaman tablonun... Eğer 
bu bütçe disiplinine biz önem vermeseydik bugün ekonomimizin olabileceği yerleri hep beraber 
görürdük. Doğru, geçmişte bunlara alışmıştık. Enflasyon gayet güzel gidiyordu. Ne olacak, yüzde 
60'a hepimiz alışmıştık; yüzde 70, yüzde 80'ler, yüzde 100'ler, bunlar artık bizim için normal hâle 
gelmişti. Haa bunları özleyebiliriz, ben bir şey demiyorum. Özlemek herkesin hakkıdır ama biz bu 
ülkenin ihtiyaç duyduğunu yapmayı özlüyoruz. Onun için bunları bu tarzda yapıyoruz. 

Şimdi, düzenleme, dediğimiz gibi, on bir noktada. Müsaade ederseniz, sırayla bunlar hakkında 
görüşlerimizi de sizlere arz etmek istiyorum. 
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Emekli aylıklarını artırıyoruz. Emekli aylıklarını artırırken önce bazı şeyler söylendi de bunu bir 
hatırlamakta, hafızamızı yoklamakta fayda var. Sosyal Güvenlik Kanunu'nu bu Hükümet, biz, gelir 
gelmez değiştirmek istedik. Niye değiştirmek istedik? Çünkü memur emeklisi farklı alıyor, işçi 
emeklisi farklı alıyor, BAĞ-KUR emeklisi farklı alıyor. Bunlar aynı ülkenin vatandaşı değil mi? 
Emekli olurken farklı statülere tabi. Hayır! Biz dedik ki: "Bu ülkede yaşayan herkes, Türk 
vatandaşları, hepsi eşit haklarla emekli olmalıdır." Düzenlemeleri yaptık, değil mi? Anayasa 
Mahkemesine kim götürdü? Ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla bu, kamu emeklilerinin 
aleyhine düzenleme yaptığımız gerekçesiyle iptal edildi. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Anayasa'ya aykırı düzenleme yapmasaydınız, Anayasa'ya 
uygun yapsaydınız. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sefalette eşitlik getirdiniz de onun için iptal etti. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Sonra tekrar düzenleme yaptık ve tek çatı altında 
birleştirdik ve hiç olmazsa -tam istediğimiz gibi bir düzenleme olduğunu söyleyemiyorum, memur 
emeklilerinin durumu gene farklıdır ama- bir dengeyi kurmayı az da olsa, belirli ölçüde de olsa 
sağladık. Unutmayalım, bu ülkenin en büyük açığı sosyal güvenlik açıkları. 

Evet... Şimdi, bakalım memur emekli aylıklarına, 2002'den önceki duruma bir bakalım. 2002 
ile 2009 arasında biz nasıl bir zam yapmışız? Şimdi, biz, nominal rakamların büyüklüğüne hepimiz 
alıştık geçmişten. Şimdi rakamları küçük görünce diyoruz ki: "Ya, ne 60 lira, 80 lira? Ya, böyle bir 
şey olur mu?" Çünkü biz hep 80 milyonlara, katrilyonlara, nominal büyük rakamlara, yüzde 60, 
yüzde 80 laflarına çok alıştık ve bize bunlar hep küçümseyerek geliyor şimdi. 

Peki, biz 2002 ile 2009 arasında reel, yani enflasyonu çıkardıktan sonra, enflasyonu düştükten 
sonra yaptığımız zam ne? SSK emeklisinin ücretini -reel olarak söylüyorum- yüzde 27,6; yani refah 
noktasını yüzde 27,6 artırmışız. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kaç yılda? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - BAĞ-KUR emeklisi için yüzde 71,7... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Fazlaysa birazcık geri alalım. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Tarım BAĞ-KUR sigortalısı için ise yüzde 161,3; 
kamu emeklileri için ise yüzde 15,8 zam yapmışız net. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Geri alalım, fazla zam yapmışız. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bizim geri almak gibi bir derdimiz yok. Biz, bizim 
insanımızı daha iyi yaşatmak için derdimiz var, bizim sıkıntımız o noktada. Bunları... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - İyi de, Tekel işçilerininkini niye geri alıyorsunuz? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Zam yapmış mıyız? Yapmışız. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Benzine yapılan zamlarla geri aldınız. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Peki, bugüne kadar bunlar yapılmış mı? Hayır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Hiç kimse zam yapmamış mı? Geçmiş hükümetler hiç 
emekli maaşını artırmamış mı? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Asıl sıkıntı ne zaman? Bizden önceki dönemde. 

Şimdi ne yapmış, Başbakanımız ne zaman açıklamış? Yılbaşından sonra diyor ki. . . 
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HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Bir de çay simit hesabı yapsanız maaşlarla. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - "Biz memurumuza, işçimize, emeklimize, hepsine, bir 
müjde vermek istiyoruz." Yürütmeyi kim yürütüyor? Bakanlar Kurulu, değil mi? Başbakanımız da 
Bakanlar Kurulunun başkanı. Böyle bir niyetini ve bununla ilgili düzenlemeyi açıklıyor. Kötü mü 
yapmış? Kötü mü yapmış arkadaşlar? Yani böyle bir arzuyu açıklamışsa, bizim emeklimize müjde 
vermişse... Ya, niye müjde verdiniz kardeşim, niye emekli zammı yapıyorsunuz? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Doğrusunu açıklayacaksınız. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bunun için mi söyleyeceğiz? Yani iyi ki Başbakanımız 
böyle bir niyeti açıklamış, iyi ki bunları söylemiş ve şimdi, işte, bunu konuşuyoruz. Şimdi, emekliye 
yapılacak zammı konuşuyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Herhalde benzin almıyorsun sen. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bununla ilgili kanuni, yasal düzenlemeleri 
konuşuyoruz... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - 362 liraya insan yaşar mı? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - ...ve işte söylediğinin karşılığını koymuş, tasarıyı 
Bakanlar Kurulu hazırlamış, Bütçe Plan Komisyonundan geçirmişiz, şimdi de Genel Kurulda 
konuşuyoruz. 

YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Niye maaşlara yansımadı? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, bunu yapıyoruz. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Mazota yapılan zammı da söyle. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Şimdi, yaptığımız zam, ilk altı ay için, en düşük 
emekli aylığını yüzde 20,4 artırıyoruz çünkü bizim sistemimiz şu: Biz eşitliğe gidilsin istiyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Kaç lira? Kaç lira? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - En düşüğe daha fazla, diğerlerine ise daha az. En 
yükseği ise 4,64 artırıyoruz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, doğru değil o. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, 2010'daki, şu andaki enflasyon, TÜFE artışını 
da dikkate alırsak ki. . . 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hangi enflasyon! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - ...en düşük emekli aylığı yüzde 24,2 artmış olacak 
arkadaşlar. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Pinpon topundaki enflasyon! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - En yüksek emekli aylığındaki artış ise 7,8 olacak. 
Böylece dengeyi sağlıyoruz, dengeyi. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Hangi denge Alaattin Bey? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, emekli maaşındaki dengeyi sağlıyoruz efendim, 
hatırlatayım diye söylüyorum tekrar. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Emekli maaşı 362 lira, 362! 
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BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Benzine yaptığınız zammı da bir söyle Alaattin Bey. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - 362 liraya insan nasıl geçinecek? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Şimdi, biz bunları yapmakla hata mı yapıyoruz? Hayır. 
İnsanımızın gelirini artırıyorsak bundan ancak mutlu olmalıyız. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Elektriğe yaptığınız zammı da söyle! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bakın, yaptığımız bu zamların kamuya yıllık maliyeti 
ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar 42 milyon. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Doğal gaza yaptığınız zamları da söyle. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Katrilyon da diyebilirsiniz, tabii, büyük, nominal, 
eğer konuşmak istiyorsanız ama 3 milyar 42 milyon lira. Bu bir sene için değil, unutmayın, bundan 
sonra hep devam edecek bunu öderken çünkü hep bu paralar devam edecek. 

Dolayısıyla biz kamu emeklileri için elimizden geleni yapıyoruz, daha iyisini yapmak istiyoruz, 
inşallah, Türkiye'nin şartları, imkânları geliştikçe. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Neyse, ömrünüz yetmeyecek. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Nasıl 2002 ile 2009 arasında onların refahını 
artırmışsak bundan sonra da gene artıracağız. Hiç şüpheleri olmasın, emeklilerimiz gerçekten rahat 
olsun. Bizim dönemimizde onları açlığa, yoksulluğa mahkûm etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 

SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - İntibak yasası çıkardınız, intibak yasası! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bugün de gene gerekli zamları her zaman yapacağız. 

Efendim, Tekel işçileri... Şimdi, özelleştirmeyle ilgili olarak daha önce özelleştirilen işçiler için 
bir düzenleme var mıydı? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sokağa atılmadı, hiçbiri sokağa atılmadı. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Var mıydı bir düzenleme, bir yasal düzenleme var 
mıydı? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sokağa atılmadı, kurumlara kaydırıldı onlar. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bunu söyleyecek, bizden önce yapan var mı? Hayır, 

biz yaptık, biz düzenleme yaptık. Efendim, biz... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sokağa atamıyordu kimseyi. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Efendim "Yasal düzenlemeniz var mıydı?" soruyorum 
ben. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sokağa atmadılar. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Sokağa attığınız, atmadığınızı biliyoruz hepsini, 
herkesi biliyoruz. Yasal düzenlemeyi biz yaptık, biz yaptık ve bunları, bu insanlara gerekli şartları 
sağladık. 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Siz yasa yapmadınız, idam fermanı çıkarttınız, idam! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Hayır, hiç böyle bir şey yok. 

Türk-İş'le, "Altı ay süre verin" dediler, bir altı ay daha... 

- 6 5 6 -
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HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Alaattin Bey, işçilerin yanına beraber bir gitsek de bunları orada 
söyleseniz cesaretiniz varsa. Burada söylemek kolay oluyor, orada buz gibi havada bunları söyleseniz. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - İki yıl geçti mi? Geçti ve bütün bunlarla, biz, Tekel 
işçimizin 4/C kapsamında daha da şartlarını düzeltmek için uğraşıyoruz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - 4/C kölelik kanunu... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Hiçbirini... Kimseyi sokağa atmak, kimseye sıkıntı 
yaratmak değil. Ha, burada efendim daha fazla verseymişiz... Aylık ödediğimiz para -daha önce de 
ben bu konuda konuştum- 36 milyon lira para ödüyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Mevcudu korumak istiyorlar, o kadar... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Mevcudun üzerinde biz yapıyoruz. Ha, eski maaşını 
diyorsa, onu veremiyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Tekel işçisi mevcudu istiyor. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Eski maaşını veremiyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - O zaman milletvekili maaşlarını da indirelim, bakan 
maaşlarını da indirelim. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Eski maaşını... Evet, eski maaşını veremiyoruz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Onlar vatandaş, vatandaş... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Vatandaş efendim, vatandaş, doğru. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Merhamet etmek kimsenin haddi değil. Vatandaşın hakkı vardır. 
Kimsenin kulu değil onlar. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Biz, Tekel işçimizin eğer bugüne kadar... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bakanın özür dilemesi lazım. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibe müdahale etmeyelim. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Başkaları başka türlü hareket ediyordu, bizse onların 
hukukunu koruyoruz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Kendini padişah zannediyor! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, sonra neler yapıyoruz? Amme alacaklarının 
tahsiliyle ilgili düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemede daha önce eğer bir amme alacaklının tahsilinde 
komisyona teminat gösterirse duruyordu. Sonra 82'de bir düzenleme yapılmış, ondan farklı, teminat 
gösterilmesi hâlinde takibin durmayacağı yönünde hüküm getirilmiş. Dolayısıyla biz eski hükmü 
şimdi bu yasayla kaldırıyoruz, böylece karışıklığı ortadan kaldırıyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Kanunda yabancı hayranlığını da unutmamışsınız, gözümüzden 
kaçmadı! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Sonra başka ne yapıyoruz? Bankalara bir şey 
getiriyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Hah, işte orada. Yabancı bankalara... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Daha önce de yabancı bankalara... Sadece şeylerde, 
unutmayın, serbest bölgelerde çalışanlar için bir istisna var, onun dışında istisna yok... 



TBMM B :52 2 6 . 1 . 2 0 1 0 0 : 3 

- 6 5 8 -

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Onu niye almıyorsunuz? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - ...ve şubelerine -orada serbest bölgeler özel kanuna 
tabidir, onu bilmeniz lazım- dolayısıyla, şimdi bir harç getiriyoruz... 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Haraç, haraç! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - .. .ve bununla ilgili, bu harcı nereye getiriyoruz? İşte, 
emekli maaşımızı... Yani dedim ya, almadan vermek Allah'a mahsus, yani bir yerden alacaksınız, 
bir gelirini bulacaksınız. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - İki alıp bir vereceksiniz! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Böyle konuşmak çok kolay oluyor, gelirini bulmadan 
olmuyor. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - ÖTV'den aldınız zaten. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Dolayısıyla onun kaynaklarından biri de burası. 

Evet, eczacılarımız için de söylenildi, bugün Bakanımız verdi, sadece 3 milyar dolar civarında 
devletin tasarrufu oldu bu düzenlemelerle, ilaçtaki düzenlemelerle. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Alaattin Bey, yabancılardan niye almıyorsunuz, merak ediyoruz da! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - İşte, kaynak böyle bulunuyor, oturduğunuz yerde 
bulunmuyor. 

Kısa çalışma ödeneğini uzatıyoruz. Kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz eskiden yoktu, daha 
farklıydı. Biz bunun süresini artırdık, yüzde 50 artırdık ve bu işten gerçekten de 192 bin kişi işini 
kaybetmekten kurtuldu. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yabancı bankalar hangileri acaba Sayın Vekil, Citibank da var mı? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Kısa çalışma ödeneği sayesinde, 192 bin kişi... Eğer 
bunu çıkartmasaydık bu insanlar belki sokakta olacaktı. Şimdi, bunu 2010 yılında da uzatıyoruz. 

Evet, sonra ne yapıyoruz? İstihdamı teşvik noktasında, yani istihdamı teşvik etmek, çalışmayı 
artırmak, buradaki yeni işçi girenleri ne yapıyorduk? İşveren payını biz şeyden ödüyorduk, sigorta 
primlerini ödüyorduk, devlet olarak, hazine olarak ödüyorduk. Şimdi, bunu biz bir yıl daha 
uzatıyoruz. Kötü mü yapıyoruz? Çünkü 47 bin sigortalımız bu kapsamda. Bu insanların açıkta 
kalmasını engelliyoruz. 

Şimdi, yabancılara çalışma izniyle sürenin kısaltılmasını... Biz, daha önce bu doksan gündü, 
otuz güne indiriyoruz. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - İşsizliği hallettiniz, yabancılar kaldı! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Şimdi, efendim, tabii ki eğer Türkiye'ye şöyle doğru 
dürüst bakarsanız yabancılarla ilgili, Türkiye artık öyle kendi içine kapanmış bir ekonomi değil. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Yabancıların idare ettiği bir ekonomi. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Türkiye, yabancı sermayeye de açık, yabancısı da 
gelip Türkiye'de iş kuran... Bakın, işte, birçok konuda iştirakleri olan bir ülkeyiz ve bunlarla, bu 
insanlar... Çeşitli uzman kişiler geliyor. Bu insanlar daha önce şirket açmakta bile korkuyorlardı. 

Şimdi, bu süreleri kısaltarak biz, aslında Türkiye'nin önünü açıyoruz, yeni sermaye girişinin 
önünü açıyoruz. 
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HÜSEYİN YILDIZ (Antalya)- Hangi açmadan bahsediyorsun? Elinizi attığınız her yeri 
kuruttunuz. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Dolayısıyla, çalışan insan sayısı zaten 2003'ten beri 
61.856 kişi, yani 760 tane de mühendis ve üst nitelikte insanımız var. Dolayısıyla, Hızlı Tren 
Projesi'ni tutun, birçok proje var. Bunlar için insan lazım ve bunların... Belli konularda uzman 
kişilere ihtiyacınız var. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Hormonlu uzman onlar, hormonlu. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Dolayısıyla bunları yapmazsanız... Ha, tamam, 
fakirliği paylaşalım... Zenginliği paylaşmak istiyorsanız bunları yapacaksınız. 

Sonra, yaptığımız bir düzenleme, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları oluşturuldu ve eğitimler 
veriyor. Bunları denetleyen insanlar var. Bunu denetleyen insanlara da bir ücret tahakkuk ettiriyoruz. 
Böylece, çalışan insanların şehirde denetimi yapılıyordu. Bunlara da bir para vererek böylece bu 
imkânlarını geliştirmeyi düşündük. 

Sonra kırk dokuz ildeki teşvik... Kötü mü yapıyoruz arkadaşlar? Kırk dokuz ildeki teşviki biz 
eğer 2012'ye kadar uzatıyorsak... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Kırk dokuz il yok. Beş il var, beş! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Seksen bir il yapsaydınız! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Kırk dokuz ildeki teşviki uzatıyorsak kötü mü 
yapıyoruz? Biz geçen sene ayrıca kırk dokuz ilin dışında farklı teşvikler de getirdik. Dolayısıyla, bu 
ülkede yatırımı, taş üstüne taş koyanı ve iş yapanı teşvik ediyorsak kötü mü yapıyoruz ve. . . 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Fabrikalar kapadınız, fabrikaları! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Fabrikalar bol bol açılıyor. Hiç şüpheniz olmasın ve 
onun için bu teşvikleri getiriyoruz. Daha da açılsın, daha da çoğalsın diye. Bunları da 2012'ye kadar 
uzatıyoruz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Mersin-Tarsus arasında fabrika kalmadı, kapattınız, üretimi 
durdurdunuz. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Şu doğal gaza yapılan zammı da bir söyle, benzine yapılan 
zammı da bir söyle! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bakın, bunları biz yaptıkça ülkemiz gelişiyor. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Vay, vay, vay... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bakınız, işte, son olarak dünyada birçok kuruluşlar, 
sadece bizim yorumlarımız değil... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Cinayetler artıyor, terör artıyor. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bu krizden. Dünyanın krizi, bizim krizimiz değil. Biz 
kriz çıkartmadık. Dünyanın krizi bizi etkiledi. Tabii ki, etkileyecek, hiç etkilememesi diye bir şey 
olabilir mi? Dünyaya açık bir ekonomi, ticaret içinde olacaksın, ondan sonra etkilenmeyecek... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Teğet geçen krizden size ne? 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Gayet tabii ki, ihracatında, öbür adam almayınca biraz 
düşme olacak ama biz bu konuda daha bu işler gelmeden... 
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AKİF AKKUŞ (Mersin) - Alaattin Bey, teğet geçti, teğet! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - ...sadece ticaretimizi Avrupa'yla yapan değil 
dünyanın her yeriyle ticaret yapan... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Bu hukukçu, teğetin ne olduğunu bilmiyor galiba! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Unutmayın, 2002'lerin başında bu ülke, komşularıyla 
bile, toplam ticaretinin yüzde 3'ünü yapabiliyordu. Şimdi yüzde 38'lere geldi komşularıyla ticareti. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Komşularda o zaman coniler yoktu. Coniler geldi de öyle 
yapıyorsunuz. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Mevcut bir söz vardır: "Önce insan yakınıyla ticaret 
yapar." Hatta "Siz yabancı mısınız?" diye tabir vardır ticarette. Dolayısıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Bitiriyorum. 

Evet, bu kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Büyükkaya, lütfen tamamlayınız. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Evet, bir dakikamızı daha kullanalım. 

Bütün bu düzenlemelerle biz, açıkçası, ekonomimizin daha iyiye gitmesini istiyoruz, ülkemizin 
daha refaha ulaşmasını istiyoruz ve onun için çırpınıyoruz ve çok şükür bu noktada da gidiyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Çırpındıkça da batıyorsunuz! Bizi de batırmasanız, sadece siz 
batsanız mesele yok. 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Türkiye, bu krizden bile, dünyanın krizinden sonra 
bile yıldızı en fazla parlayan ülkelerin başında gelmektedir. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - İşsizlik yüzde 30 oldu, yüzde 30! 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Onun için, hiç merak etmeyin, bu ülkede refah arttıkça 

herkesin bu refahtan alacağı pay da artacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun kanun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Alaattin Bey, içten söylemediniz bunları bakıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Büyükkaya. 

Şimdi, tasarı üzerinde şahsı adına söz isteyen Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Aslanoğlu. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 12 bin Tekel işçisini 4/C'li yapmaya çalışıyorlar ya! Sayın Bakan, bundan 
önce 4/C'li yaptığınız insanlar acaba ayın 15'inde maaş aldılar mı? 

Değerli arkadaşlarım, daha önce 4/C'li yapılan on binlerce işçi maaşını alamıyor, alamadı. 

"Sözleşme yenileme" adı altında, insanlar ayın 15'inde maaşlarını alacaklardı, bir tane 4/C'li, 
çoluk çocuğuna ekmek götüremiyor. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Çağ atladılar! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onun için, değerli arkadaşlarım, mevcut 

4/C'lilere açın sorun. Bugün, bana en az 20 tane telefon geldi "Ya, biz açız." diyorlar. Alaattin Bey, 

"açız" diyorlar, "açız." 

Önce, evet... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Maaşlarını almamışlar mı? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır efendim, sözleşmeleri yenilenmediği için, 

mevcut 4/C'lilerin... Bir de biliyorsunuz, senede iki ay izin veriyorsunuz ya bunlara, maaş vermeden. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Mecburi, mecburi! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ha, bu nedenle, eğer bu insanlar ekmeklerini 

yiyeceklerse, bu insanlara ekmek veriyorsak, önce devletin sözünde durması lazım. Arkadaş, sen 

benim elemanımsın, ama maalesef 4/C olunca, herhalde "attım bayıra Mevla'm kayıra" oluyor 

arkadaşlar. Takdir hepinizin. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu yasada ben dört temel konu üzerinde duracağım. 

Birinci duracağım konu, sürem on dakika olduğu için, biraz satır başlarıyla duracağım: 

Biliyorsunuz, "Emeklilere zam vermek için kaynak nereden bulacağız?" denildi. İşte, dediler ki: 

"Bankalar bu sene iyi kâr etti, bankalara bir salma salalım." Şimdi, bir kere, esnaf, kredi kartı 

mağdurları, bütün bunlar dikkate alınmadan, geçen yıl kriz dönemi olmasına rağmen, esnafa bazı 

bankalarca yapılan zulme rağmen ses çıkarılmadı, ben bunu defalarca bağıra bağıra söyledim. Ve bir 

harç almıyor. Bir kere, Komisyonda da söyledik biz -Sayın Hamzaçebi ve bizim arkadaşlarımız-

dedik ki: Madem bu harcı salıyorsunuz, bir kere böyle parça parça harç olmaz, her bankanın değişik 

şubeleri var, değişik şubelerinde... Örneğin devlet bankalarımızın küçük yerlerde, örneğin nüfusu 5 

bin ve altında olan yerlerde sadece oradaki emeklilere, sadece oradaki insanlarımıza ve Ziraat 

Bankasının tarım kesimine yönelik hizmetlerini görmesi için 5 kişilik, 7 kişilik şubeleri var. Biz 

önerdik, dedik ki: "Gelin, tüm bankaların 7 kişiden aşağı olan -çünkü o bir sosyal hizmet veriyor-

şubelerinden harç almayalım." Maalesef Komisyonda kabul etmediniz. Gine aynı şeyi söylüyoruz 

değerli arkadaşlarım, yine öneriyoruz: "Hepimizin amacı istihdam yaratmak değil mi? Amaç istihdam 

yaratmak, istihdama katkı vermek değil mi arkadaşlar? Gelin, 7 kişiden aşağı olan şubelerden harç 

almayalım." Yine öneriyoruz çünkü bunlar daha çok sosyal amaçlı. Ama maalesef Komisyonda 

iktidar partisince reddedildik arkadaşlar. Yine bunu yineliyoruz: "Lütfen gelin, hep beraber, tüm 

gruplar bir önerge verelim, 7 kişi ve daha az çalışanı olan şubelerden harç almayalım." 

İki: Arkadaşlar, harç ilanihaye olamaz. Harcın bir süresi olur. Yani, bunun adı "harç" değil, 

bunun adı "salma salmak." Ya, iki yıl yaparsın, üç yıl yaparsın, bir yıl yaparsın yani bu, bir süreli olur, 

insanlara bir süre getirirsin; ilanihaye harç olmaz. Yani bu harcı onlara salıyorsunuz. İki... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Harç bir vergidir, harç bir vergi çeşididir. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır arkadaşlar... Buna, gelin, bir süre getirin. 

O zaman ne olacak arkadaşlarım, biliyor musunuz: Özellikle küçük yerleşim bölgesindeki şubeler, 

sosyal amaca hizmet eden, elektrik parası, su parası, emekli maaşı ödeyen şubeler kapanacak 

arkadaşlar. Ben bir kez daha sizi bu konuda uyarıyorum. Hep birlikte, özellikle 7 kişi çalıştıran, daha 

aşağı çalıştıran ve nüfusu 5 binin altında olan yerlerdeki şubelerden harç almayalım. Aksi hâlde, 

yarın, kapınıza -oradaki şubeler kapandığı zaman- oradaki şubelerdeki seçmen dayanacaktır. Ben 

bugünden -çünkü başımıza hep geldi, hep gördük- hepinizi bir kez daha uyarma görevini yapıyorum. 

İş işten geçmeden, bir önergeyle -daha yarın var, öbür gün var- bu maddede, "Nüfusu 5 bin ve 

altındaki ve 7 kişi ve daha az çalışan yerlerdeki şubelerden harç almayalım." önergesini bir kez daha 

dikkatlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 5084 sayılı teşvik... Bir kere, bütçe görüşmelerinde Sayın Maliye Bakanı, 
hatırlarsınız, defalarca "5084 bilmiştir, bizim buna, ne ayıracak bir ödeneğimiz ne ayıracak paramız... 
Artık Türkiye'nin yeni bir teşvik yasası var..." Arkadaşlar, 5084 görüşülürken hepinizi uyarmıştım. 
Sayın Büyükkaya, kırk dokuz il değil... Yani, birbirimize açık ve net konuşalım. Kırk dokuz ilin 
hangisinde yatırım var? Kırk dokuz ilin hangisinde yatırım... Bir elin bu kadar parmağını geçmez, 
yatırım giden iller. Kırk dokuz il dediğiniz, kırk dokuz arkadaşlar, bir... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Kırk dokuz il bu imkânlardan yararlanabilir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Açık ve net konuşalım, burada Türkiye'nin 
gerçeklerini konuşuyoruz. Yatırım giden il 5084 sayılı Yasa'yla... Burada görüşülürken yine 
uyarmıştım. Hangi ilde baca tütüyor? Esas, geri kalmış, 800 dolar ve altındaki hangi ile kaç yatırım 
gitti? Hangi ilde baca tütüyor? Hangi ilde bu yatırımlar yapıldı arkadaşlar? On ili geçmez arkadaşlar, 
gelin "kırk dokuz il" demeyelim. Ha, Türkiye'de ekmek veren, dürüstçe işçi çalıştıran sanayicinin ben 
alnından öperim, saygı duyarım. Aynen söylüyorum, dürüstçe, namusluca insanlara ekmek veren, 
üretim yapan, istihdam yaratan herkese şükran duyuyorum ben. Ama bu rekabet eşit rekabet olmalı. 
Birbirimizi hakikaten "kırk dokuz il" deyip aldatıyoruz. Değerli arkadaşlarım, on ildir bu. Biz, 
5084'ün uzatılmasına son derece taraftarız. Ama 5084 eksik bir yasadır, 5084'ün değiştirilmesi 
gerekir arkadaşlar ama biten bir yasa değiştirilemez. Gelin... Yeni çıkan Teşvik Yasası da Türkiye'nin 
gerçeğine, Türkiye'nin üretim gerçeğine aykırı bir yasadır, Türk sanayicisine hiçbir şey vermeyen 
bir yasadır. Bunu bir kez daha uyarıyorum. Yani dört bölgeye bölündü. Siz Adıyaman'la Gaziantep'i, 
siz Burdur'la Antalya'yı, siz İsparta'yla Antalya'yı, siz Malatya'yla Hakkâri'yi aynı kefeye koyup 
aynı kefede aynı il olarak görürseniz, aynı bölgenin... Arkadaşlar, bu gerçekleri hepiniz görün. 
Olmaz, gitmez, aynı 5084'te olduğu gibi gitmeyecektir. Ki o yasada hiçbir şey vermiyorsunuz. Hiç 
değilse 5084'te bir sosyal güvenlik primi iadesi vardı, bir enerji desteği vardı ama uzattığınız bu 
yasada ise enerji desteğini tamamen yok ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk sanayicisi zaten pahalı enerjiyle mücadele ediyor. Gelin, bizim bu 
konuda önergemiz var, 5084'ü madem uzatıyoruz, mademki hepimiz, tüm gruplar, kim üretim 
yapıyorsa, kim işçi çalıştırıyorsa, bu Meclisin ona şükran borcu var; bu şükran borcumuzu, aynı 
şekilde uzatalım, hem prim desteğimizi hem de enerji desteğimizi devam ettirelim. Ayrıca, dönüp, 
yeni teşvik yasasında da Türkiye'nin gerçeklerini gözden geçirelim. Bu Teşvik Yasası, arkadaşlar, 
zaten işlemedi, işlemeyecektir, sadece sigorta primi de hiçbir şey vermeyecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, vaktim bitiyor, aslında söyleyecek daha çok şey var ama, ben, birkaç 

kelime de belediyelerle ilgili konuşayım. 

Belediyelerin eline değil ayağına pranga vuruyorsunuz. Zaten adaletsiz uyguladığınız, adaletsiz 
uyguladığınız, belediyeler, belediyeler, büyükşehir, Türkiye'de, yine söylüyorum, haksızlık 
yapıyorsunuz ve baka, baka, baka... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen tamamlayınız. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - . . .haksızlığı göre göre, haksızlığı göre göre hâlâ 
inat ediyorsunuz. 300 binlik illeri büyüterek 500 bin nüfusa getirdiniz, 200 milyon para veriyorsunuz 
yılda, ama Şanlıurfa halkının hakkını yiyorsunuz. 20 kilometre büyütün bakalım, 1 milyon kişi yapar. 
Siz, büyükşehirlere 1 'e 4,5 para veriyorsunuz ama, ama, ama, 600 bin nüfuslu Şanlıurfa halkına yılda 
80 bin lira veriyorsunuz. Burada getirdiğiniz, artık belediye, onu, on maddede mutlaka bir şekilde 
konuşacağım, büyük haksızlık yapıyorsunuz. Hakikaten vicdanıma sığmıyor bu yaptığınız, bu 
Meclisin bu yaptığı haksızlık. Mevcut büyükşehirlerden daha çok köy sayısı olan, daha çok nüfus olan 
illeri yok ediyorsunuz, bunun adı haksızlıktır. Ben, kendi vicdanıma sığdıramıyorum, sizin 
vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 

Çalışma süremizin tamamlanmasına az bir süre kalması ve alınan karar gereğince kanun tasarı 
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 27 Ocak 2010 Çarşamba 
günü Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 

• 
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Prof. Dr . Al im I Ş I K 

M H P Kütahya Milletvekili 

Bi l ind iğ i g ib i s o n d ö n e m d e P K K ' l ı teröristlerin T ü r k i y e ' y e d ö n e r e k H a b u r s ın ır kapıs ında 
törenlerle karş ı lanmalar ı s ıras ında yaşananlar , vatandaş lar ımız ı n e r e d e y s e inf ia le varacak 
d ü z e y d e rahats ız e tmiş t i r . B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n b u k o n u d a k i u y g u l a m a l a r ı , e k o n o m i k k r i z i n . d e 
e tk i s iy l e çek borcunu ödeyemediği için cezaevine giren vatandaşlarımızın yakın lar ın ın 
"Çek suçluları P K K ' l ı teröristlerden daha mı tehlikeli ki aynı Bakanlık bu insanlarımız 
için bir çözüm bulmuyor?" şek l inde d e ğ e r l e n d i r m e l e r d e b u l u n m a l a r ı n a n e d e n o lmuştur . B u 
k o n u y l a i lg i l i olarak; 

1. H a l e n c e z a e v l e r i m i z d e karş ı l ıks ız ç e k s u ç u n d a n h ü k ü m l ü v e y a tutuklu o larak bu lunan 
va tandaş lar ımız ın say ı s ı n e o l m u ş t u r ? G e ç e n y ı l a g ö r e 2 0 0 9 y ı l ı n d a ç e k suçlular ındaki 
artış oranı ned ir? B u artış ın sebep ler i nelerdir? 

2. E k o n o m i k kr iz in d e e t k i s i y l e ç e k borcunu ö d e y e m e d i ğ i g e r e k ç e s i y l e h a k k ı n d a hapis 
c e z a s ı i le t u t u k l a m a karan ver i l ip d e e v i n d e n v e y a m e m l e k e t i n d e n koparak 
y a k a l a n m a m a k i ç i n k a ç m ı ş vatandaş lar ın say ıs ı n e kadardır? 

3. Ç e k suç lar ından hap i s c e z a s ı n ı n kaldır ı lması k o n u s u n d a B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n g ö r ü ş ü 
nas ı ld ır? 

4 . Çek suç lu lar ın ın v e yakın lar ın ın mağdur iye t l er in in g i d e r i l m e s i k o n u s u n d a 
B a k a n l ı ğ ı n ı z c a y a p ı l a n ça l ı şma lar n e a ş a m a y a g e l m i ş t i r ? 

T . C . 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

K a n u n l a r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S a y ı : B . 0 3 . 0 . K G M . O . O O . 0 0 . 0 5 / 8 / 3 1 4 l £ 7 0 1 / 2 0 1 0 
K o n u : Y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i 

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 

i l g i : a ) K a n u n l a r v e Kararlar D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı i fade l i , 0 1 / 1 2 / 2 0 0 9 tarihli v e A . O l . 0 . G N S . 0 . 
1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 7 4 6 0 s a y ı l ı y a z ı , — 

b) 1 6 / 1 2 / 2 0 0 9 tarihli v e 2 5 7 4 / 6 0 1 9 say ı l ı y a z ı . 

i l g i ( a ) y a z ı n ı z e k i n d e a l ı n a n , K ü t a h y a M i l l e t v e k i l i Prof. Dr . A l i m I ş ık taraf ından 
B a k a n l ı ğ ı m ı z a y ö n e l t i l i p y a z ı l ı o larak c e v a p l A n d ı r ı l m a s ı i s t e n i l e n 7 / 1 0 8 5 3 E s a s N o . l u soru 
ö n e r g e s i n e i l i ş k i n c e v a b a e s a s teşki l e d e c e k b i l g i l e r i n d e r l e n e b i l m e s i i ç i n i l g i ( b ) y a z ı m ı z l a e k süre 
i s t e n i l m i ş o l u p , T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i i ç t ü z ü ğ ü n ü n 9 9 u n c u m a d d e s i u y a r ı n c a h a z ı r l a n a n 
c e v a p ö r n e ğ i iki n ü s h a h a l i n d e i l i ş ikte s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . 

EK: 
S o r u ö n e r g e s i c e v a b ı 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, çekle ilgili suçluların durumuna ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/10853) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10.11.2009 

A ş a ğ ı d a bel irt i len s o r u l a r ı m ı n , A d a l e t B a k a n ı S a y ı n Sadullah E R G t N taraf ından yazılı 
olarak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i ç i n gereğ in i sayg ı lar ımla arz e d e r i m . 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.05/88/208 .25/01/2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK 
Kütahya Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/10853 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun hükümleri gereğince, keşide edilen çekin karşılığının bankada hazır 
edilmemesi nedeniyle mahkeme tarafından verilen adlî para cezasına ilişkin kesinleşen 
ilâmın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına verileceği; Cumhuriyet savcısı 
tarafından otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğ 
edileceği; hükümlünün, tebliğ olunan ödeme emri üzerine, otuz gün içinde adlî para cezasını 
ödemediği takdirde Cumhuriyet savcısının kararıyla, ödenmeyen adlî para cezasının, 5275 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre bir günü yüz Türk Lirası hesabıyla hapse 
çevrileceğine ilişkin hükümler çerçevesinde, 11/01/2010 tarihi itibarıyla, ceza infaz 
kurumlarında cezasının infazına devam edilen hükümlü sayısının 783 olduğu, Bakanlığımız 
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bakanlığımızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden temin edilen, ceza infaz 
kurumunda bulunanların hangi kanunun ihlâlinden dolayı kurumda kaldıklarını gösteren suç 
türlerine göre dağılımına ilişkin rapor geçmiş tarihli olarak alınamadığından, bu hususta 
önceki yıllara göre artış oranına dair istatistik! veri bulunmamaktadır. 

II- Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin 
korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda 
bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve kanunda belirlenen diğer 
yükümlülüklere aykırılık hâllerinde, ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek 
amacıyla kabul edilen 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun, çek hamilini, sadece karşılıksızhğa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla 
yetinmemiş; kötü niyetli keşidecinin hukuka aykırı olarak, başkasının arkasına gizlenerek çek 
hamillerinin mağduriyetine sebep olmalarını da engelleyecek ve böylece hamilleri ve 
piyasayı gözeten hükümlere de yer vermiştir. 

Çek Kanununun geçici 2 nci maddesinde getirilen yeni düzenlemeyle; 
a) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 01/11/2009 

tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir 
hükümle mahkûm olan kişilerin, en geç 01/04/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve 
mercilerine verilmiş olması şartıyla, şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde 
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ö d e n m e s i h u s u s u n d a a n l a ş m a y a varmalar ı v e a n l a ş m a n ı n bir n ü s h a s ı n ı n ş i k â y e t ç i v e y a y a s a l 
t e m s i l c i s i taraf ından C u m h u r i y e t b a ş s a v c ı l ı ğ ı n a v e y a m a h k e m e y e v e r i l m e s i h â l i n d e , 
a n l a ş m a d a ö n g ö r ü l e n süre kadar s o r u ş t u r m a v e y a k o v u ş t u r m a n ı n d u r m a s ı n a , h ü k m ü n 
i n f a z ı n ı n e r t e l e n m e s i n e v e y a d u r d u r u l m a s ı n a karar v e r i l m e s i ; K a n u n u n 6 nc ı m a d d e s i 
h ü k m ü n e g ö r e ö d e n m e s i g e r e k e n miktar ı , b ir inc i y ı l taks id i b o r c u n ü ç t e b i r i n d e n a z o l m a m a k 
k a y d ı y l a iki y ı l i ç i n d e bel ir l i v a d e l e r d e ö d e y e c e ğ i n i taahhüt e t m e s i v e t a a h h ü t n a m e n i n , 
k e n d i s i v e y a y a s a l t e m s i l c i s i taraf ından C u m h u r i y e t b a ş s a v c ı l ı ğ ı n a v e y a m a h k e m e y e 
v e r i l m e s i h â l i n d e , a n l a ş m a a r a n m a k s ı z ı n , t a a h h ü t n a m e d e be l i r t i l en süre kadar , s o r u ş t u r m a 
v e y a k o v u ş t u r m a n ı n d u r m a s ı n a , h ü k m ü n i n f a z ı n ı n e r t e l e n m e s i n e v e y a d u r d u r u l m a s ı n a karar 
v e r i l m e s i ; 

b ) A n l a ş m a n ı n g e r e ğ i g i b i i fa e d i l m i ş v e y a K a n u n u n 6 n c ı m a d d e s i h ü k m ü n e g ö r e 
ö d e n m e s i g e r e k e n m i k t a r ı n ö d e n m i ş o l m a s ı h â l i n d e , k o v u ş t u r m a y a y e r o l m a d ı ğ ı n a , d a v a n ı n 
d ü ş m e s i n e v e y a h ü k m ü n b ü t ü n s o n u ç l a r ı y l a or tadan k a l d ı r ı l m a s ı n a karar v e r i l m e s i ; 

c ) A n l a ş m a v e y a t a a h h ü d e u y u l m a d ı ğ ı n ı n tespi t i h â l i n d e , ş i k â y e t ç i n i n b a ş v u r u s u 
ü z e r i n e , s o r u ş t u r m a y a , k o v u ş t u r m a y a v e y a h ü k m ü n i n f a z ı n a d e v a m e d i l m e s i , 

H ü k m e b a ğ l a n m ı ş t ı r . 
B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . 

fadu l lah E R G İ N 
B a k a n 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEİAŞ'ın özelleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı (7/11375) 

0 7 . 1 2 . 2 0 0 9 " 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A , 

A ş a ğ ı d a b e l i r t i l e n s o r u l a r ı m ı n , E n e r j i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı S a y ı n T a n e r Y I L D I Z 
tara f ından yazılı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i ç i n g e r e ğ i n i s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 

Prof . D r . A l i m I Ş I K 

M H P K U t a h y a Milletvekili 

B i l i n d i ğ i g i b i A K P H ü k ü m e t l e r i n i n t e k b a ş ı n a Ü l k e m i z i y ö n e t t i ğ i 7 y ı l ı a ş k ı n s ü r e ç t e e n e r j i d e 
ö z e l l e ş t i r m e u y g u l a m a l a r ı h ı z k a z a n m ı ş , b u k a p s a m d a T E D A Ş ' m 2 0 d a ğ ı t ı m b ö l g e s i s ı r a s ı y l a 
ö z e l l e ş t i r i l m e y e b a ş l a n m ı ş v e E Ü A Ş ' ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i i ç i n d a n ı ş m a n l ı k h i z m e t i a l ı n a c a k 
k o n s o r s i y u m b e l i r l e n e r e k ö z e l l e ş t i r m e İdares i B a ş k a n l ı ğ ı n c a i l a n e d i l m i ş t i r . Ü l k e m i z 
g e n e l i n d e e l e k t r i k i l e t i m i y a p a n T ü r k i y e Elektrik İletim A . Ş . ( T E İ A Ş ) k u r u m u n u n d a 2 0 1 0 
y ı l ı i ç i n d e ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m ı n a a l ı n a c a ğ ı i d d i a l a r ı k a m u o y u n d a d e ğ i ş i k e n d i ş e l e r e y o l 
a ç m a k t a d ı r . B u k o n u y l a i l g i l i o l a r a k ; 

1 . T E İ A Ş ' ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i i l e i l g i l i B a k a n l ı ğ ı n ı z c a y ü r ü t ü l e n b i r ç a l ı ş m a b u l u n m a k t a 
m ı d ı r ? B u l u n m a k t a i s e ç a l ı ş m a n ı n i ç e r i ğ i v e u y g u l a m a p l a n ı n a s ı l d ı r ? 

2 . 1 7 . 0 3 . 2 0 0 4 tar ih v e 2 0 0 4 / 3 S a y ı l ı Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u l u K a r a r ı n d a T E l A Ş i l e i l g i l i 
o l a r a k , "TEİAŞ'ın. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatından 
kaynaklanan yükümlülüklerini ve sistem/piyasa işletmeciliği görevlerini sağlıklı olarak 
yerine getirebilmesini teminen insan kaynakları, mali ve teknik altyapısı 
güçlendirilecektir" i f a d e s i n e k a r ş ı n T E İ A Ş ' ı n ö z e l l e ş t i r i l e c e ğ i i d d i a l a r ı n ı n d o ğ r u l u k 
d e r e c e s i n e d i r ? 

3 . T E İ A Ş ' ı n ö z e l l e ş t i r m e s i i l e i l g i l i o l a r a k b a z ı ö z e l s e k t ö r t e m s i l c i l e r i n i n B a k a n l ı ğ ı n ı z d a 
l o b i f a a l i y e t l e r i n d e b u l u n d u k l a r ı idd ia lar ı d o ğ r u m u d u r ? 

4 . D o ğ r u i s e b u f i r m a l a r l a B a k a n l ı ğ ı n ı z ç a l ı ş a n l a r ı a r a s ı n d a n a s ı l b i r b a ğ l a n t ı s ö z 
k o n u s u d u r ? 

5 . B u k o n u d a B a k a n l ı ğ ı n ı z g ö r ü ş ü v e 2 0 1 0 y ı l ı ç a l ı ş m a p r o g r a m ı n a s ı l d ı r ? 

- 6 6 6 -



TBMM B: 52 26 . 1 . 2010 

T.C. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l5.0.SGB.02.610- \ 3 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

26 OCAK 2010 
0 0 1 1 3 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazısı 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/11375 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan 
yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. X 

Bilindiği gibi AKP Hükümetlerinin tek başına ülkemizi yönettiği 7 yılı aşkın süreçte enerjide 
özelleştirme uygulamaları hız kazanmış, bu kapsamda TEDAŞ'ın 20 dağıtım bölgesi sırasıyla 
özelleştirilmeye başlanmış ve EÜAŞ'ın özelleştirilmesi için danışmanlık hizmeti alınacak 
konsorsiyum belirlenerek özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ilan edilmiştir. Ülkemiz genelinde 
elektrik iletimi yapan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kurumunun da 2010 yılı içinde 
özelleştirme kapsamına alınacağı iddialan kamuoyunda değişik endişelere yol açmaktadır. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

-TEİAŞ'ın özelleştirilmesi ile ilgili Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır? 
Bulunmakta ise çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? 

-17.03.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında TEİAŞ ile ilgili olarak, 
"TEİAŞ'ın, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatından kaynaklanan 
yükümlülüklerini ve sistem/piyasa işletmeciliği görevlerini sağlıklı olarak yerine getirebilmesini 
teminen insan kaynakları, mali ve teknik altyapısı güçlendirilecektir" ifadesine karşın TEİAŞ'ın 
özelleştirileceği iddialarının doğruluk derecesi nedir? 

-TEİAŞ'ın özelleştirmesi ile ilgili olarak bazı özel sektör temsilcilerinin Bakanlığınızda lobi 
faaliyetlerinde bulundukları iddiaları doğru mudur? 

-Doğru ise bu firmalarla Bakanlığınız çalışanları arasında nasıl bir bağlantı söz konusudur? 

-Bu konuda Bakanlığınız görüşü ve 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 

Cevaplar 1-S: 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan hüküm uyannea, elektrik 
enerjisinin yüksek ve çok yüksek gerilim seviyelerinde iletilmesi görevi kamu adına tekel konumunda 
olan TEİAŞ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. TEİAŞ özelleştirme kapsam ve programında 
bulunmamaktadır. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER: 
Ek-1 Önerge Cevabı 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof. Dr. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11375) 

Sorular 1-S: 
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3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı linyit işletmelerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak 
üzere kömür alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı 
(7/11376) 

07.12.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorulanının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 

Türkiye Kömür îşletmeleri'nin (TKİ) kendi kaynaklarından kömür dağıtmak yerine özel 
firmalardan kömür alarak kamuyu zarara soktuğu yönünde ulusal basında ve medyada 
yer alan haberler, SLİ ve GLİ Müessese Müdürlüklerinde de böyle yönde bir 
uygulamanın olup olmadığı konusunda Kütahya kamuoyunda da endişelere yol açmıştır. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere GLİ ve SLİ müessese 
müdürlüklerinden 2003-2009 yıllarında ne kadar kömür alınmıştır? 

2. Adı geçen işletmelerden alınan kömürlerin toplam bedeli ne kadardır? Bu bedelin ne 
kadarı ödenmiştir? 

3. Halen adı geçen işletmelerimizin hazineden ne kadar alacağı bulunmaktadır? Bu 

alacak tutarları ne zaman ödenecektir? 

4. GLİ ve SLİ Müessese müdürlüklerinin hazineden olan alacaklarını zamanında 

alamadığı için bankalardan ya da başka kuruluşlardan kredi kullandığı iddiaları doğru 

mudur? Doğru ise ne kadar kredi kullanılmış ve bu amaçla ne kadar faiz ödenmiştir? 

5. GLİ ve SLİ Müessese müdürlükleri tarafından fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere özel 

firmalardan kömür satın alınmış mıdır? Alındı ise hangi firmalardan toplam ne kadar 

kömür alınmıştır? 

6. Bu amaçla ne kadar ödeme yapılmış ve ne kadar kamu zararına yol açılmıştır? 

7. Kamu zararına yol açan sorumlular hakkında bakanlığınızca herhangi bir işlem 

yapılmış ya da yapılmakta mıdır? 

8. Bu konuda Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Sayı :B.15.0.SGB.02.610-( V j 

00İ13G 
26 ^OCAK" 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazısı 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Alim IŞDC'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/11376 esas nolu yazılı soru 
önergesiU T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER: 
Ek-1 Önerge Cevabı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof. Dr. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11376) 

Soru 1: 
Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) kendi kaynaklarından kömür dağıtmak yerine özel firmalardan 
kömür alarak kamuyu zarara soktuğu yönünde ulusal basında ve medyada yer alan haberler, SLİ ve 
GLİ Müessese Müdürlüklerinde de böyle yönde bir uygulamanın olup olmadığı konusunda Kütahya 
kamuoyunda da endişelere yol açmıştır. Bu konuyla ilgili olarak; 

-Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere GLİ ve SLİ Müessese Müdürlüklerinden 
2003-2009 yıllarında ne kadar kömür alınmıştır? 

Cevap Ij 
2003 yılından 25.12.2009 tarihine kadar GLİ Müessese Müdürlüğünden 2.101.185 ton, SLİ Müessese 
Müdürlüğünden 81.900 ton olmak üzere GLİ ve SLİ Müesseselerinden aynı dönem itibariyle, TKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardım amacıyla fakir ailelere dağıtılmak üzere alman kömür 
miktarı toplam 2.183.085 tondur. 

Sorular 2.3.4: 
-Adı geçen işletmelerden alınan kömürlerin toplam bedeli ne kadardır? Bu bedelin ne kadarı 
ödenmiştir? 
-Halen adı geçen işletmelerimizin Hazineden ne kadar alacağı bulunmaktadır? Bu alacak 
tutarları ne zaman ödenecektir? 
-GLİ ve SLİ Müessese Müdürlüklerinin Hazineden olan alacaklarını zamanında alamadığı için 
bankalardan ya da başka kuruluşlardan kredi kullandığı iddialan doğru mudur? Doğru ise ne 
kadar kredi kullanılmış ve bu amaçla ne kadar faiz ödenmiştir? 

Cevaplar 2.3.4; 
GLİ ve SLİ Müessese Müdürlüklerinden alınan kömürün toplam tutan 457.572.692 TL'dir. GLİ ve 
SLİ İşletmeleri verdikleri kömür tutarlarını TKİ Genel Müdürlüğü cari hesabı kanalıyla kapatmakta 
ve kayıtlarında konu ile ilgili alacakları bulunmamakta olup Genel Müdürlük kayıtlarında Hazineden 
alacaklar hesabında yer almaktadır. 2009 yılı Kasım ayı sonu itibariyle TKİ Genel Müdürlüğünün 
hesaplarına göre Hazineden 558.320.094 TL alacağı bulunmaktadır. 

İşletmelerin nakit ihtiyaçtan TKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmakta olup finansman ihtiyacı 
oluşması halinde Genel Müdürlük tarafından ticari kredi kullanılmaktadır. 

Sorular S, 6.7.8; 
-GLİ ve SLİ Müessese müdürlükleri taraflından fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere özel 
firmalardan kömür satın alınmış mıdır? Alındı ise hangi firmalardan toplam ne kadar kömür 
alınmıştır? 
-Bu amaçla ne kadar ödeme yapılmış ve ne kadar kamu zararına yol açılmıştır? 
-Kamu zararına yol açan sorumlular hakkında bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış ya da 
yapılmakta mıdır? 

-Bu konuda Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

Cevaplar 5.6.7.8: 
GLİ ve SLİ Müessese Müdürlükleri tarafından sosyal yardım amacıyla fakir ailelere dağıtılmak üzere 
gönderilen kömürlerin tamamı kendi üretimleridir. 
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A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner 
Y I L D I Z t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 
0 7 . 1 2 . 2 0 0 9 

Süleyman Turan Ç İ R K İ N 
Hatay M İ L L E T V E K İ L İ 

1- 2 0 0 3 - 2 0 0 9 y ı l l a r ı a r a s ı n d a , a k a r y a k ı t s e k t ö r ü n d e d a ğ ı t ı m i z n i v e r i l e n 
F i rma s a y ı s ı n e k a d a r d ı r ? B u f i r m a l a r h a n g i l e r i d i r ? 

2 - A y n ı d ö n e m i ç e r i s i n d e , p e t r o l r a f i n e r i s i y a t ı r ı m ı i zn i v e r i l e n f i r m a s a y ı s ı 
n e k a d a r d ı r ? B u f i r m a l a r h a n g i l e r i d i r ? 

3 - 2 0 0 3 - 2 0 0 9 y ı l l a r ı a r a s ı n d a i h a l e l i v e / v e y a i h a l e s i z o l a r a k e n e r j i y a t ı r ı m ı 
b a ş l ı ğ ı a l t ı n d a h e r t ü r l ü y a t ı r ı m i z i n , r u h s a t v e l i s a n s v e r i l e n f i r m a s a y ı s ı 
n e k a d a r d ı r ? B u f i r m a l a r h a n g i l e r i d i r ? 

4 - 2 O 0 3 - 2 0 0 9 y ı l l a r ı a r a s ı n d a e n e r j i s e k t ö r ü n d e y a t ı r ı m y a p m a y a b a ş l a y a n v e 
b u k a p s a m d a k a m u i h a l e s i a l a n f i r m a s a y ı s ı n e k a d a r d ı r ? B u f i r m a l a r 
h a n g i l e r i d i r ? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say, :B.15.0.SGB.02.610- l31~ 0 Ö Ü 9 0 2 6 0 0 A K ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazısı 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/11379 esas nolu yazılı 
soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YTLDIZ 
Bakan 

EKLER: 
Ek-1 önerge Cevabı 
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4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara 

ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11379) 

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 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARİ 

(7/11379) 

Soru 1-2; 
-2003-2009 yılları arasında, akaryakıt sektöründe dağıtım izni verilen firma sayısı ne 
kadardır? Bu firmalar hangileridir? 
-Aynı dönem içerisinde, petrol rafinerisi yatırımı İzni verilen firma sayısı ne kadardır? Bu 
firmalar hangileridir? 

Cevapl-2: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan 04.01.2010 tarihli yazılı bilgilere göre; 
2003-2009 yıllan arasında EPDK tarafından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında toplam 
(71) şirkete dağıtıcı lisansı verilmiş, bu lisansların (17) adedi iptal edilmiş olup halen (54) adet 
dağıtıcı lisansı yürürlüktedir. Aynı dönemde, EPDK tarafından (5) adet rafınerici lisansı verilmiş, 
bunlardan (4) adedi halen çalışmakta, (1) adedi ise rafineri yatırımı yapmak üzere 
lisanslandırılmıştır. Bu lisanslarla ilgili detay bilgiler EPDK'nın www.epdk.org.tr adresinde yer 
almaktadır. 

Soru 3; 
2003-2009 yıllan arasında ihaleli ve/veya ihalesiz olarak enerji yatırımı başlığı altında her 
türlü yatırım izin, ruhsat ve lisans verilen firma sayısı ne kadardır? Bu firmalar hangileridir? 

Cevap 3: 
EPDK'dan alınan 04.01.2010 tarihli yazılı bilgilere göre; Elektrik piyasasında EPDK tarafından 
2002 yılından bugüne kadar verilen ve halen yürürlükte olan (1019) Üretim Lisansı, (195) 
Otoprodüktör Lisansı, (119) OSB Dağıtım Lisansı, (41) Toptan Satış Lisansı, (21) Dağıtım Lisansı, 
(21) Perakende Satış Lisansı ve (1) İletim Lisansı olmak üzere toplam (1.417) lisans mevcuttur. 

Doğalgaz piyasasında ise (1) ihracat Lisansı, (21) ithalat Lisansı, (4) Depolama Lisansı, (1) İletim 
Lisansı, (34) Toptan Satış Lisansı, (16) LNG İletim, (16) CNG İletim ve Dağıtım, (41) CNG Satış, 
(60) Dağıtım olmak üzere toplam (194) adet lisans mevcuttur. 

Bu lisanslarla ilgili detay bilgiler EPDK'nın www.epdk.org.tr adresinde yer almaktadır. 

Soru 4: 
2003-2009 yıllan arasında enerji sektöründe yatınm yapmaya başlayan ve bu kapsamda 
kamu ihalesi alan firma sayısı ne kadardır? Bu firmalar hangileridir? 

Cevap 4: 
Enerji sektöründe yatırımlar 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri 
uyarınca EPDK'dan lisans alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. EPDK'dan alınan 04.01.2010 
tarihli yazılı bilgilere göre; 2003 yılından bugüne kadar toplam 6.740 MW.kurulu gücünde (312) 
adet özel sektör üretim tesisi işletmeye alınmıştır. Ayrıca, 2009 Eylül itibarı ile toplam 33.712 M W 
kurulu gücünde (636) adet lisanslanmış ancak henüz işletmeye geçmemiş proje bulunmaktadır. Bu 
projelerden (66) adedi termik, (493) adedi hidrolik, (77) adedi ise diğer olarak sınıflandırılmaktadır. 
Projelerin ilerleme durumlarına ilişkin detay bilgilere www.epdk.org.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
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5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı linyit işletmelerine personel alımıyla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı (7/11380) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kütahya ili SLİ ve GLÎ müessese müdürlüklerinde personel alımında haksızlık yapıldığı 
iddialarıyla ilgili olarak verdiğim 21.01.2009 tarih ve 7/6636 Esas numaralı soru önergeme 
Bakanlığınızca gönderilen 19.3.2009 tarih ve 610-374 sayılı cevabi yazıda; "önergede yer 
verilen iddiaların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca 
incelendiği ve bu inceleme raporunun sonucuna göre işlem tesis edileceği" belirtilmiştir. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurumu tarafından yapılan inceleme tamamlanmış 
mıdır? Tamamlandı ise inceleme sonucunda hangi usulsüzlükler tespit edilmiştir? 

2. Söz konusu inceleme raporunun bir kopyası tarafıma da gönderilebilir mi? 

3. SLÎ'de 07-09.01.2009 tarihlerinde yapılan sınavlara girecek adaylar için Türkiye İş 
Kurumu tarafından işyerine gönderilen 16 Aralık 2008 tarihli listede ismi bulunmayan, 
ancak aynı kurum tarafından sınavlardan sonra tekrar gönderilen 10 Ocak 2009 tarihli 
listeye ismi eklenen Şaban Malkoç isimli şahsın, önceki listede adı bulunan ve 
09.01.2009 tarihinde saat 17.30 sıralarında asılan sınavı kazananlar listesinde ismi 
bulunan Halil Kaya isimli şahsın yerine somadan yapılan değişiklikle işe alındığı 
iddiası nasıl sonuçlandırılmıştır? 

4. Bu usulsüzlüğü yapanlar hakkında bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı 
ise kimler hangi cezalarla cezalandırılmıştır? 

5. Söz konusu işletmelerde objektif kriterlere dayalı sınavlarla personel alımının 
yapılabilmesi ve şimdiye kadar yaşanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 
bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

09.12.2009 

Prof. Dr. Alim IŞIK ' 

MHP Kütahya Milletvekili 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-/4o 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 001133 28 OCAK'20tO 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazısı 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr. Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/11380 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER: 
Ek-1 Önerge Cevabı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof. Dr. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11380) 
Sorular L 2: 
Kütahya ili SLİ ve GLİ Müessese Müdürlüklerinde personel alımında haksızlık yapıldığı iddialanyla 
ilgili olarak verdiğim 21.01.2009 tarih ve 7/6636 Esas numaralı soru önergeme Bakanlığınızca 
gönderilen 19.3.2009 tarih ve 610-374 sayılı cevabi yazıda; "önergede yer verilen iddiaların Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca incelendiği ve bu inceleme raporunun 
sonucuna göre işlem tesis edileceği" belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak; 

-TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurumu tarafından yapılan inceleme tamamlanmış mıdır? 
Tamamlandı ise inceleme sonucunda hangi usulsüzlükler tespit edilmiştir? 
-Söz konusu inceleme raporunun bir kopyası tarafıma da gönderilebilir mi? 

Cevaplar 1,2; 
TKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda 7/6636 numaralı önergede bahsedilen 
iddiaları doğrulayacak bir hususa rastlanılmamıştır. Kurum tarafından hazırlanan söz konusu rapor 
hizmete özel olduğundan paylaşılamamaktadır. 

Sorular 3 . 4 . S: 
-SLİ'de 07-09.01,2009 tarihlerinde yapılan sınavlara girecek adaylar için Türkiye İş Kurumu 
tarafından işyerine gönderilen 16 Aralık 2008 tarihli listede ismi bulunmayan, ancak aynı kurum 
tarafından sınavlardan sonra tekrar gönderilen 10 Ocak 2009 tarihli listeye İsmi eklenen Şaban 
Malkoç isimli şahsın, önceki listede adı bulunan ve 09.01.2009 tarihinde saat 17.30 sıralarında 
asılan sınavı kazananlar listesinde ismi bulunan Halil Kaya isimli şahsın yerine sonradan yapılan 
değişiklikle işe alındığı iddiası nasıl sonuçlandırılmıştır? 
-Bu usulsüzlüğü yapanlar hakkında Bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise kimler 
hangi cezalarla cezalandırılmıştır? 
-Söz konusu işletmelerde objektif kriterlere dayalı sınavlarla personel alımının yapılabilmesi ve 
şimdiye kadar yaşanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Bakanlığınızca ne gibi tedbirler 
alınmış ya da alınmaktadır? 

Cevaplar 3 . 4 . S; 
TKİ Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listeleri Müesseseler itibariyle 
Müdürlüklere göndermiştir. SLİ Müessese Müdürlüğüne bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne 
alınacak yükleyici operatörleri için gönderilen 19.12.2008 tarihli listede Halil KAYA ve Şaban 
MALKOÇ'un isimleri bulunmakta olup Türkiye İş Kurumu tarafından sınavlardan sonra 10.01.2009 
tarihinde tekrar liste gönderilmesi söz konusu değildir. SLİ Müdürlüğünce yapılan sınavlar Kurum 
tarafından 09.01.2009 tarihinde saat 22 4 3 de sonuçlandırılmış ve Kurum'un internet sitesinde 
yayımlanmıştır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlardan biriside Şaban MALKOÇ'dur. 

TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı anılan müessesede yapılan sınavlarda, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında olduğu gibi sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle 
Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar Ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda işlem yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ, 
09.09.2009 tarih, 27344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olup 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alımları halen 09.08.2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen 
adaylara TKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak sınavlarda uygulanacak usul ve esasları belirleyen sınav 
talimatı Kurum tarafından hazırlanmış olup yönerge haline getirme çalışmaları sürdürülmektedir. Söz 
konusu talimat, sınavlarla ilgili her aşamanın belgelenmesi ve sınavın başından sonuna kadar görüntülü 
ve sesli kayıt altına alınması hususlarını içermektedir. 
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6.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Rusya ve İran 'a doğal gaz ödemelerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı (7/11381) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Enerj i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı S a y ı n T a n e r Y I L D I Z tara f ından 
y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı k o n u s u n d a g e r e ğ i n i n y a p ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a arz e d e r i m . 
7 . 1 2 . 2 0 0 9 

Dolaş 2009 yılında 38 milyar metreküplük dogalgaz alım taahhüdü bulunuyordu. Ekonomik 
krizle birlikte Türkiye'nin dogalgaz ve elektrik tüketimi düşmüştür. Bu nedenlerden dolayı 
öngörülen miktarda dogalgaz çekemedi. 2009 yılının sonunda Türkiye'nin dogalgaz 
tüketiminin 35 milyar düzeyin de gerçekleşeceği varsayılmaktadır. 
Botaş "al yada öde" yaptırımına konu olacak dogalgaz miktarını Rusya ile İran'a ödenecek 

tutarlara göre kullanılmayan toplam 2 milyar 900 milyon metreküp dogalgaz için 680 milyon 
dolar ödeneceği doğrumudur. 

1- Yapılan anlaşmaya göre İran'a kullanılmayan 2.2.milyar metreküp gaz için 515 
milyon dolar ödeme yapılacakmı? 

2- Rusya'ya 700 milyon metreküp gaz için 165 milyon dolar ödeme yapılması 
doğrumudur. ? 

3- Bu anlaşmalar kaç yıl üzerinde yapıldı. Bu tür ödemeler daha kaç yıl devam edecek? 

T.C. 
E N E R j t V E T A B İ İ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .15 .0 .SGB.02 .610- O J 

Konu : Yazı l ı Soru ö n e r g e s i Q 0 Ü 8 4 « 6 O C A K 2010 

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: T .B .M.M. Başkanlığının 2 1 . 1 2 . 2 0 0 9 tarih ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 8 1 9 4 sayıl ı yazıs ı 
Ardahan Mil letvekil i Sayın Ensar Ö G Ü T ' ü n tarafıma tevc ih ettiği, 7 /11381 e s a s nolu yazı l ı soru 
önergesi , T .B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddes i gereği , B O T A Ş Genel Müdürlüğünden al ınan yazı l ı 
bi lgi ler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 
Bi lg i ler in ize arz ederim. 

Taner Y I L D I Z 
Bakan 

E K L E R : 
Ek-1 ö n e r g e Cevabı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11381) 

Sorular 1-3: 
BOTAŞ 2009 yılında 38 milyar metreküplük doğalgaz alım taahhüdü bulunuyordu. Ekonomik krizle 
birlikte Türkiye'nin doğalgaz ve elektrik tüketimi düşmüştür. Bu nedenlerden dolayı öngörülen miktarda 
doğalgaz çekemedi. 2009 yılının sonunda Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin 35 milyar düzeyin de 
gerçekleşeceği varsayılmaktadır. BOTAŞ "al ya da öde" yaptırımına konu olacak doğalgaz miktarını 
Rusya ile İran'a ödenecek tutarlara göre kullanılmayan toplam 2 milyar 900 milyon metreküp doğalgaz 
için 680 milyon dolar ödeneceği doğrumudur? 

-Yapılan anlaşmaya göre İran'a kullanılmayan 2,2 milyar metreküp gaz için 515 milyon dolar 
ödeme yapılacak mı? 
-Rusya'ya 700 milyon metreküp gaz için 165 milyon dolar ödeme yapılması doğrumudur? 
-Bu anlaşmalar kaç yıl üzerinde yapıldı. Bu tür ödemeler daha kaç yıl devam edecek? 

Cevaplar 1-3; 
Uluslararası doğalgaz alım satım anlaşmalarının tamamında yer alan "al ya da öde" maddesi mevcut 
doğalgaz alım anlaşmalarımızda da bulunmaktadır. Yıl içinde teslim alınamayan doğalgaz miktarının 
karşılığı olan tutar, sözleşmede yer alan belirli bir yüzde üzerinden ödenmekte ve bu miktarlar 
doğalgazın ileriki dönemlerde teslim alınması suretiyle telafi edilmektedir. Kısaca, doğalgaz 
sözleşmelerine göre, yapılan ödemeler "alınan gazın parasının ödenmesi" şeklinde iken al ya da öde 
durumuyla karşılaşıldığında, "alınacak gazın parasının önceden ödenmesi" şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. 

Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmaları 20-25 yıllık uzun dönemli, uluslararası ilişkiler açısından ekonomik 
ve siyasi etkileri olan ticari akillerdir. Bu anlaşmaların hükümleri ticari gizlilik içermekte ve içeriğinin 
açıklanması da sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum gerektiğinde sözleşmenin feshi veya 
bu nedenle doğan zararın giderimi gibi yaptırımlara yol açabilecektir. Diğer taraftan, Sözleşmelerdeki 
gizlilik maddesine aykırı durumların alıcının veya satıcının üçüncü şahıslarla taraf olduğu diğer 
anlaşmalar açısından da ticari sıkıntılar yaratması söz konusudur. Ayrıca, 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 4 üncü Maddesinde, ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara 
açıklanamaz ve 7 nci maddesinde de, doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden 
hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür, hükümleri yer almaktadır. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile Rusya (25 Milyar Cm3) ve İran (9,5 Milyar Cm3) firmaları arasında 
anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaların bitim tarihleri, Rusya Batı Hattı ilk anlaşma (2011), ikinci 
anlaşma (2021), Rusya Federasyonu (Mavi Akım) hattı (2025) ve İran (2026)'dır. 
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7.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, Türkiye Halk Bankasının personel alımı sınavına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 'ın cevabı (7/11467) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞ-AN-taıafından yazılı olarak 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 21 Kasım 2009 Cumartesi günü Türkiye'nin 17 il ve bölgesinde 
yapacağını duyurduğu "Uzman yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi ve banko görevlisi 
sınavlarından" sınav masrafı adı altında kişi başına 50 TL talep etmektedir. 

Halkbank'ın 1250 eleman almak için açtığı sınav, krizin Türkiye'ye yansıttığı işsizlik faturasını 
ortaya koydu. Lise mezunlarının da başvurabildiği, Halk bankası sınavına katılım 300 bin kişiyi 
buldu. 

Ülkemiz, son iki yılda 3,5 puan artan işsizlik oranıyla, işsizliğin en hızlı arttığı 54 ülke içinde 
11 'inci sıraya oturmuştur. Resmi rakamlarla yüzde 13.4 olan işsizlik oranı, iş bulma umudunu 
yitirdiği için iş aramayanlar da hesaba katılınca yüzde 20'lere ulaşmaktadır. 

Yaşadığımız işsizlik gerçeği bu derece yoğun iken bir kamu bankası olan Türkiye Halk 
Bankası'nın 1250 kişi alacağını duyurarak açtığı sınavla para toplaması ülkemizde insan hak ve 
özgürlüklerini hiçe sayan umut tacirliğinin kamuya kadar sıçramış son örneği olmuştur. 
Bankasının işsizlerin iş umudundan ticari kazanç sağlamaya dönük uygulaması kabul edilemez. 

Bu durum ülkemizde "sosyal devlet anlayışının", vatandaş- kamu ilişkisinin, insan hak, özgürlük 
ve onurunun ne denli ayaklar altına alınmış olduğunun son canlı Örneğini teşkil etmektedir. 

Banka kendi kurumunda çalıştırmak üzere sınav açmıştır. Dolayısıyla, kendi kurumsallığını 
devam ettirmek için eleman seçen bir kurum ortaya çıkan tüm sınav maliyetini yüklenmek 
zorundadır. Oysa Halk Bankası, 2500 kişilik kadro için binlerce başvuru almış vc işsizlerden 
topladığı 50 TL'lerle basına yansıyan ilk bilgilere göre 17 milyon TL para toplamıştır. 

Diğer yandan; bir kamu kurumu olan Halk Bankası bu sınavda KPSS sonuçlarından 
yararlanmamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. İşsiz insanlarımız iş umudu yolunda zaten her yıl Türkiye Halk Bankası A.Ş. girerek istenen 
harç ve masrafları yapmaktadırlar. Bu durumda neden Türkiye Halk Bankası KPSS 
sonuçlarından yararlanma yoluna gitmemiştir? 

2. Sınav amaçlı toplanan bu para ne amaçlı kullanılmakladır? 

3. Kamuya personel alınırken sınavda KPSS ile yapılmayıp yeni bir sınav açılması ile adayların 
eşit koşullarda yanşamadığı anlaşılmaktadır. Türkiye Halk Bankasının ayrıcalığı nedir? 
Diğer kamu kurumları niye KPSS ile istihdam yaratmaktadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

yanıtlanmasını arz ederim. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı B.O2.O.OO3//3-0^(/ J T / 0 / / 2 O 1 O 

Konu 7/11467 sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 29/12/2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/11467-18438/39351 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 31/12/2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-176-351/5169 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/11467 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, T.Halk 
Bankasının yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. S \ 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Ek :T.Halk Bankasının 12/01/2010 tarih ve 
224 sayılı yazısı ve eki 
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HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Sermayesi: 1,2SO,0O0,0OO,- T l 

BÎRÎM : Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı Tarih : 12.01.2010 
KONU : Soru Önergesi Sayı :224 

İşaretimiz : ZE 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Ali BABACAN) 

ANKARA 

İlgi: a-) 04.01.2010 tarih ve 13-4771 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 31.12.2009 tarih ve 5169 sayılı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü'nûn yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TÖPUZ'un 7/11467 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: Banka Cevabı' 

Devlet r*akarı!ı^ı ve 
Ba?*\tk«tn Yardın.^ «lığı 

Tar ih • lCt.Oi.~Zv 1 o 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYİN FEVZİ TOPUZ'UN 
7/11467 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'NİN CEVABI 

Soru 1-) İşsiz insanlarımız iş umudu yolunda zaten her yıl Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
girerek istenen harç ve masraftan yapmaktadırlar. Bu durumda neden Türkiye Halk Bankası 
KPSS sonuçlanndan yararlanma yoluna gitmemiştir? 

Soru 2-) Sınav amaçlı toplanan bu para ne amaçlı kullanılmaktadır? 

Soru 3-) Kamuya personel alınırken sınavda KPSS ile yapılmayıp yeni bir sınav açılması ile 
adaylann eşit koşullarda yanşamadığı anlaşılmaktadır. Türkiye Halk Bankasının ayncalığı 
nedir? Diğer kamu kurumlan niye KPSS ile istihdam yaratmaktadır? 

Cevap 1-2-3-) T.Halk Bankası A.Ş., 4603 sayılı Kanun'a tabi anonim şirket statüsünde, 
Bankacılık Kanunu ve T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. Banka 
personeli de 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak özel hukuk hükümlerine göre 
çalıştırılmakta olup, 5626 sayılı Kanun ile değişik 4603 sayılı Kanun'un 2.maddesinin 
3.fikrası uyannca, Banka personelinin istihdamı ile ilgili her türlü konuda Banka Yönetim 
Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde, personel alımına ilişkin sınavlar da Banka 
Yönetim Kurulu karan uyannca yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Bankamızı bağlayıcı iç ve 
dış mevzuatta, personel alımlannda KPSS sonuçlanndan yararlanılmasını zorunlu kılan bir 
hüküm de bulunmamaktadır. 

Yoğun rekabetin yaşandığı bankacılık sektöründe başanya ulaşmanın başlıca yolu, çağdaş 
bankacılığın gerektirdiği ticari bankacılık kurallan çerçevesinde, müşteri odaklı hizmet 
anlayışı ile tüm bankacılık işlemlerinde en yüksek kalitede hızlı hizmet seviyesine ulaşarak 
müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir. Bu süreçte farkı yaratan temel unsur ise bankalann 
sahip olduğu insan kaynağının niteliğidir. Dolayısıyla; bu anlayışla çalışacak insan 
kaynağının istihdamı, bankalann başanlannın ana belirleyicisi olmaktadır. Bu bilinçle, 
Bankamıza eleman alımına özel bir önem verilmekte, bankacılık alanında kariyer yapmayı 
hedefleyen adaylar arasından, kalıcı olacak en uygun olanlann seçimine çalışılmaktadır. Bu 
noktada ise; sınav konulan ve konulann ağırlık derecesinin Bankaca belirlendiği ve en geniş 
katılımın sağlandığı bir sınav sonucu, Bankanın ihtiyacı olan nitelikte personel alımı 
yapılabilmesine daha fazla imkan tanımaktadır. 

Diğer taraftan; Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran ve başanlı olan adaylann, daha çok 
kamu kurumlarında çalışmayı tercih ettikleri bilinen bir gerçektir. Nitekim; daha önce KPSS 
sonucuna göre Bankamıza personel alımı yapılmıştır. Fakat bu yöntemle istihdam edilen 
personelin bir bölümünün, kariyer planlamasında genellikle kamu personeli olma hedefi ve 
eğilimi bulunduğu için, bir süre sonra diğer kamu kurumlanın tercih ederek Bankamızdan 
aynldıklan görülmüştür. Yanı sıra; KPSS sonuçlarına bağlı kalmadan Bankaca ayn bir sınav 
yapılması, yılda bir kez yapılan KPSS'ye herhangi bir nedenle giremeyen veya ülkemizin 
önde gelen okullanndan mezun olmakla birlikte özel sektörde çalışma isteği öncelikli olan ve 
KPSS'ye girmeyi tercih etmeyen daha fazla sayıda kişiye eşit fırsat tanınmasını 
sağlamaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, Bankamıza personel alımı için ayn bir sınav yapılması tercih edilmiştir. 
Sınavın yazılı bölümü 21.11.2009 tarihinde Anadolu Üniversitesi'ne yaptınlmış, sınava 
başvuran adaylardan sınav maliyeti olarak tahsil edilen 50 TL sınav ücretinin tamamı, sınavı 
yapan Anadolu Üniversitesi'ne ödenmiştir. Bankada kalan herhangi bir tutar 
bulunmamaktadır. 

- 6 8 1 -



TBMM B: 52 2 6 . 1 .2010 

8.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, Yapı Denetim Kanunu 'na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/11476) 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa DEMİR tarafından ya/.ılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Can ve mal güvenliğini temin etmek, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara 
uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin 
usul ve esasları belirlemek amacıyla 4708 sayılı yasa çıkartılmış olup 19 ilde 13 Temmuz 2001 
tarihinden beri uygulanmaktadır. 

Ülke topraklarımızın yüzde 24'üne ve nüfus olarak da yüzde 50'sine tekabül eden on dokuz ilde 
yapı denetim çalışmaları devam etmektedir. Yapı denetimi alanında görev alan f i rma sayısı Kkim 
2009'a göre 898'e, sistemde görev alanların sayısı ise denetçi, mühendis-mimar, kontrolör ve 
yardımcı kontrol elemanı ile birlikte 31.264'e ulaşmıştır. Denetim işleri biten ve sertifika alarak 
sistemden çıkarılan inşaatlar hariç, bugün itibarıyla 115 milyar TL bedelli 233 milyon 
metrekarelik inşaat denetimi devam etmektedir. 

Kanunun bu güne kadar geçen süredeki uygulamasında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu 
sorunlar kanunun çıkartılış amacına gölge düşürmüş, gerek yapı sahipleri/yüklenicileri, gerek 
yapı denetim kuruluşları ve yapı denetimi yapan mühendisler var olan bu yapıdan rahatsızdırlar. 

Denetimsizliğin sonucu ortaya çıkan ve hepimizi çok üzen sonuçları daha belleklerden 
silinmemiştir. Ülkemizin de yaşanacak olan can ve mal kayıplarını önlemek birincil görevimiz 
olmalıdır. Bu yapının cn kötüsü ise halkımızın kamuya olan inancını kaybetmesidir. 

Adı geçen kanunun uygulamalarından doğan sorunları çözecek, kanunun 19 ilde değil tüm 
Türkiye de uygulanmasını öngören, yüklenici firma/Yapı sahibi ile para ilişkisini ortadan 
kaldıracak yeni düzenlemelerin yapılmasına acil ihtiyaç vardır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Yürürlükteki kanun ile denetim tam yapılamamaktadır. Denetimi tam yapabilmek için 
devletin sorumluluk alacağı, kanunun amacına uygun yapının yapılmasını sağlayacak rüşvet 
ve para ilişkisini ortadan kaldıracak, ilgili meslek odalarının görüşlerini de alarak bir 
düzenleme yapacak mısınız? 

2. Yüklenici firma/yapı sahibi arasında para ilişkisini ortadan kaldıracak, yani yapı denelim 
firmasını yapı sahibinin iş verdiği firma durumundan, onun verdiği denelim ücretine işi 
almak için razı olmaya mecbur eden uygulamaya son verecek, yapı denetim mühendislerinin 
ücretlerini de tespit eden yeni bir düzenleme yapılmasını planlıyor musunuz? 

3. Kanunun tüm ülke de (Kamu+özcl) yapılarda uygulanması için bir çalışmanız var mı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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4. Yapı Denetim Komisyonuna Makine-Elektrik-lnşaat ve Mimarlar meslek odalarından birer 
temsilcinin alınmasını öngören çalışmanız var mı? 

5. Proje ve Yapı denetim Mühendislerinin sicillerinin ilgili meslek odası tarafından 
tutulmasında yarar vardır. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

6. Yapı denetiminde TOKÎ'ye bir ayrıcalık verilmiştir. Bu denetimsiz işlemi kaldırmayı 
düşünüyor musunuz? 

İlgi: 29.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18410 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ'un, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7 /114#Esas 
sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

19 Ocak 2010 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610 /^03 
Konu : Muğla Milletvekili 

Fevzi TOPUZ'un 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FEVZİ TOPUZ'UN 

T.B.M.M. 7/1146 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Can ve mal güvenliğini temin etmek, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun 
kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek amacıyla 4708 sayılı yasa çıkartılmış olup 19 ilde 13 Temmuz 2001 tarihinden beri 
uygulanmaktadır. 

Ülke topraklarımızın yüzde 24'üne ve nüfus olarak da yüzde 50'sine tekabül eden on dokuz ilde yapı 
denetim çalışmaları devam etmektedir. Yapı denetimi alanında görev alan firma sayısı Ekim 2009'a göre 
898'e, sistemde görev alanların sayısı ise denetçi, mühendis-mimar, kontrolör ve yardımcı kontrol elemanı ile 
birlikte 31.264'e ulaşmıştır. Denetim işleri biten ve sertifika alarak sistemden çıkarılan inşaatlar hariç, bugün 
itibarıyla 115 milyar TL bedelli 233 milyon metrekarelik inşaat denetimi devam etmektedir. 

Kanunun bu güne kadar geçen sûredeki uygulamasında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar 
kanunun çıkartılış amacına gölge düşürmüş, gerek yapı sahipleri/yüklenicileri, gerek yapı denetim kuruluşları 
ve yapı denetimi yapan mühendisler var olan bu yapıdan rahatsızdırlar. 

Denetimsizliğin sonucu ortaya çıkan ve hepimizi çok üzen sonuçlan daha belleklerden silinmemiştir. 
Ülkemizin de yaşanacak olan can ve mal kayıplannı önlemek birincil görevimiz olmalıdır. Bu yapının en 
kötüsü ise halkımızın kamuya olan inancını kaybetmesidir. 

Adı geçen kanunun uygulamalarından doğan sorunları çözecek, kanunun 19 ilde değil tüm Türkiye de 
uygulanmasını öngören, yüklenici firma/Yapı sahibi ile para ilişkisini ortadan kaldıracak yeni düzenlemelerin 
yapılmasına acil ihtiyaç vardır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Yürürlükteki kanun ile denetim tam yapılamamaktadır. Denetimi tam yapabilmek için devletin 
sorumluluk alacağı, kanunun amacına uygun yapının yapılmasını sağlayacak rüşvet ve para ilişkisini ortadan 
kaldıracak, ilgili meslek odalarının görüşlerini de alarak bir düzenleme yapacak mısınız? 

2. Yüklenici firma/yapı sahibi arasında para ilişkisini ortadan kaldıracak, yani yapı denetim firmasını 
yapı sahibinin iş verdiği firma durumundan, onun verdiği denetim ücretine işi almak için razı olmaya mecbur 
eden uygulamaya son verecek, yapı denetim mühendislerinin ücretlerini de tespit eden yeni bir düzenleme 
yapılmasını planlıyor musunuz? 

3. Kanunun tüm ülke de (Kamu+özel) yapılarda uygulanması için bir çalışmanız var mı? 

4. Yapı Denetim Komisyonuna Makine-Elektrik-lnşaat ve Mimarlar meslek odalanndan birer 
temsilcinin alınmasını öngören çalışmanız var mı? 

5. Proje ve Yapı denetim Mühendislerinin sicillerinin ilgili meslek odası tarafından 
tutulmasında yarar vardır. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

6. Yapı denetiminde TOKİ'ne bir ayncalık verilmiştir. Bu denetimsiz işlemi kaldırmayı 
düşünüyor musunuz? 
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CEVAPLAR: 

1,2- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yaklaşık 8 yıllık uygulaması sırasında 
tarafların karşılaştıkları sorunların giderilebilmesini teminen, sistemin aksayan yönleri ile ilgili olarak 
bugüne kadar Bakanlığımıza iletilen aksaklıklar ve ilgili tüm tarafların görüşlerinden de faydalanılmak 
suretiyle yeni bir Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Birinci ve ikinci sorularınızda belirttiğiniz sorunlu alanlar üzerinde titizlikle durulmakta ve bu 
hususlar çalışmalar sırasında dikkate alınıp değerlendirilmektedir. Taslak üzerindeki çalışmalar 
sonuçlandırıldığında, ilgili meslek odalarının da içerisinde bulunduğu konuya ilişkin tüm kurum ve 
kuruluşların görüşüne sunulacak olup, gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

3- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanmasında mevcut 19 iPe Ülkemizin 1. 
ve 2. derece deprem bölgesinde yer alan 40 il'in eklenerek 59 il'e çıkarılması için Bakanlar Kurulu 
Karan Taslağı hazırlanmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşüne sunulma aşamasına gelmiş olan 
Yapı Denetimi Kanunu Tasansı Taslağında da yapı denetimi uygulamasının Ülke geneline 
yaygınlaştırılması hususu üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

4,5,6- Bahse konu Kanun Tasansı Taslağında, Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına Bakanlık 
tarafından gerek görülen konular hakkında çalışmada bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan 
ile meslek ve sivil toplum kuruluşlannın temsilcilerinin de görevlendirilmesi hususu, yapı denetim 
kuruluşlannın ve bu kuruluşlann mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicillerinin nasıl 
tutulacağına ilişkin yöntem ile Taslağın kapsamı üzerinde de ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 

9.-Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, elektriğin fıyatlandırılmasına ve kaçak tüketimine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11490) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın, Anayasamızın 98. ve T B M M İç Tüzüğünün 99. 
maddeleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız 
tarafından yazılı o larak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

— 
Erol T I N A S T E P E ' 

Erzincan Milletvekili 

2008 yılı başından itibaren elektrik fiyatlarına yapılan zamlar 
dikkate alındığında, sadece son 20 aylık dönemde elektrik fiyatlarındaki artış 
yüzde 70'lerin üzerinde olmuştur. Ülkemiz, 2002 yılından itibaren enerji 
alanında hiçbir yat ır ım yapılmaması ve enerjide oluşturulan dışa bağımlılık 
sonucunda hem ciddi bir enerji kriziyle hem de fahiş fiyatlarla elektrik 
kullanımıyla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'de, elektrik dağıtım ve 
pazarlama sürecindeki teknik yetersizlikler sebebiyle ve elektrik tüketim 
bedelinin yüksek olması nedeniyle, geçim sıkıntısı çeken bazı vatandaşlarımız 
illegal yollarla kaçak elektrik tüketimine yönelmektedir. Bunun sonucunda 
istenmeyen cezai durumlar ortaya çıkmaktadır. 
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1- Son 1 yılda kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle, haklarında yasal 
işlem yapılan abone sayısı kaçtır? Son 5 yıllık dönemde kaçak elektrik 
kullanım artış veya azalış oranları ne kadar olmuştur? En fazla kaçak 
elektrik kullanımının yoğun olduğu illerimiz hangileridir? 

2- Zorunlu tüketim ürünü olan elektriğin, bu kadar yüksek fiyatlarla 
vatandaşa verilmesi sosyal devlet anlayışı ile çel işmiyor mu? Elektrik 
fiyatlarının yüksek olması sizce kaçak elektrik kullanımını arttırıcı bir 
sebep değil midir? > 

3 - Basında, bazı okulların elektrik borçlan yüzünden elektriklerinin kesildiği 
haberleri yer almaktadır. Borçları yüzünden elektriği kesilen okul var 
mıdır? Varsa sayısı ne kadardır? 

4- Elektrik üzerinden alınan dolaylı fonların elektrik abonelerine yansıyan 
miktarı ne kadardır? Bu fon ve vergilerin kaldırılması veya azaltılması 
yönünde, Bakanl ık olarak bir çalışmanız var mıdır? 

ilgi: TBMM Başkanlığının, 29.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18410 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Erol TINASTEPE'nin tarafıma tevcih ettiği 7/11490 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı 
bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- ) Vl_ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

26 OCAK 2010 

991135 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SAYIN EROL TINASTEPE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11490) 

Sorular 1 .2 .4 : 
2008 yılı başından itibaren elektrik fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında, sadece son 20 aylık 
dönemde elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 70'lerin üzerinde olmuştur. Ülkemiz, 2002 yılından itibaren 
enerji alanında hiçbir yatırım yapılmaması ve enerjide oluşturulan dışa bağımlılık sonucunda hem ciddi bir 
enerji kriziyle hem de fahiş fiyatlarla elektrik kullanımıyla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'de, elektrik 
dağıtım ve pazarlama sürecindeki teknik yetersizlikler sebebiyle ve elektrik tüketim bedelinin yüksek 
olması nedeniyle, geçim sıkıntısı çeken bazı vatandaşlarımız illegal yollarla kaçak elektrik tüketimine 
yönelmektedir. Bunun sonucunda istenmeyen cezai durumlar ortaya çıkmaktadır. 

- Son 1 yılda kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle, haklarında yasal işlem yapılan abone sayısı 
kaçtır? Son 5 yıllık dönemde kaçak elektrik kullanım artış veya azalış oranlan ne kadar olmuştur? 
En fazla kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu illerimiz hangileridir? 
- Zorunlu tüketim Ürünü olan elektriğin, bu kadar yüksek fiyatlarla vatandaşa verilmesi sosyal 
devlet anlayışı ile çelişmiyor mu? Elektrik fiyatlarının yüksek olması sizce kaçak elektrik 
kullanımını arttırıcı bir sebep değil midir? 
- Elektrik üzerinden alınan dolaylı fonların elektrik abonelerine yansıyan miktarı ne kadardır? Bu 
fon ve vergilerin kaldırılması veya azaltılması yönünde, Bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır? 

Sevaplar 1 . 2 . 4 : 
lkemizde 2002 yılından itibaren enerji alanında yatırım yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta 

olup, 2003-2009 yıllan arasında işletmeye alınan toplam elektrik enerjisi kurulu gücü 12.940 MVV'dır. 
Ayrıca, ülkemizin dışa bağ ıml ı l ığ ın ın azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmasının temini için sürekli, 
verimli ve ucuz enerji sağlaması amacına yönelik olarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklannın Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 5346 sayılı Kanun, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 
5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe 
konulmuştur. Diğer taraftan, Yüksek Planlama Kurulu'nun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayılı Karan ile 
kabul edilen "Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi"nde de enerjideki hedeflerimiz 
belirlenmiştir. Yapılacak planlama ve uygulamalar doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının 2023 yılında en az %30 düzeyinde olması hedeflenmiştir. 
Yapılan yatınmlar ve uygulanan politikalar sonucunda, 2002 yılı sonunda 31.845 MW olan Türkiye 
elektrik enerjisi kurulu gücü 2009 yılı sonu itibariyle 44.782 MW'a (geçici değer) yükselmiştir. Bu 
bağlamda, kişi başı elektrik tüketimi 2002 yılında 1.914 kWh iken %38,5 oranında artarak 2008 yılı sonu 
itibariyle 2.647 kVVh olmuştur. Birincil enerji kişi başı tüketimi açısından ise 2002 yılında 1.131 KEP 
olan miktar da %26 artış göstererek 2008 yılı sonu itibariyle 1.423 KEP olarak gerçekleşmiştir. 

Enerji maliyetlerinde önemli bir unsur olan kayıp-kaçak ile mücadelede etkin çalışmalar yapılmaktadır. 
Bir taraftan teknik kayıpların azaltılması amacıyla teknik tedbirler alınırken diğer taraftan kaçak elektrik 
kullanımının önlenmesi için tedbirler uygulanmaktadır. Sevk ve idaresi TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 
Merkezinden koordine edilen mobil ekipler ve her bir şirket bünyesinde oluşturulmuş olan mobil ekipler 
marifetiyle, özellikle yüksek tüketimli ve orta gerilimden beslenen abonelerin sayaç ölçü devre kontrolleri 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra mahallinde oluşturulan kaçak tarama ekipleri ile alçak gerilimden 
beslenen abonelerin kaçak elektrik kullanımına ilişkin ölçü devre kontrolleri yapılmaktadır. 2002 yılı 
sonundan itibaren yapılan bu etkin çalışmalar sonucunda, elektrik fiyatlarının maliyetlerinin 
yükselmesinin bir nedeni olan, kayıp-kaçak oranlan önemli oranda düşüş göstermiştir. Son 5 yıllık 
dönemde kaçak elektrik kullanım oranlan düşüş göstermiş olup 2004 yılı %18,6, 2005 yılı %17,8, 2006 
yılı %15,1, 2007 yılı %14,8 ve 2008 yılı %14,4 olarak gerçekleşmiştir. Son bir yılda kaçak elektrik 
kullandıktan gerekçesiyle, hakkında yasal işlem yapılan abone sayısı 67.193'dir. Kaçak elektrik 
kullanımının yoğun olduğu iller sırasıyla, Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Van, 
Ağn, Muş ve Bitlis'dir. 

Önergede belirtilen elektrik fiyatlannın yüksek olduğu nedeniyle kaçak elektrik kullanımının artmakta 
olduğu anlamına gelen ifadelere katılmak mümkün değildir. 2001 yılı Aralık ayında 200 kVVh'lık tüketim 
için asgari ücretin %25,1'i ayrılırken, Ocak 2010 tarihinde bu oran %9,4* düşmüştür. 
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EPDK tarafından tarifeler, fon, pay, vergiler vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere onaylanmakta 
olup elektrik faturaları düzenlenirken ilgili yasalar gereği %1 Enerji Fonu, %2 TRT payı, Beledi)» ve 
mücavir alan sınırlan içerisindeki tüketiciler için elektrik tüketim vergisi (sanayi abone grubunda %1, 
diğer abone gruplarında %5) ve %18 KDV uygulanmaktadır. 

Enerji KİT'leri 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile 01.07.2008 
tarihinden itibaren Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasına (MBF) geçmiştir. Söz konusu Karar 
gereğince maliyet ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlara yansıtılmakta ve satış fiyatları bu Karar 
uyarınca belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

Soru 3 : 
Basında, bazı okulların elektrik borçları yüzünden elektriklerinin kesildiği haberleri yer 
almaktadır. Borçlan yüzünden elektriği kesilen okul var mıdır? Varsa sayısı ne kadardır? 

Cevap 3 : 
TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinde borcu nedeniyle elektriği kesilen okul 
bulunmamaktadır. 

10.-Bursa Milletvekili Abdullah Özer 'in, Mustafakemalpaşa 'da maden ocağında meydana gelen 
grizu patlamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11491) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji Bakanı, Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14.12.200^ 

Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

10.12.2009 Günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa llçesi'nde Bükköy Madencilik Turizm 
Tic. A.Ş. 'ye ait maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 19 vatandaşımız 
hayatını kaybetmişti. Dairenizin denetim elemanlarının Mayıs 2009 da söz konusu ocakta 
inceleme yaptığı ve bu konuda bir rapor hazırlandığı ve Aralık 2009 sonuna kadar, tesbit 
edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bilinmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- Bakanlığınızın yapmış olduğu incelemeler sonucunda ilgili firmaya ne gibi uyarılarda 
bulunulmuştur? Düzenlenen rapor da hangi hususlara değinilmiştir? 

2- İncelemeler sonucunda oluşturulan rapor doğrultusunda Bükköy Madencilik Turizm 
Tic. A.Ş. 'ye Aralık 2009 sonuna kadar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre 
verildiği bu sürenin işçi sağlı ve güvenli temel esas alındığında bu süre neye göre 
belirlenmiştir. 

3- Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. ' adı altında faaliyet gösteren şirkete işleteme 
ruhsatı aldığı günden bu güne kadar hangi tarihlerde denetim yapılmıştır? 

4- Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. ye ait farklı illerde madencilik sektöründe 
faaliyet gösteren ortaklıklan var mı dır? Var ise bunlar nerelerdedir? 
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5- Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. ' sigortalı kaç personel çalışmaktadır? 
6- Hayatını kaybeden iş çilerimizin ailelerinin mağduriyetini nasıl gidermeyi 

düşünüyorsunuz? 
7- Duyumlara göre Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. nin çalışan iş çilere kıdem 

tazminatı ödememek için kâğıt üzerinde belli aralıklarla el değiştirdiği söylentileri 
doğrumudur? 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17931 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER'in, tarafıma tevcih ettiği 7/11491 esas nolu yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- l 3 " & 

Konu :Yazılı Soru Önergesi 
26 OCAK 2010 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı ı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11491) 

Sorular 1.2.5. 6: 
10.12.2009 Günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. 'ye (Şirket) 
ait maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 19 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 
Dairenizin denetim elemanlannın Mayıs 2009 da söz konusu ocakta inceleme yaptığı ve bu konuda bir 
rapor hazırlandığı ve Aralık 2009 sonuna kadar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği 
bilinmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda; 

- Bakanlığınızın yapmış olduğu incelemeler sonucunda ilgili firmaya ne gibi uyarılarda 
bulunulmuştur? Düzenlenen rapor da hangi hususlara değinilmiştir? 
• İncelemeler sonucunda oluşturulan rapor doğrultusunda Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. ye 
Aralık 2009 sonuna kadar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bu sürenin işçi 
sağlığı ve güvenliği temel esas alındığında bu süre neye göre belirlenmiştir? 
- Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş.'de sigortalı kaç personel çalışmaktadır? 
- Hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerinin mağduriyetini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

Cevaplar 1.2. S. 6: 
Bursa ili dahilinde ve Bükköy Mad. Tur. ve Tic. A.Ş. uhdesinde bulunan Sicil: 104 sayılı kömür ruhsatı 
sahasında Mayıs-2009 tarihinde, Bakanlığımız tarafından değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından denetim yapılmış ve denetim sonucunda belirlenen eksikliklerin Bakanlığın uygulamaları 
doğrultusunda altı ay içerisinde giderilmesi istenilmiştir. Konu ile ilgili bilgilerin ve diğer soruların 
cevaplanma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorulması uygun olacaktır. 

Soru 3 ; 
BUkköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. adı altında faaliyet gösteren şirkete işletme ruhsatı aldığı 
günden bu güne kadar hangi tarihlerde denetim yapılmıştır? 

Cevap 3 : 
Söz konusu ruhsat ilk olarak 13.03.1953 tarihinde Vedia ÖGELMAN adına düzenlenmiş ve 02.11.1960 
tarihinde Şirket'e devir edilmiştir. Kömür ruhsatı, 04.03.1987 tarihinde temdit edilerek 20 yıl süreli işletme 
ruhsatı ve işletme izni düzenlenmiştir. Ruhsat süresi, mevzuata uygun olarak, 09.02.2007 tarihinden 
itibaren 10 yıl daha uzatılmış olup 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili maddelerine göre Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda verilen tarihlerde denetim işlemi yapılmıştır. 

Denetim konusu 
22.03.1985 Maden Kanununun 11. ve 29. maddeleri, 
07.12.1995 Maden Kanununun 11. ve 29. maddeleri, 
08.12.2005 Maden Kanununun 11. ve 29. maddeleri, 
02.11.2006 Maden Kanununun 11. 29. ve 24/3. maddeleri. 

Sorular 4.7: 
- BUkköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. ye ait farklı illerde madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
ortaklıkları var mı dır? Var ise bunlar nerelerdedir? 
- Duyumlara göre Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş.'nin çalışan işçilere kıdem tazminatı 
ödememek için kâğıt üzerinde belli aralıklarla el değiştirdiği söylentileri doğrumudur? 

Cevaplar 4.7: 
Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre Şirket'in büyük ortağı olan Nurullah 
ERCAN'ın sahjbi olduğu ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketleri Üç Pınar Mad. ve Tic. 
Ltd. Şti., Arafa Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuzey Anadolu Mad. Tur. ve Tic. A.Ş. dir. Bu 
şirketlere ait (1) kömür arama ve (20) kömür işletme ruhsatı olmak üzere toplam (21) adet ruhsat 
bulunmaktadır. 

Şirket'in kağıt üzerinde belli aralıklarla el değiştirdiği hakkında kayıtlarımızda bir bilgi bulunmamaktadır. 
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11.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'ın, maden işletmelerinin denetlenmesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11492) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki soru lar ımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Y ILDIZ 
tarafından yazılı o larak yanı t lanmasını arz eder im. 

A U K O Ç A L 
Zongufdâk Milletvekili 

1. 10 Aralık 2 0 0 9 tar ihinde, grizu faciasının meydana geldiği Bursa'nın 
Musta fakemalpaşa ilçesi Bükköy Mevki indeki maden iş letmesinde yapı lan 
hazırlık ve üret im çal ışmaları , iş letmenin/f i rmanın M İGEM'e (ETKB, Maden 
İşleri Genel Müdür lüğü) vermiş olduğu iş letme projesine uygun olarak 
yürütü lmüş müdür?/yürütü lmekte midir? 

2. Maden iş letmeler inin (yeraltı ve yerüstü ) M İGEM'E vermiş oldukları işletme 
projelerine uygun olarak çalışıp çalışmadıkları MİGEM' in teknik personel i 
taraf ından denet lenmekte midir? Denet leniyorsa, hangi sıklıkta 
denet lenmektedi r? İşletme Projesine uygun olarak ça l ışmayan ruhsat 
sahipler ine ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu yaptı r ımların sonuçlan 
nelerdir? M İ G E M ; ruhsat sahipleri taraf ından kendis ine ver i len işletme 
projelerine uygun çalışılıp çalışamadığını kontrol edecek yeterl i teknik 
kadroya/personele sahip midir? 

3. Maden Kanunu 'nun 3 1 . maddes ine göre ataması yapı lan ve işyerinin iş sağlığı 
ve güvenl iğ i denet iminden sorumlu olan maden mühendis in in (teknik 
nezaretçi(nin)lerin) ücretlerini ruhsat sahipler inden alarak yaptıkları denet imler 
gerçekçi midi r? Teknik nezaretçinin ücretini (maaşını) aldığı bir 
f i rmayı/ iş letmeyi denet leyebi lmesi mümkün müdür? Bu konuda 
yapı lan/yaptığınız çalışmalarınız var mıdır? Varsa, bu çal ışmalar nelerdir? 

4. Yaşanan kazalar ve sonucunda yapılan tespitler; M İ G E M taraf ından yapı lan 
denet imler in yeters iz o lduğunun bir göstergesidir. Bu denet imler in daha 
başarılı o labi lmesi için konunun uzmanı olan meslek Odalar ının (Maden 
Mühendis ler i Odas ı vb.) sürece dâhil edi lmesi gerekmez mi? Bu konuda 
yapt ığınız/yapacağınız çal ışmalar var mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-{ 

Konu -.Yazılı Soru Önergesi 

26 OCAK 2010 

001192 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 29.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18410 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOÇAL'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/11492 esas nolu yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

10 Aralık 2009 tarihinde, grizu faciasının meydana geldiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi 
BOkköy Mevkiindeki maden işletmesinde yapılan hazırlık ve üretim çalışmaları, 
işletmenin/firmanın MİGEM'e (ETKB, Maden İşleri Genel MUdUrlüğU) vermiş olduğu işletme 
projesine uygun olarak yürütülmüş mttdür?/yürUtülmekte midir? 

CevaP 
Grizu patlamasının meydana geldiği ocak alanının, ruhsat sahibi firma tarafından Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne verilmiş olan temdit işletme projesi ekindeki 2009 yılı termin planında gösterilmediği ve 
bu kapsamda proje beyanına uygun çalışılmadığı tespit edilmiştir. 

Sorular 2 . 4: 
- Maden işletmelerinin (yeraltı ve y e r ü s t ü ) MİGEM'E vermiş oldukları işletme projelerine uygun 
olarak çalışıp çalışmadıkları MİGEM'in teknik personeli tarafından denetlenmekte midir? 
Denetleniyorsa, hangi sıklıkta denetlenmektedir? işletme Projesine uygun olarak çalışmayan 
ruhsat sahiplerine ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu yaptırımların sonuçları nelerdir? 
MİGEM; ruhsat sahipleri tarafından kendisine verilen işletme projelerine uygun çalışılıp 
çalışamadığını kontrol edecek yeterli.teknik kadroya/personele sahip midir? 

- Yaşanan kazalar ve sonucunda yapdan tespitler; MİGEM tarafından yapılan denetimlerin 
yetersiz olduğunun bir göstergesidir. Bu denetimlerin daha başarılı olabilmesi için konunun 
uzmanı olan meslek Odalarının (Maden Mühendisleri Odası vb.) sürece dahil edilmesi gerekmez 
mi? Bu konuda yaptığınız/yapacağınız çalışmalar var mıdır? 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KOÇAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11492) 

Sonı 1: 

- 6 9 2 -



TBMM B: 52 2 6 . 1 .2010 

Cevaplar 2.4: 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, ruhsat sahalarına üretim/işletme izni belgesini verdikten sonra 
sahalarda yapılmakta olan faaliyetleri madencilik tekniğine, çalışma şekillerine/kurallarına ve verilen 
projeye göre yapılıp yapılmadığına göre 1-2 yıllık periyotlarda denetlemektedir. Yapılan bu 
denetimlerde Maden İşleri Genel Müdürlüğünün meslek eğitimine sahip ve tecrübeli personelinin yanı 
sıra yapılacak denetimin özelliğine göre ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından (TKİ, TTK, MTA, DSİ, vs.) uzman eleman görevlendirilmesi de yapılarak denetimlerin 
eksiksiz olarak yapılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan denetimlerin yeterli olmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, madencilik 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda; ilgili mevzuatlarına göre izin veren diğer kurumlar, İş 
Güvenliği ve İşçi Sağlığı açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevresel etkiler açısından 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve mülki idare birimlerince de denetlemeler yapılmakta olup sonuçlan 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Yapılan denetimlerde çevre ve insan sağlığına 
zararlı, mevzuata aykın ve usulsüz çalışma yapıldığı belirlenen ruhsat sahalanndaki faaliyetler Maden 
Kanununun 29. maddesi hükmü gereği gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar durdurulmakta ve Maden 
Kanununun 10. maddesi hükmü gereği cezai işlem yapılmaktadır. 

Soru 3: 
Maden Kanunu'nun 31. maddesine göre ataması yapılan ve işyerinin iş sağlığı ve güvenliği 
denetiminden sorumlu olan maden mühendisinin (teknik nezaretçi(nin)lerin) Ücretlerini ruhsat 
sahiplerinden alarak yaptıktan denetimler gerçekçi midir? Teknik nezaretçinin ücretini 
(maaşını) aldığı bir firmayı/işletmeyi denetleyebilmesi mümkün müdür? Bu konuda 
yapılan/yaptığınız çalışmalarınız var mıdır? Varsa, bu çalışmalar nelerdir? 

Cevap 3: 
3213 sayılı Maden Kanununun 31. maddesi ve Yönetmeliğinin 3. kısmı hükümleri işletme ve üretim 
faaliyetlerinde bulunulan ruhsat sahalan için maden mühendisi (teknik nezaretçi) çalıştırma zorunluluğu 
getirmiş, bu göreve atanacak maden mühendislerinin atanma şartlan, yetki ve sorumluluklan, görevleri 
açıklanmış ve teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacaklann Maden Mühendisleri Odası tarafından 
yapılacak eğitim seminerleri sonucunda verilen Teknik Nezaretçi Sertifikası'na sahip olmalan şartı 
konmuş, istihdam edilecek maden mühendislerinin 4857 sayılı İş Kanununun 82. maddesinde belirtilen 
İş Güvenliği ile görevli mühendis ve veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine 
getireceği amir hüküm olarak belirlenmiştir. Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılan eğitim 
seminerleri halen dönem dönem verilmekte olup bu eğitimlerde 3213 sayılı Maden Kanunu, Maden 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği konulannda uzmanlarca eğitim 
verilmektedir. Böylece Maden Mühendisleri Odası da bu eğitimler ile sürece dâhil edilmektedir. 

Mevcut durumda maden sahalarında teknik nezaretçi olarak görev alan/alacak olan maden mühendisleri 
almış oldukları eğitime ek olarak ülkemizde bu meslek dalında söz sahibi olan Maden Mühendisleri 
Odası tarafından yapılan eğitim seminerleri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasına sahip 
olduklanndan mesleki açıdan yeterli bilgiye sahip olmaktadırlar. Maden Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği gereği teknik nezaretçiler "İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün 
olmadığını belirlemesi durumunda, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurma ve yetkisini 
kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir" yetkisine sahip olup, bu açıdan mesleğin sorumluluğunu ve 
gerekliliğini yerine getirmelerinde herhangi bir hukuki engel söz konusu değildir. Aynca, ücretler 
konusunda Maden Mühendisleri Odası ile Kanun ve Yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile ilgili 
çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
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12.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, girişimcilerin karşılaştıkları bazı sorunlara 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/11534) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i soru lar ımın Sanayi ve Ticaret Bakanı sayın Nihat E R G Ü N 
taraf ından yazılı o larak cevaplanmasını arz eder im. 10/12/2009 

On binlerce gir iş imci vatandaşı i lgilendiren ve bakanlığınız faal iyet alanında 

o lduğu bil inen küçük v e orta boy işletmelerimizi etki leyen girdi maliyet ler inin artışı, 

p iyasanın dara lması v e büyük sermayenin yararını esas alan değiş imler her geçen 

gün biraz daha o lumsuz etki lemektedir. Bu nedenle ülkemizde hepimizin hayatında 

öneml i yeri o lmuş ve o lmakta olan bu girişimler rekabet edemezken diğer yandan 

kapanmakta, on bin lerce insanımız işsiz ve aşsız ka lmakla burun buruna 

yaşamaktadır , ö t e yandan , bakanlığınız girişimciler için çeşitl i kolaylıklar getirdiğini, 

yatır ım ortamını iyi leştirici tedbir ler alındığını i fade ederek bürokrat ik uygulamaları 

kaldırdığını kamuoyuna ifade etmektedir .Oysa önceden bakanlığınızca yürütülen 

bazı iş ve iş lemler in ilgili odalara devredildiği anlaşı lmaktadır .Bu odalarda bedeli 

karşılığı yürütü len iş ve iş lemlerde eskis inden de fazlasıyla bürokrat ik yaklaşımların 

sergi lendiği , yapı lan iş lemler karşılığı yüksek bedel tahsil edildiği yönünde iddialar 

di le getir i lmektedir. 

Bu değer lendi rmeler ışığında; 

1 - Bakanl ığınızca gir işimcilerin çalışma ortamının iyi leşt ir i lmesine dönük olarak 

halen somut neler yapı lmaktadır? 

2- Gir işimci ler in işin başlangıcında ve diğer aşamalar ında ilgili odalarda ve 

kamuda karşı laştığı bürokrat ik işlemler nelerdir ve bunun için harcanan maddi 

kaynak ve süre or ta lama olarak nedir? 

3- Bazı yetki ler in ilgili odalara devr inden itibaren gir işimcilerin durumunun ve 

memnuniyet in in ne düzeyde olduğu konusunda bir araşt ı rma yapı lmış mıdır; 

yapı lmış ise sonucu nedir? 

4 - Gir işimci ler in oda larda karşılaştığı sorunlar, iş lemler it ibarıyla yaptıkları 

ödemeler , harcanan zaman nedir? Odalarda işini ha l ledemeyen girişimcinin 

muhatabı kimdir; sorununun çözümü nasıl mümkün o lmaktadır? 

5- Gir işimci ler in özel l ik le kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin görülmesini 

görev o larak üs lenecek, her vi layette faal iyet gösterecek bir "gir işimciye hizmet 

masas ı " o luşturu lup etkin bir şeki lde çalıştırı lması düşünü lmekte midir? Böyle 

bir uygulamayı m ü m k ü n görmekte misiniz? 

Cemaleddin USLU 

Ed ime Milletvekil i 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 622-01- 3 S 2 0 -fll- 2010 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 2 9 . 1 2 . 2 0 0 9 t a r i h v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 1 1 5 3 4 - 1 8 3 2 5 / 3 9 0 6 7 sayılı 
yazınız. 

E d i r n e M i l l e t v e k i l i Sayın C e m a l e d d i n U S L U ' n u n , "Girişimcilerin karşılaştıkları bazı 
s o r u n l a r a " ilişkin o l a r a k tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ( 7 / 1 1 5 3 4 ) e s a s n o l u yazılı 
s o r u önergesi i l e i lg i l i c e v a p e k t e t a k d i m edilmiştir. 

B i l g i l e r i n i z i v e gereğini a r z e d e r i m . 

t , 1 ^ 

Nihat ERffiÜN 
Bakarı 

Ek:: önerge cevabı 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1 - Bakanlığınızca girişimcilerin çalışma ortamının iyileştirilmesine dönük olarak 
halen somut neler yapılmaktadır? 

Cevap 1 - 58- 59 ve 60 ncı T.C. hükümetlerinin en önemli hedeflerinden bir tanesi de; 
vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, 
etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısının oluşturulmasıdır. 
Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı kararı ile 
kabul edilen ve 28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı"nda Merkezi Tüzel Kişilik Kayıt Sistemi Projesi, Online Şirket 
Kuruluş Projesi ve Çevrim İçi Şirket İşlemleri eylemlerinin sorumluluğu Bakanlığımıza 
verilmiştir. 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesinin kesin kabulü yapılmış ve 2010 yılında 
kademeli olarak uygulamaya alınma çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Eylem Planf'nda 16 No'lu eylem olarak yer alan "Çevrimiçi Şirket 
İşlemleri" projesinin ihale süreci tamamlanmış ve projenin gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

Bu projelerin uygulanmaya alınması ile birlikte; ticaret sicili kayıtlarının elektronik 
ortamda tutulması ve bu kayıtlara elektronik ortamda erişime imkan sağlayacak merkezi bir 
veri tabanının oluşturulması, işletmelerin yaşanılan sürecinde gerçekleştirilen, yeni şirket 
kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvurulan, çalışanın SSK kayıtlan, 
gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvurulan, unvan değişikliği ve genel 
kurul bildirimi gibi işlemlerin tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, onaylanması, 
arşivlenmesi ile bu işlemlerin gerçek zamanlı izlenebilmesi sağlanacaktır. 

Soru 2- Girişimcilerin işin başlangıcında ve diğer aşamalarda ilgili odalarda ve kamuda 
karşılaştığı bürokratik işlemler nelerdir ve bunu için harcanan maddi kaynak ve süre 
ortalama olarak nedir? 
Soru 3- Bazı yetkilerin ilgili odalara devrinden itibaren girişimcilerin durumunun ve 
memnuniyetinin ne düzeyde olduğu konusunda bir araştırma yapılmış mıdır. Yapılmış 
ise sonucu nedir? 
Soru 4- Girişimcilerin odalarda karşılaştığı sorunlar, işlemler itibarıyla yaptıkları 
ödemeler, harcanan zaman nedir? Odalarda işini halledemeyen girişimcinin muhatabı 
kimdir. Sorunun çözümü nasıl mümkün olmaktadır? 

Cevap 2,3*4 -,5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununa 
tabi odalar, üyelerinin müşterek ihtiyaçlanm karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile 
mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, kanunun 12 nci maddesinde 28 bent 
halinde sıralanan görevleri ifa etmektedirler. 
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Anılan mevzuat hükümleri uyarınca kuruluş amaçlan ve görevleri, üyelerimi! 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve sorunlarını 
gidermek olan odaların, görev ve hizmetlerinin ifasında tacir ve sanayicilere sorun olmasının 
veya sorun çıkarmasının mümkün olmayacağı izahtan varestedir. Odalarca yürütülen görev ve 
hizmetler mevzuatın öngördüğü çerçeve içerisinde yerine getirilmekte olup, aksi uygulamalar 
Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda tespit edilerek ilgililer hakkında gerekli 
işlemler yapılmaktadır, önergede somut olarak hangi sorunlar ya da bürokratik işlemlerin 
kastedildiği belirtilmemiştir. Bu hususta yaşanılan sorunlar daha somut olarak ifade edilecek 
olursa, bu husus, aynca cevaplandınlabilecektir. 

5174 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince odalar tarafından üyelerine verilen 
hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, 
maktu ücretlerde onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının 
yansından fazla olmamak, nispî ücretlerde bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak 
kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi ve oda meclislerinin onayı ile yürürlüğe konulan 
tarifelerle tespit olunmaktadır. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde ise, 
satın alınan hizmetin bedeli bu tutarın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden 
tahsil edilmektedir. 

Odalar tarafından verilen hizmetlerde hizmetin sunum süresi hizmetin niteliğine bağlı 
olarak değişebilmektedir. Organ karan gerektinneyen hizmetler gerekli evrakın tamam olması 
kaydıyla genellikle aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. Organ kararı gerektiren bir hizmet' 
ise hizmet süresi, organlann olağan'toplantı dönemi (meslek komiteleri ve meclis ayda bir 
defa, yönetim kurullan ise haftada bir defa toplanmaktadır) kadar uzayabilmektedir. 
önergede daha önce Bakanlığımız tarafından yürütülen bazı iş ve işlemlerin odalara 
devredildiği belirtilmektedir. Bakanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemlerin odalara devri 
söz konusu değildir. 

Daha önce Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca anonim ve limited şirketlerin 
kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemleri Bakanlığımız izni ile gerçekleştirilmekte iken 
4884 sayılı kanun ile Türk Ticaret kanununda yapılan değişiklik sonucunda limited şirketler 
ile Bakanlığımız tarafından belirlenen faaliyet alanlannda iştigal eden anonim şirketler 
dışındaki anonim şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinde Bakanlığımız 
izni kaldınlmıştır. Dolayısıyla Bakanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemlerin odalar devri 
söz konusu olmadığından tacir ve sanayiciler üzerinde herhangi bir memnuniyet anketi 
yapmayı gerektiren bir durum da söz konusu olmamıştır. 

Soru 5- Girişimcilerin özellikle kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin görülmesini 
görev olarak üslenecek her vilayette faaliyet gösterecek bir "girişimciye hizmet masası" 
oluşturulup etkin bir şekilde çalıştırılması düşünülmekte midir? Böyle bir uygulamayı 
mümkün görmekte misiniz? 

Cevap 5-3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 
istinaden Bakanlığımız taşra teşkilatı olarak tüm illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri 
bulunmakta olup, girişimcilerin illerdeki Bakanlığımız ile ilgili sorunları İl Müdürlükleri 
aracılığı ile yürütülmektedir. 
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13.-Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, kamu binalarının yapımında ithal mermer kullanımına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı 
(7/11552) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 16.12.2009 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Ülkemiz zengin maden ve mermer yataklarına sahip olmasına karşın uluslar 
arası piyasada istediği yere gelememiş ve yeteri kadar ihracata yönelememiştir. 
Turizm ve otomotivden sonra en fazla döviz girdisi sağlayan bu sektöre yeteri 
kadar destek ve ilgi de gösterilmemiştir. Kalitesi yüksek mermerlerimiz bir 
tarafa itilmiş, kalitesiz ithal mermerler kamu kurum ve kuruluşlarımızda 
kullanılmaya başlanmıştır. Mermerciliğimizin gelişmesini engelleyen bu ithalata 
son verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; 

1-Edindiğim bilgilere göre Afyon ilimizde TOKİ tarafından yaptırılmakta olan 
400 yataklı devlet hastanesi inşaatında ithal doğal taş kullanılmaktaymış. Dünya 
doğal taş rezervlerinin %40'ına sahip olan ülkemizde, doğal taş üretiminde 
birinci sırada yer alan Afyon ilimiz gelmekte iken; burada yapılan bir kamu 
binasının ithal doğal taş ile yapılmasının nedenini açıklar mısınız? 

2-Ülkemizin pek çok yerinde buna benzer kamu binalarında ithal mermer 
kullanılmaktadır. Biz dışarıdan mermer ithal edersek ve her geçen gün Çin'den 
ithal edilen granit mermer miktarı artarken %100'e yakın yerli girdi ile 
çalışmakta ve %100 istihdam sağlamakta olan mermer sektörümüz nasıl ayakta 
kalacak ve rakip ülkelerle nasıl yarışır hale gelecektir? 

3-Kamu binalarının yapımında Ülkemizde üretilen doğal taşlardan daha kalitesiz 
ve buna paralel olarak daha pahalı olan ithal mermer kullanılmasının geçerli bir 
nedeni var mı? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0 .001/ f i 
Konu: Soru önergesi 

25 Ocak 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGt : 05.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 .GNS. 0.10.00.02-7/11552-18493/39409 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/11552 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Muğla Milletvekili Sayın Prof.Dr.Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/11552 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

S O R U : Ülkemiz zengin maden ve mermer yataklarına sahip olmasına karsın 
uluslararası piyasada istediği yere ge lememiş ve yeteri kadar ihracata 
yönetememişt ir . Tur izm v e otomotivden sonra en fazla döviz girdisi sağlayan 
bu sektöre yeteri kadar destek v e ilgi de gösteri lmemiştir. Kalitesi yüksek 
mermerlerimiz bir tarafa itilmiş, kalitesiz ithal mermerler k a m u k u r u m ve 
kuruluşlarımızda kullanı lmaya başlanmıştır . Mermerci l iğ imizin gelişmesini 
engelleyen bu ithalata son veri lmesi gerekmektedir . Bu bağlamda; 
Edindiğim bilgilere göre Afyon il imizde T O K İ tarafından yapt ır ı lmakta olan 
400 yataklı devlet hastanesi inşaatında ithal doğal taş kul lanı lmaktaymış . 
Dünya doğal taş rezervlerinin %40' ına sahip olan ülkemizde, doğal taş 
üret iminde birinci s ırada yer alan Afyon il imiz gelmekte iken; burada 
yapı lan bir kamu binasının ithal doğal taş ile yapı lmasının nedenini açıklar 
mısınız? 
Ülkemizin pek çok yer inde buna benzer k a m u binalarında ithal mermer 
kullanı lmaktadır. Biz dışarıdan mermer ithal edersek ve her geçen gün 
Çin'den ithal edilen granit mermer miktarı artarken "/o 100'e yakın yerli girdi 
ile çalışmakta ve % 100 ist ihdam sağlamakta olan mermer sektörümüz nasıl 
ayakta kalacak ve rakip ülkelerle nasıl yarış ır hale gelecektir? 

K a m u binalarının yapımında ülkemizde üretilen doğal taş lardan daha 
kalitesiz ve buna paralel olarak daha pahalı olan ithal mermer 
kullanılmasının geçerli bir nedeni var mı? 

Devlet Bakan/ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek- soru önergesi cevabı 
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C E V A P : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
o lma hakkına dair 56. ve 57. maddeler inden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı , vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir . 

Bu doğrultuda, 58. , 59. ve 60. Hükümetler in Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, T O K l tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Toplu Konut idaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa et t irmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır . Konut satışları ile hedeflenen; 
mevcut piyasa koşul lan ile konut sahibi o lamayan ancak belirli bir birikime sahip 
dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşul lan ile kira öder gibi 
konut sahibi olmalarıdır. 

TOKÎ , inşaat sektöründeki birikimi ve yapmış olduğu projeler ile ü lkemizde konut 
polit ikasının yönlendirilmesi ve konut açığının giderilmesi konularında model 
uygulamalara imza atmıştır. 

T O K İ tarafından üretilen sağlam ve kaliteli konut çevreleri , özell ikle alt ve üst 
yapısıyla, gerekli tüm sosyal donatılar ve rekreasyon alanlanyla , birlikte 
ülkemizdeki konut talep anlayışının gelişmesini sağlamıştır . 

T O K İ , tüm uygulamalarında konut inşaatlarının yanı sıra, proje kapsamında 
ihtiyaca göre belirlenmiş olan gerekli sosyal donat ı lan da (okul, sağlık tesisleri, 
idari yapılar, spor kompleksleri ve rekreasyon alanları vb. ) inşa ederek, kul lanım 
hakkını ilgili kurumlara devretmektedir . 

Diğer taraftan, TOKİ'nin çok geniş ihale ve yapım tecrübesine sahip olmasını , 
pratikliği yakalayarak bürokrasiyi aza indirmesini ve de T O K f d e k i ucuz maliyet 
ve kalite o luşumunu dikkate alan Hükümet , ihtiyaç duyulan bölgelerde eğit im ve 
sağlık kuruluşlarının yapılması konusunda TOKİ 'ye görev veri lmesini uygun 
görmüştür. 

T O K İ , sektördeki öncü ve önemli deneyimlerini , ilgili kurum ve kuruluşlarla vb . 
paylaşma ve geliştirme arzusu içindedir. 
B u itibarla, Toplu Konut idaresi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan protokoller çerçevesinde TOKİ , Bakanl ıkça belir lenen ihtiyaç 
bölgelerinde hastane projelerini uygulama görevini üstlenmiştir. 

Soru önergesine konu, "Afyonkarahisar-Merkez 400 Yataklı Eğit im ve Araşt ı rma 
Hastanesi inşaat ı" işi Güryapı Taah . Inş .Tur.San.VeTic.Ltd.Şti . & Gözde İnş.San. 
VeTic.Ltd.Şti . iş ortaklığı taahhüdünde, T O K İ ile Sağlık Bakanlığı arasında 
akdedilen bu protokoller kapsamında yürütülmektedir . 

Diğer taraftan, soru önergesinede ileri sürüldüğü üzere , hastane inşaatlarında 
döşeme kaplaması olarak mermer kullanılması durumunda , mermer ; damarlı 
ma lzeme olması ve temizlik maddelerinin içeriğindeki kimyasal lara karşı bas ınç 
dayanımının düşük olması sebebiyle, zamanla deforme o lmakta ve hijyen 
açısından uzun vadede tercih edilmemektedir . Bu itibarla, has tane inşaat lannda 
genelde seramik, granit ve pvc esaslı malzemeler kullanılmaktadır. 

Ayrıca, hastane gibi büyük ölçekli inşaat ihalelerinde doğru ve uygun tekliflerin 
alınabilmesi için projelerde kullanılacak malzemeler in yo ruma mahal 
bırakmayacak şekilde cinsi belirtilmelidir. 

T O K Î ile Sağlık Bakanlığı arasında akdedilen protokoller kapsamında yürütülen 
bahse konu hastane inşaatında, ihale öncesi avan projeler ve mahal listeleri 
oluşturulurken, proje müellifinin tercihi ve Bakanlık onayı ile doğal granit 
kaplama (AfricanRed ve Xil iRed) seçilmiştir. 

Bahse konu granitin ithal edilecek olması , kalitesiz veya suni ma lzeme olduğu 
anlamına gelmemektedir , imalatlar, hal ihazırda başlamamışt ı r . Sözkonusu 
malzemeler , şantiye sahasına getirildikten sonra ilgili laboratuvarlarda gerekli 
testleri yaptırılacak ve ancak, gerekli standartlara uygunluğu belgelendikten sonra 
kullanımlarına izin verilecektir. 
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14.-Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir beldedeki TOKİ konutlarının durumuna ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11554) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N t a r a f ı n d a n 
yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 2 1 . 1 2 . 2 0 0 9 

e h i ç Ç E L İ K 
rsin Mi l le tveki l i 

Bi l indiği ü z e r e T O K İ s o s y a l ko n u t l a r y a p m a v e i n s a n l a r ı m ı z ı k o n u t sah ib i 
y a p m a a m a c ı y l a y ı l lard ı r ic raat y a p m a k t a d ı r . B u u y g u l a m a l a r d a n bir t a n e s i d e M e r s i n 
İli A n a m u r İ lçesi ö r e n B e l d e s i ' n d e y a k l a ş ı k 9 8 0 d a i r e d e n o l u ş a n b lok lard ı r . 

Y a p ı l a n i n c e l e m e l e r d e a n ı l a n konut la r ın ç e v r e y i o l u m s u z e tk i l ed iğ i , es te t iğ i yok 
ett iği , ö r e n Be ldes i 'n in kültür v e g e l e n e k d o k u s u n u t a m a m e n tahr ip ett iği , 
k a n a l i z a s y o n a l t y a p ı s ı n ı n o l m a m a s ı n a r a ğ m e n i s k â n ı n s a ğ l a n d ı ğ ı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 

B u n a g ö r e ; 

1 - Ç e v r e s e l e tk i i n c e l e m e s i yap ı ld ı m ı ? 
2 - Kül tür v e g e l e n e k f a r k l ı l a ş m a s ı n ı n s o n u ç l a r ı n a ilişkin a r a ş t ı r m a y a p ı l m ı ş m ı d ı r ? 
3 - K a n a l i z a s y o n a l tyap ıs ı h a k k ı n d a n e d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

T.C 
DEVLET BAKANI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 I / V l ~ 

Konu: Soru önergesi 2 5 Ocak 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt : 05.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/11554-18539/39528 
sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELİK' in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/11554 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

C e m i l ÇİÇEK 
Devle t B a k / m ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek- soru önergesi cevabı 
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Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELÎK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/11554 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Bilindiği üzere TOKİ sosyal konutlar yapma ve insanlarımızı konut sahibi 
yapma amacıyla yıllardır icraat yapmaktadır. Bu uygulamalradn bir tanesi 
de Mersin ili, Anamur ilçesi, ören beldesinde yaklaşık 980 daireden oluşan 
bloklardır. 

Yapılan incelemelerde anılan konutların çevreyi olumsuz etkilediği, estetiği 
yok ettiği, ören Beldesinin kültür ve gelenek dokusunu tamamen tahrip 
ettiği, kanalizasyon altyapısının olmamasına rağmen iskanın sağlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Buna göre; 

Çevresel etki incelemesi yapıldı mı? 

Kültür ve gelenek farklılaşmasının sonuçlarına ilişkin araştırma yapılmış 
mıdır? 

Kanalizasyon altyapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKÎ tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; 
mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip 
dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi 
konut sahibi olmalandır. 

Bu itibarla, TOKİ, ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, 
özellikle yoksul, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların konut 
ihtiyacımn kapılanmasına yönelik uygulamalarını ülke geneline dengeli bir 
şekilde dağıtacak model geliştirmek amacıyla; talep örgütlenmesi modelini hayata 
geçirmiştir. 

TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin 
düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatmmlanmn aül 
duruma düşmemesi amacıyla, talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. Bu 
yöntemde, konut ihtiyacı ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen anket 
yöntemiyle belirlenmektedir. Talep örgütlenmesi de yine bu kurumlar tarafından 
organize edilmektedir. Talep Örgütlenmesi yönteminde, konut uygulaması 
yapılacak arsa ve müşteri temini ilgili kurumlann sorumluluğunda olmak 
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kaydıyla, TOKİ, toplu konut projeleri yapmaktadır. Bu model, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde TOKÎ tarafından başarıyla uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede, TOKİ'nin talep örgütlenmesi modeliyle yürüttüğü soru önergesine 
konu Mersin İli, Anamur İlçesi, ören Beldesi 1. Etap 560 Adet (280 alt gelir 
grubu) Konut ve 2. Etap 340 Adet Konut olmak üzere toplam 900 Adet Konut, 
Lise (24 derslikli), Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Cami-Şadırvan İnşaatı ile 
Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işi tamamlanarak, LEtap 
konutlar hak sahiplerine teslim edilmiş olup, 2.Etap konutların teslim işlemleri 
halihazırda devam etmektedir. 

Adı geçen Projeye ilişkin "Proje Tanıtım Dosyası", TOKİ'nin diğer 
uygulamalarında olduğu gibi İdarece usulüne uygun olarak hazırlanmış ve 
26.03.2007 tarihinde " Ç E D Gerekli Değildir Belgesi" alınmıştır. 

Bahse konu Toplu Konut Projesi, ören Belediye Başkanlığının talebi üzerine, 
talep örgütlenmesi yöntemi ile TOKİ ve ören Belediyesi işbirliğiyle hayata 
geçirilmiş, konutların inşa edildiği taşınmaz Belediye tarafından İdareye 
önerilmiştir. Konut tipleri ve ödeme seçenekleri konusunda yapılan ankete göre 
yerleşim planı hazırlanarak, proje albümü oluşturulmuş ve talepler bu doğrultuda 
alınmıştır. 

Diğer taraftan, soru önergesinde, bahse konu toplu konut alanında kanalizasyon 
altyapısı olmaksızın konutların iskana açıldığı ileri sürülmektedir. Konuyla ilgili 
olarak, sözkonusu işin yapıldığı Mersin ili Anamur ilçesi, ören beldesinde 
kanalizasyon hattı bulunmadığından, ören Belediyesinin talebi üzerine İdare 
tarafından arıtma tesisi yaptırılmıştır. Adaiçi kanalizasyon hatları, İdarenin 
yaptırdığı bu antma tesisine bağlanmış olup, çalışır vaziyette ören Belediyesine 
teslim edilmiştir. Dolayısıyla, anılan Proje kapsamında, yapımı tamamlanarak hak 
sahiplerine teslim edilen/edilmekte olan 900 konut ve sosyal donatılara ilişkin 
kanalizasyon sorunu "Paket Antma Tesisi" ile çözümlenmiştir. 

Ayrıca, TOKİ, kendi toplu konut projeleri kapsamında yürüttüğü uygulamalarda, 
bölgesel iklim ve kültürel özelliklerin projelerde dikkate alınmasına azami özen 
göstermektedir. Bu doğrultuda, Mersin, Anamur, ören Toplu Konut Projesi 
çerçevesinde yer alan 960 adet konut uygulamasında, bölgenin iklim özelliği 
dikkate alınarak, konut balkonları TOKİ'nin diğer toplu konut uygulamalarındaki 
konut balkonlarına göre büyük tutulmuş ve proje bütününde de bölgenin şartlarına 
ve ihtiyaçlarına uygun bir çalışma yapılmıştır. 
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15.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, bir hastane yapımında Çin graniti kulla
nılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/11570) 

Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Soru 1 : Afyonkarahisar'da TOKÎ tarafından yapımı devam eden 400 Yataklı Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi inşaatında yaklaşık 30 bin metrekare alanda Çin Granitinin kullanılacağı 
doğru mudur? 

Soru 2 : Doğru ise, Bayındırlık Bakanlığının, inşaat projelerinde kullanılan taş 
kaplamalarında, yöre ekonomisine katkı sağlanması ve ülkemizin zengin yer altı 
kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla yerli malzemelerin kullanılmasına öncelik verilmesi 
yönünde çeşitli kereler yayımladığı tebliğlerine neden uyulmamaktadır? 

Soru 3 : Mermer rezervi ve kalitesi tüm dünya tarafından bilinen ve bu sektörde yaklaşık 400 
firmanın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar ilinde yapılan böyle bir inşaatta hangi gerekçeyle 
Afyon mermer ve doğal taşı yerine Çin graniti tercih edilmiştir? 

Soru 4 : Yaydığı radon gazı nedeniyle akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan 
ve bu özelliğiyle pek çok Avrupa ülkesinde bina içlerinde kullanılması yasaklanan granitin bir 
hastane içinde kullanılmasına nasıl izin verilmektedir? Sağlık açısından doğuracağı zararlar 
neden göz ardı edilmiştir? 

Soru 5 : Henüz kaba inşaatı devam eden hastanenin yapımında Afyonkarahisar yöresinin 
doğal zenginliklerinin kullanılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Saygılarımla. 

Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ ? , „ 
Konu: Soru önergesi L 5 U c a K 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : 05.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/11570-18724/39840 
sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sn. Halil ÜNLÜTEPE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/11570 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek- soru önergesi cevabı 
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Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 7/11570 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Afyonkarahisar'da TOKİ tarafından yapımı devam eden 400 yataklı 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında yaklaşık 30 bin metrekare 
alanda Çin granitinin kullanılacağı doğru mudur? 

Doğru ise, Bayındırlık Bakanlığının, inşaat projelerinde kullanılan taş 
kaplamalarında, yöre ekonomisine katkı sağlanması ve ülkemizin zengin 
yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla yerli malzemelerin 
kullanılmasına öncelik verilmesi yönünde çeşitli kereler yayımladığı 
tebliğlerine neden uyulmamaktadır? 

Mermer rezervi ve kalitesi tüm dünya tarafından bilinen ve bu sektörde 
yaklaşık 400 firmanın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar ilinde yapılan böyle 
bir inşaatta hangi gerekçeyle Afyon mermer ve doğal taşı yerine Çin graniti 
tercih edilmiştir? 

Yaydığı radon gazı nedeniyle akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri 
olan ve bu özelliğiyle pek çok Avrupa ülkesinde bina içlerinde kullanılması 
yasaklanan granitin bir hastane içinde kullanılmasına nasıl izin 
verilmektedir? Sağlık açısından doğuracağı zararlar neden göz ardı 
edilmiştir? 

Henüz kaba inşaatı devam eden hastanenin yapımında Afyonkarahisar 
yöresinin doğal zenginliklerinin kullanılması yönünde bir çalışmanız olacak 
mıdır? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar Üzerinde konut inşa ettirmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satıştan ile hedeflenen; 
mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip 
dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi 
konut sahibi olmalandır. 

TOKİ, inşaat sektöründeki birikimi ve yapmış olduğu projeler ile ülkemizde konut 
politikasının yönlendirilmesi ve konut açığının giderilmesi konularında model 
uygulamalara imza atmıştır. 
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TOKİ tarafından üretilen sağlam ve kaliteli konut çevreleri, özellikle alt ve üst 
yapısıyla, gerekli tüm sosyal donatılar ve rekreasyon alanlarıyla, birlikte 
ülkemizdeki konut talep anlayışının gelişmesini sağlamıştır. 

TOKİ, tüm uygulamalarında konut inşaatlarının yanı sıra, proje kapsamında 
ihtiyaca göre belirlenmiş olan gerekli sosyal donatılan da (okul, sağlık tesisleri, 
idari yapılar, spor kompleksleri ve rekreasyon alanlan vb.) inşa ederek, kullanım 
hakkını ilgili kurumlara devretmektedir. 

Diğer taraftan, TOKİ'nin çok geniş ihale ve yapım tecrübesine sahip olmasım, 
pratikliği yakalayarak bürokrasiyi aza indirmesini ve de TOKİ'deki ucuz maliyet 
ve kalite oluşumunu dikkate alan Hükümet, ihtiyaç duyulan bölgelerde eğitim ve 
sağlık kuruluşlarının yapılması konusunda TOKTye görev verilmesini uygun 
görmüştür. 

TOKİ, sektördeki öncü ve önemli deneyimlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla vb. 
paylaşma ve geliştirme arzusu içindedir. 

Bu itibarla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan protokoller çerçevesinde TOKİ, Bakanlıkça belirlenen ihtiyaç 
bölgelerinde hastane projelerini uygulama görevini üstlenmiştir. 

Soru önergesine konu, "Afyonkarahisar-Merkez 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi İnşaatı" işi Güryapı Taah.lnş.Tur.San.VeTic.Ltd.Şti. & Gözde İnş.San. 
VeTic.Ltd.Şti. iş ortaklığı taahhüdünde, TOKİ ile Sağlık Bakanlığı arasında 
akdedilen bu protokoller kapsamında yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, soru önergesinede ileri sürüldüğü üzere, hastane inşaatlarında 
döşeme kaplaması olarak mermer kullanılması durumunda, mermer; damarlı 
malzeme olması ve temizlik maddelerinin içeriğindeki kimyasallara karşı basınç 
dayanımının düşük olması sebebiyle, zamanla deforme olmakta ve hijyen 
açısından uzun vadede tercih edilmemektedir. Bu itibarla, hastane inşaatlarında 
genelde seramik, granit ve pvc esaslı malzemeler kullanılmaktadır. 

Aynca, hastane gibi büyük ölçekli inşaat ihalelerinde doğru ve uygun tekliflerin 
alınabilmesi için projelerde kullanılacak malzemelerin yoruma mahal 
bırakmayacak şekilde cinsi belirtilmelidir. 

TOKİ ile Sağlık Bakanlığı arasında akdedilen protokoller kapsamında yürütülen 
bahse konu hastane inşaatında, ihale öncesi avan projeler ve mahal listeleri 
oluşturulurken, proje müellifinin tercihi ve Bakanlık onayı ile doğal granit 
kaplama (AfricanRed ve XiliRed) seçilmiştir. 

Bahse konu granitin ithal edilecek olması, kalitesiz veya suni malzeme olduğu 
anlamına gelmemektedir. İmalatlar, halihazırda başlamamıştır. Sözkonusu 
malzemeler, şantiye sahasına getirildikten sonra ilgili laboratuvarlarda gerekli 
testleri yaptırılacak ve ancak, gerekli standartlara uygunluğu belgelendikten sonra 
kullanımlarına izin verilecektir. 
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A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n ' RoyıocLtrUt ^ IS&ûrt &c<k.Qrnı • t a r a f ı ndan yaz ı l ı o l a r a k 
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı k o n u s u n d a g e r e ğ i n i n y a p ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 2 1 . 1 2 . 2 0 0 9 

A r d a h a n D a m a l İ l ç e s i n d e y a p ı l a n K a d a s t r o ça l ı şma la r ı n e d e n i y l e İ l ç e v e k ö y l e r d e k i 
v a t a n d a ş l a r ı m ı z 2 0 0 - 3 0 0 s e n e d e n beri e k i p b iç t ik ler i v e y ı l l a rdan ber i v e r g i l e r i n i a k s a t m a d a n 
öded ik l e r i a r sa l a r ı t a r la la r ı , y a p ı l a n yan l ı ş l ık l a r n e t i c e s i n d e b a ş k a k i ş i l e r in ü z e r i n e v e D e v l e t 
k u r u m l a r ı n ı n v e B e l e d i y e n i n Üzerine g e ç i r i l m i ş o l u p h a k s a h i p l e r i n z o r d u r u m a 
d ü ş ü r ü l m ü ş t ü r . Ş i m d i h a k sah ip le r i m a h k e m e l e r e m ü r a c a a t e d e r e k m a l l a r ı n ı g e r e a l m a k 
i s t e m e k t e d i r l e r . 

1- A r d a h a n D a m a l i lçesi baş ta o l m a k üze r e k ö y l e r i n d e y a p ı l a n k a d a s t r o ç a l ı ş m a l a r ı 
n e d e n i y l e v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n y a k l a ş ı k 2 0 0 — 3 0 0 s e n e d e n ber i e k i p b iç t ik le r i a i l e le r in in 
g e ç i m i n s a ğ l a d ı k l a r ı ba ş t a a r s a l a r o l m a k üze r e t a r l a l a rda ç o k y a n l ı ş l a r y a p ı l m ı ş t ı r . Bu 
yan l ı ş l a r ı g i d e r m e k için v a t a n d a ş l a r ı m ı z m a h k e m e l e r e m ü r a c a a t e d e r e k k e n d i a r sa ve 
ta r l a la r ın ı ger i a l m a k i s t e m e k t e d i r l e r bu d u r u m d a d a m a d d i kay ıp la r ı 
o l m a k t a d ı r . k a d a s t r o ç a l ı ş m a s ı n d a y a p ı l a n yan l ı ş l ık l a r ın g i d e r i l m e s i için bir ç a l ı ş m a n ı z 
v a r m ı d ı r , v a r s a n e z a m a n y a p a c a k s ı n ı z ? 

T . C . 
B A Y I N D I R L I K V E I S K A N B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

22 Ocak 2010 
Sayı : B . 0 9 . 0 . S G B . O . 0 0 . 2 1 . 6 1 0 / / 3<? 
Konu : A r d a h a n M i l l e t v e k i l i 

E n s a r ö ö Ü T ' ü n 
Y a z ı l ı S o r u ö n e r g e s i 

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 

l i g i : 0 5 . 0 1 . 2 0 0 9 t a r i h l i v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 8 4 9 5 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

A r d a h a n M i l l e t v e k i l i E n s a r Ö Ğ Ü T ' ü n B a k a n l ı ğ ı m a y ö n e l t m i ş o l d u ğ u , T . B . M . M . 7 / 1 1 5 8 0 
E s a s N o ' l u y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n e i l i ş k i n c e v a b ı m ı z e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

E K : 
C e v a p Y a z ı s ı 

- 7 0 8 -

16.-Ardahan Mületvekili Ensar Öğüt'ün, Damal'daki kadastro çalışmalarında yanlışlıklar 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 
(7/11580) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 

T.B.M.M. 7/11580 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORU VE CEVABI 
SORU: 

Ardahan Damal İlçesinde yapılan kadastro çalışmaları nedeniyle ilçe ve köylerdeki 
vatandaşlarımız 200-300 seneden beri ekip biçtikleri ve yıllardan beri vergilerini aksatmadan 
ödedikleri arsaları tarlaları, yapılan yanlışlıklar neticesinde başka kişiler üzerine ve Devlet 
kurumlarının ve Belediyenin üzerine geçirilmiş olup hak sahiplerin zor duruma düşürülmüştür. 
Şimdi hak sahipleri mahkemelere müracaat ederek mallarını geri almak istemektedirler. 

1- Ardahan Damal İlçesi başta olmak üzere köylerde yapılan kadastro çalışmaları 
nedeniyle vatandaşlarımızın yaklaşık 200-300 seneden beri ekip biçtikleri ailelerinin geçimin 
sağladıkları başta arsalar olmak üzere tarlalarda çok yanlışlar yapılmıştır. Bu yanlışları gidermek 
için vatandaşlarımız mahkemelere müracaat ederek kendi arsa ve tarlalarını geri almak 
istemektedirler bu durumda da maddi kayıpları olmaktadır. Kadastro çalışmasında yapılan 
yanlışlıkların giderilmesi için bir çalışmanız varmıdır, varsa ne zaman yapacaksınız? 

CEVAP: 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Kadastro müdürü, 
kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı 
ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma 
sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir." hükmü yer almaktadır. 

Bu ilanlardan sonra, anılan Kanunun 7 nci maddesinde yer alan; "Kadastro teknisyenleri 
hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi 
kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve 
mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için 
düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı 
sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder..." hükmüne istinaden kadastro çalışmalarına 
başlanılmaktadır. 

Bu işlemlerden sonra, ilgilileri yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin olarak 
bilgilendirmek amacıyla kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitler, 15 günlük bilgilendirme 
ilanına alınır. 4 Ekim 2007 tarih ve B091TKG0100000-074/238-3943 sayılı Genelgemize göre 
kadastro tespitlerine karşı yapılacak olan itirazlar ilgili Kadastro Müdürlüğüne 15 günlük 
"Bilgilendirme İlanı" süresi içerisinde yapılabilmekte, yapılan çalışmalara itirazı olanlar ilgili 
Kadastro Müdürlüğü kadastro komisyonuna başvuruda bulunabilmektedirler. 

Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, "Kadastro müdürü, kadastro 
tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak, askı cetvellerini düzenler; bu cetvelleri ve pafta 
örneklerini, müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir; itirazı 
olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Bu ilanda 
kadastro harçları da gösterilir." hükmü uyarınca da askı cetvelleri ilana çıkartılmaktadır. 

İlana çıkartılan askı cetvelleri için Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde; "...Bu Kanun 
gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ 
edilmiş sayılır." hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; "30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, 
dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir." denildikten sonra 
aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve 
tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki 
hukukî sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz." hükmüne yer verilmiştir. 

Bakanlığımızca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) söz konusu işlemlere ilişkin tüm 
aşamalar yasal prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, süresi içerisinde yapılan itirazlar 
değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Bu asamadan sonra Bakanlığımızın idari açıdan yapabileceği 
herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

- 7 0 9 -
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17.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, tapu işlemlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/11581) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırl ık ve İskan Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.23.12.2009 

Murat Ö Z K A N 
Giresun Milletvekili 

T B M M Başkanlık Divanı Üyesi 

Tapu işlemlerinin sistematik şekilde yürütülmesi ve çalışanların rüşvet iddialarına 
maruz kalmamalar ı için; 

1 ) Numara tör uygulaması düşünülüyor m u ? 

2) Suist imallerin önüne geçilmesi ve denetim yetersizliğinin giderilmesi yönünde 
çal ışmalarınız nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 
Konu : Giresun Milletvekili 

Murat Ö Z K A N ' ı n 
Yazılı Soru Önergesi . 

Z 5 Ocak 2010 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M l L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ l g i : T .B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarihli ve A.01.0 .GNS.0.10.00.02-18495 sayılı 
yazısı . 

Giresun Milletvekili Murat Ö Z K A N ' ı n , Bakanl ığıma yöneltmiş olduğu T .B.M.M. 
7/11581 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Bakan 

EK : 
Cevap Yazısı 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MURAT ÖZKAN'IN 

T.B.M.M. 7/11581 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Tapu işlemlerinin sistematik şekilde yürütülmesi ve çalışmaların rüşvet iddialarına maruz 
kalmamaları için; 

1- Numaratör uygulaması düşünülüyor mu? 

2- Suistimallerin önüne geçilmesi ve denetim yetersizliğinin giderilmesi yönünde 
çalışmalarınız nelerdir 

CEVAPLAR: 

1-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz birimlerinde numaratör uygulaması için pilot 
bölge uygulamamız başlatılacak olup, bundan verim alınması halinde yaygınlaştırılacaktır. 

2-Suistimallerin önüne geçilmesi ve denetim yetersizliğini gidermek için alınan bazı 
önlemler şunlardır: 

a)Müdürlüklere Güvenlik Kamera Sistemleri yerleştirilmiş olup, kötü niyetli kişilerin 
tespiti ve sahtecilik girişimlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

b)ALO TAPU ile 444 TAPU (8278) hattı ve elektronik mail iletisi ile vatandaşlarımızın 
şikayet ve talepleri alınarak anında değerlendirilmekte olup, sonucu vatandaşlarımıza 
bildirilmektedir. 

c)Ülke genelinde bulunan 22 adet Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerimizde denetim 
birimleri oluşturulmuş ve Bölge Müdürlüklerimize denetim yetkisi verilmiştir. 

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen 
müfettişlerce de özel denetimler yapılmaktadır. 
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18.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Türk Eczacıları Birliği ile yapılan sözleşmenin feshine 
in sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/11584) 

Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DlNÇER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. _ 

1- Türk Eczacıları Birliği ile 19 Ocak 2009'da imzalanan sözleşmenin fesih nedeni 

2- Noter kanalıyla yaptığınız ve kamuoyuna açıklanan tebligatta bildirilen "4 Aralık 
2009'daki kapatma nedeniyle hastaların ilaçlarını temin edemedikleri" yönündeki 
fesih gerekçesini hangi bireysel başvuruya dayandırmaktasınız? Bu konuda 
bakanlığınıza herhangi bir dilekçe gelmiş midir? 

3- 4 Aralık 2009'da Kurum açıklaması ile 7000 civarında eczacının işlem yaptığını 
kamuoyuna açıkladınız. Arkasından bunların bir kısmını eski tarihli işlem yaptığı 
için tehdit ettiniz. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiğiniz fesih 
tebligatında "Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerin tamamına yakınının kapatma 
eylemi" ifadesini kullandınız. Bu ifadelerinizden hangisi gerçektir? Hangisi 
kamuoyunu yanıltmaya, yanlış bilgilendirmeye .yöneliktir? 

4- 24 bin eczacının sözleşmesini feshederek onlarla tek tek anlaşma yoluna gitmenin 
kamu sağlığı açısından önemli bir risk almak olduğunun hükümetiniz farkında 
mıdır? Eğer Bakanlığınız eczanelerle tek tek sözleşme yapamayacak olursa, bir 
bölgede bile sözleşme yapacak eczane bulamazsa kendisi, halk sağlığını koruma 
görevini kasıtlı olarak ihmal etmiş olmayacak mıdır? 

5- Türk Eczacıları Birliği'ne yaptığınız tebligatta 4 Aralık 2009 eylemi nedeniyle, 
eczacıların Anayasanın "herkesin sağlıklı yaşama hakkı" maddesini ihlal ettiğini 
ileri sürmektesiniz. Bu maddenin ihlali ancak mahkemece tespit edilebilir. Diğer 
yandan, bir hak arama eylemini cezalandırarak yine Anayasamızın örgütlenme 
özgürlüğü konusundaki maddesinin uygulanmasını engellediğiniz düşünülebilir 
mi? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Prof. Dr. Sacid YILDIZ 
CHP İstanbul Milletvekili 

nedir? 
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6- Tarafınızdan 4.12.2009'da îlaç Sanayicileri ile yapıldığı söylenen anlaşmaca, 
eczacıların stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanacağı, karşılanmazsa 
ilaç sanayi ile yapılan anlaşmanın iptal edileceği ifade edilmiştir. Eczacıların stok 
zararları tam ve eksiksiz olarak karşılanmış mıdır? 

7- Bundan sonra eczacıların stok zararları karşılanmazsa kamuoyu önünde verdiğiniz 
söz tutulacak mıdır? tlaç sanayicileri ile yaptığınız anlaşma iptal edilecek midir? 

8- Bu anlaşma metninde konudan etkilenen taraf olan Türk Eczacıları Birliği'nin 
neden imzası yoktur? Anlaşma metnini bilgi edinme kanunu çerçevesinde Türk 
Eczacıları Birliği istemiş olmasına karşın göndermediğiniz iddiaları doğru mudur? 

9- Bakanlığınızın, zayıf sermaye yapılı eczanelerin iflas etmesi, eczane alanının 
daralması gibi bir planı var mıdır? Zincir eczanelere gidişin yolu mu açılmaktadır? 
Bakanlığınızın bu konuda hükümetinize yakın bazı sermaye gruplarıyla belirli bir 
hazırlık içinde olduğu doğru mudur? 

10-Bakanlığınızın 6197 sayılı Eczacılık ve Eczane Hizmetleri Hakkında Kanun'un 
"Eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacıdır" maddesinde bir değişiklik önermesi 
gündemde midir? 

İlgi : 05/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacid YILDIZ'a ait 7/11584 Esas N o ' l u yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T .C . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-16-12 4 2fc> ey ^ 

Konu : İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacid YILDIZ'a ait 
(7/11584) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ömer DİNÇER, 
Bakan 

EK 1-Yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. SACİD YILDIZ'A AİT 
7/11584 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

1- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 
01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin 
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"; Türk 
Eczacıları Birliğince 4 Aralık 2009 tarihinde uygulanması teşvik ve organize edilen 
Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerin tamamına yakının kapatma eylemi nedeniyle, 
Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin acil haller dışmda ilaçlarım temin 
etmesi zorunlu tutulan sözleşmeli eczanelerden ilaçlarını temin edememeleri sonucunda 
Anayasa'nm 56 ncı maddesi ile güvence altına alınan "herkesin sağlıklı yaşama hakkının" 
ihlal edilmesi ve imzalanmış Protokol'ün tarafi olarak Protokol'ün amacına aykın hareket 
edilmesi nedeniyle Protokol'ün (10.1) numaralı maddesi ile taraflara karşılıklı olarak tanınmış 
olan fesih hakkı çerçevesinde 16/12/2009 tarihinde Türk Eczacılan Birlğine tebliğ edilerek 
feshedilmiştir. Sözkonusu Protokol'ün feshedilmesi nedeniyle eş zamanlı olarak eczanelerle 
imzalanmış sözleşmelerinde feshedildiğine dair bildirimler eczanelere yapılmıştır. 

Ancak, konuya ilişkin olarak Kurumumuza herhangi bir tebligat yapılmamış olmakla 
birlikte, görsel ve yazılı basın yoluyla öğrenilen ve İstanbul Eczacı Odası Başkanlığının 
15/01/2010 tarihli, 453 sayılı yazısı ile bildirilen Danıştay 10. Dairesinde 2009/16817E ve 
2010/147E sayılı dosyalarda açılan dava sonucu verilen "Protokolün fesih işleminin 
yürütümünün durdurulması" karanna istinaden, gerek Türk Eczacıları Birliğine v» gerekse 
eczanelere yapılan fesih ihbarlan geçerliliğini yitirdiğinden, mevcut Protokol ve 
Sözleşmelerin yürütümüne devam edilecektir. 

2- Türk Eczacıları Birliğinin genel kurul seçimleri atmosferi etkisinde kalarak kuruluş 
amaç ve yapısının tersine etkisini, vatandaşlarımızın tedaviye ulaşımım engellemede 
kullanmış olması, Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde tanımlanmış haklan 
kullanma zaruretini doğurmuştur. Bu sebeple noter kanalıyla yaptığımız ve kamuoyuna 
açıklanan tebligatta bildirilen kapatma eylemi nedeniyle hastaların ilaçlarını temin 
edemedikleri gerçeğinin tespiti için bireysel başvuruya gerek bulunmamakta olup, bu durum 
kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiş ve Kurumumuz sorumluluk alanı çerçevesinde 
gereğini yapmak zorunda kalmıştır. 

3- Kurumumuzun kamuoyunu yanıltmaya yönelik herhangi bir basın açıklaması 
bulunmamakla birlikte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 04/12/2009 tarihinde 
Kurumumuz Eczane Provizyon Sistemi üzerinden reçete girişi yapan eczane sayısının 7857 
olduğu açıklanmıştır. Bu eczanelere sağduyulu davranarak vatandaşlanmıza hizmet vermeye 
devam etmelerinden dolayı tek tek teşekkür mesajı yollanmıştır. Ancak daha sonra bu 
eczanelerin çoğunun 04/12/2009 tarihinde hizmet vermediği, sadece eski tarihli reçete girişi 
yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum eczanelere sistem üzerinden mesaj yoluyla iletilmiş olup, 
kesinlikle tehdit olarak algılanmamalıdır. 

4- Eczanelerle mevcut yapılmış sözleşmeler şu anda feshedilmiş değildir. Aynca 
eczanelerin Kurumumuzla sözleşme yenilemesinin önünde hiçbir engel bulunmamakta olup, 
Kurum olarak vatandaşlanmıza hizmet vennek ve ilaç temin etmek için isteyen her 
eczanemizle sözleşme yapılacaktır. Bu hakkı kullanmayarak eczacılanmızın sözleşme 
imzalamaması durumu beklenmemekle birlikte bütün eczacılanmızın sağduyulu 
yaklaşımlannı bekliyor ve onlan vatandaşlanmıza sağlık hizmeti vermek adına sözleşme 
yapmaya davet ediyoruz. 
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5- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında Kurumumuz tarafından sağlık 
yardımları karşılanan kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak eczanelerle yapılacak 
sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla 
Protokol imzalanmış ve bu protokolle her iki tarafa da Protokolün (10.1) maddesi ile önceden 
yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı fesih hakkı tanınmıştır, önergede bahsedilen 
ihbarnamede de belirtildiği üzere Türk Eczacıları Birliği tarafindan teşvik ve organize edilen 
kapatma eylemi ile kuruluş amaç ve yapısının tersine etkisini vatandaşlarımızın tedaviye 
ulaşımını engellemede kullanmış olması Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde 
tanımlanmış haklanın kullanma zaruretini doğurmuş olması sebebiyle, bu durumun 
Anayasamızın "örgütlenme özgürlüğü" ile ilgili maddesine aykın bir uygulama olduğu 
düşünülmemektedir. 

6, 7- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından alınacak önlemler 
hakkındaki 01/12/2009 tarihli ilaç sektörü temsilcileri tarafından imzalanan mutabakatta 
"Eczanelerde İS Eylül 2009 Kararnamesi ve SUT değişikliği dolayısı ile meydana 
gelebilecek stok farkı zararlarının karşılanması ile ilgili olarak, ilaç firmalarının kararın 
uygulandığı tarih itibari ile oluşan stok zararlarını karşılayacağı" konusu karar altına 
alınmıştır. 

Bu karar doğrultusunda; ilaç tırmalan gerekli çalışmalara başlamış olup Selçuk ve 
Hedef Ecza Depolarının web sitelerinde eczane stoklannın telafisinin hangi koşullarda 
yapılacağı açıklanmıştır. Konu Kurumumuzca da takip edilmektedir. 

8- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından ilaç temini ile ilgili alınacak 
önlemler, ilaç sektörü temsilcileri ile kamuyu temsil eden Bakanlıklann yetkililerinin katılımı 
ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında alınan kararlar nedeniyle, ilacın hastalarımıza ulaştınlmasında 
sağlık hizmeti sunucusu görevinde bulunan eczanelerin mağdur olmaması için gerekli çaba 
gösterilmiştir. 

Kurumumuz kayıtlannın incelenmesinde, Türk Eczacılan Birliğinin 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Protokol metnini talep ettiğine dair herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır. 

9- Eczane aynmı yapılmaksızın başvurulan halinde her eczane ile sözleşme yapılacağı 
her fırsatta kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

10-6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yapılacak değişiklikler 
Kurumumuzun görev, yetki ve sorumluluk alanına girmemektedir. 
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19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan sözleşmenin 
feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11585) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

1) Türk Eczacıları Birliği ile 19 Ocak 2009'da imzalanan sözleşmenin fesih nedeni 

nedir? 

nedeniyle hastaların ilaçlarını temin edemedikleri" yönündeki fesih gerekçesini hangi 

bireysel başvuruya dayandırmaktasınız? Bu konuda Bakanlığınıza herhangi bir dilekçe 

gelmiş midir? 

3) 4 Aralık'ta Kurum açıklaması ile 7000 civarında eczacının işlem yaptığını kamuoyuna 

açıkladınız. Arkasından bunların bir kısmını eski tarihli işlem yaptığı için tehdit 

ettiniz. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiğiniz fesih tebligatında 

"Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerin tamamına yakınının kapatma eylemi" ifadesini 

kullandınız. Bu ifadelerinizden hangisi gerçektir? Hangisi kamuoyunu yanıltmaya, 

yanlış bilgilendirmeye yöneliktir? 

4) 24.000 eczacının sözleşmesini feshederek onlarla tek tek anlaşma yoluna gitmenin 

kamu sağlığı açısından önemli bir risk almak olduğunun hükümetiniz farkında mıdır? 

Eğer Bakanlığınız eczanelerle tek tek sözleşme yapamayacak olursa, bir bölgede bile 

sözleşme yapacak eczane bulamazsa kendisi, halk sağlığını koruma görevini kasıtlı 

olarak ihmal etmiş olmayacak mıdır? 

5) Türk Eczacıları Birliği'ne yaptığınız tebligatta 4 Aralık eylemi nedeniyle, eczacıların 

Anayasa'nın "herkesin sağlıklı yaşama hakkını" ihlal ettiğini ileri sürmektesiniz. Bu 

maddenin ihlali ancak mahkemece tespit edilebilir. Diğer yandan, bir hak arama 

eylemini cezalandırarak yine Anayasamızın örgütlenme özgürlüğü konusundaki 

maddesinin uygulanmasını engellediğiniz düşüncesinde misiniz? 

Ali kıza öztürk 
Mersin Milletvekili 

2) Noter kanalıyla yaptığınız ve kamuoyuna açıklanan tebligatta bildirilen "kapatma 
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6) Tarafınızdan 4.12.2009'da İlaç Sanayicileri ile yapıldığı söylenen anlaşmada 

eczacıların stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanacağı, karşılanmazsa ilaç 

sanayi ile yapılan anlaşmanın iptal edileceği ifade edilmiştir. Eczacıların stok zararları 

tam ve eksiksiz olarak karşılanmış mıdır? 

7) Bundan sonra eczacıların stok zararları karşılanmazsa kamuoyu önünde verdiğiniz 

sözü tutacak mısınız? İlaç sanayicileri ile yaptığınız anlaşmayı iptal edecek misiniz? 

8) Bu anlaşma metninde konudan etkilenen taraf olan Türk Eczacıları Birliğinin neden 

imzası yoktur? Anlaşma metnini bilgi edinme kanunu çerçevesinde Türk Eczacıları 

Birliği istemiş olmasına karşın göndermediğiniz iddiaları doğru mudur? 

9) Bakanlığınızın, zayıf sermaye yapılı eczanelerin iflas etmesi, eczane alanının 

daralması gibi bir planı var mıdır? Bakanlığınızın bu konuda hükümetinize yakın bazı 

sennaye gruplarıyla belirli bir hazırlık içinde olduğu doğru mudur? 

10) Bakanlığınızın 6197 sayılı eczacılık ve Eczane Hizmetleri Hakkında Kanun'un 

"Eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacıdır" maddesinde bir değişiklik önermesi 

gündemde midir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

11 /n O^l 2 3 Ocak 2010 
Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-91-9 f ^ ' U 1 i 

Konu : Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 
(7/11585) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/11585 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Bakan 

EK 1-Yazı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'E AİT 
7/11585 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

1- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 
01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin 
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"; Türk 
Eczacıları Birliğince 4 Aralık 2009 tarihinde uygulanması teşvik ve organize edilen 
Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerin tamamına yakının kapatma eylemi nedeniyle, 
Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin acil haller dışında ilaçlarını temin 
etmesi zorunlu tutulan sözleşmeli eczanelerden ilaçlarını temin edememeleri sonucunda 
Anayasa'nın 56 ncı maddesi ile güvence altına alınan "herkesin sağlıklı yaşama hakkının" 
ihlal edilmesi ve imzalanmış Protokol'ün tarafı olarak Protokol'ün amacına aykırı hareket 
edilmesi nedeniyle Protokol'ün (10.1) numaralı maddesi ile taraflara karşılıklı olarak tanınmış 
olan fesih hakkı çerçevesinde 16/12/2009 tarihinde Türk Eczacıları Birlğine tebliğ edilerek 
feshedilmiştir. Sözkonusu Protokol'ün feshedilmesi nedeniyle eş zamanlı olarak eczanelerle 
imzalanmış sözleşmelerinde feshedildiğine dair bildirimler eczanelere yapılmıştır. 

Ancak, konuya ilişkin olarak Kurumumuza herhangi bir tebligat yapılmamış olmakla 
birlikte, görsel ve yazılı basın yoluyla öğrenilen ve İstanbul Eczacı Odası Başkanlığının 
15/01/2010 tarihli, 453 sayılı yazısı ile bildirilen Danıştay 10. Dairesinde 2009/16817E ve 
2010/3 4? E sayılı dosyalarda açılan dava sonucu verilen "Protokolün fesih işleminin 
yürütümünün durdurulması" kararına istinaden, gerek Türk Eczacıları Birliğine ve gerekse 
eczanelere yapılan fesih ihbarları geçerliliğini yitirdiğinden, mevcut Protokol ve 
Sözleşmelerin yürütümüne devam edilecektir. 

2- Türk Eczacıları Birliğinin genel kurul seçimleri atmosferi etkisinde kalarak kuruluş 
amaç ve yapısının tersine etkisini, vatandaşlarımızın tedaviye ulaşımını engellemede 
kullanmış olması, Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde tanımlanmış haklan 
kullanma zaruretini doğurmuştur. Bu sebeple noter kanalıyla yaptığımız ve kamuoyuna 
açıklanan tebligatta bildirilen kapatma eylemi nedeniyle hastaların ilaçlannı temin 
edemedikleri gerçeğinin tespiti için bireysel başvuruya gerek bulunmamakta olup, bu durum 
kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiş ve Kurumumuz sorumluluk alanı çerçevesinde 
gereğini yapmak zorunda kalmıştır. 

3- Kurumumuzun kamuoyunu yanıltmaya yönelik herhangi bir basın açıklaması 
bulunmamakla birlikte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 04/12/2009 tarihinde 
Kurumumuz Eczane Provizyon Sistemi üzerinden reçete girişi yapan eczane sayısının 7857 
olduğu açıklanmıştır. Bu eczanelere sağduyulu davranarak vatandaşlanmıza hizmet vermeye 
devam etmelerinden dolayı tek tek teşekkür mesajı yollanmıştır. Ancak daha sonra bu 
eczanelerin çoğunun 04/12/2009 tarihinde hizmet vermediği, sadece eski tarihli reçete girişi 
yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum eczanelere sistem üzerinden mesaj yoluyla iletilmiş olup, 
kesinlikle tehdit olarak algılanmamalıdır. 

4- Eczanelerle mevcut yapılmış sözleşmeler şu anda feshedilmiş değildir. Aynca 
eczanelerin Kurumumuzla sözleşme yenilemesinin önünde hiçbir engel bulunmamakta olup, 
Kurum olarak vatandaşlanmıza hizmet vermek ve ilaç temin etmek için isteyen her 
eczanemizle sözleşme yapılacaktır. Bu hakkı kullanmayarak eczacılanmızın sözleşme 
imzalamaması durumu beklenmemekle birlikte bütün eczacılanmızın sağduyulu 
yaklaşımlannı bekliyor ve onlan vatandaşlanmıza sağlık hizmeti vermek adına sözleşme 
yapmaya davet ediyoruz. 
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5- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında Kurumumuz tarafından sağlık 
yardımları karşılanan kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak eczanelerle yapılacak 
sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla 
Protokol imzalanmış ve bu protokolle her iki tarafa da Protokolün (10.1) maddesi ile önceden 
yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı fesih hakkı tanınmıştır. Önergede bahsedilen 
ihbarnamede de belirtildiği üzere Türk Eczacılan Birliği tarafından teşvik ve organize edilen 
kapatma eylemi ile kuruluş amaç ve yapısının tersine etkisini vatandaşlarımızın tedaviye 
ulaşımını engellemede kullanmış olması Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde 
tanımlanmış haklarım kullanma zaruretini doğurmuş olması sebebiyle, bu durumun 
Anayasamızın "örgütlenme özgürlüğü" ile ilgili maddesine aykırı bir uygulama olduğu 
düşünülmemektedir. 

6, 7- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından alınacak önlemler 
hakkındaki 01/12/2009 tarihli ilaç sektörü temsilcileri tarafından imzalanan mutabakatta 
"Eczanelerde 18 Eylül 2009 Kararnamesi ve SUT değişikliği dolayısı ile meydana 
gelebilecek stok farkı zararlarının karşılanması ile ilgili olarak, ilaç firmalarının kararın 
uygulandığı tarih itibari ile oluşan stok zararlarını karşılayacağı" konusu karar altına 
alınmıştır. 

Bu karar doğrultusunda; ilaç firmaları gerekli çalışmalara başlamış olup Selçuk ve 
Hedef Ecza Depolarının web sitelerinde eczane stoklarının telafisinin hangi koşullarda 
yapılacağı açıklanmıştır. Konu Kurumumuzca da takip edilmektedir. 

8- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından ilaç temini ile ilgili alınacak 
önlemler, ilaç sektörü temsilcileri ile kamuyu temsil eden Bakanlıkların yetkililerinin katılımı 
ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında alınan kararlar nedeniyle, ilacın hastalarımıza ulaştırılmasında 
sağlık hizmeti sunucusu görevinde bulunan eczanelerin mağdur olmaması için gerekli çaba 
gösterilmiştir. 

Kurumumuz kayıtlarının incelenmesinde, Türk Eczacılan Birliğinin 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Protokol metnini talep ettiğine dair herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır. 

9- Eczane aynmı yapılmaksızın başvurulan halinde her eczane ile sözleşme yapılacağı 
her fırsatta kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

10- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yapılacak değişiklikler 
Kurumumuzun görev, yetki ve sorumluluk alanına girmemektedir. 
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20.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan sözleşmenin feshine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11587) 

Aşağıda .belirttiğim sorularıma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER'in 
yazılı olarak cevap vermesine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.21 Aralık2009 -

1) Türk Eczacıları Birliği ile 19 Ocak 2009'da imzalanan sözleşmenin fesih nedeni nedir? 
2) Noter kanalıyla yaptığınız ve kamuoyuna açıklanan tebligatta bildirilen "kapatma nedeniyle 

hastaların ilaçlarını temin edemedikleri" yönündeki fesih gerekçesini hangi bireysel başvuruya 
dayandırmaktasınız? Bu konuda Bakanlığınıza herhangi bir dilekçe gelmiş midir? 

3) 4 Aralık'ta Kurum açıklaması ile 7000 civarında eczacının işlem yaptığını kamuoyuna 
açıkladınız. Arkasından bunların bir kısmını eski tarihli işlem yaptığı için tehdit ettiniz. Daha 
sonra Türk Eczacıları Birliği 'ne gönderdiğiniz fesih tebligatında "Kurumumuzla sözleşmeli 
eczanelerin tamamına yakınının kapatma eylemi" ifadesini kullandınız. Bu ifadelerinizden 
hangisi gerçektir? Hangisi kamuoyunu yanıltmaya, yanlış bilgilendirmeye yöneliktir? 

4) 24.000 eczacının sözleşmesini feshederek onlarla tek tek anlaşma yoluna gitmenin kamu sağlığı açısından önemli bir risk almak olduğunun hükümetiniz farkında mıdır? Eger 
Bakanlığınız eczanelerle tek tek sözleşme yapamayacak olursa, bir bölgede bile sözleşme 
yapacak eczane bulamazsa kendisi, halk sağlığım koruma görevini kasıtlı olarak ihmal etmiş 
olmayacak mıdır? 

5) Türk Eczacıları Birliği'ne yaptığınız tebligatta 4 Aralık eylemi nedeniyle, eczacıların 
Anayasa 'nın "herkesin sağlıklı yaşama hakkini" ihlal ettiğini ileri sürmektesiniz. Bu maddenin 
ihlali ancak mahkemece tespit edilebilir. Diğer yandan, bir hak arama eylemini cezalandırarak 
yine Anayasamızın örgütlenme Özgürlüğü konusundaki maddesinin uygulanmasını 
engellediğiniz düşüncesinde misiniz? 

6) Tarafınızdan 4.12.2009'da İlaç Sanayicileri ile yapıldığı söylenen anlaşmada eczacıların stok 
zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanacağı, karşılanmazsa ilaç sanayi ile yapılan 
anlaşmanın iptal edileceği ifade edilmiştir. Eczacıların stok zararları tam ve eksiksiz olarak 
karşılanmış mıdır? 

7) Bundan sonra eczacıların stok zararları karşılanmazsa kamuoyu önünde verdiğiniz sözü 
tutacak mısınız? İlaç sanayicileri ile yaptığınız anlaşmayı iptal edecek misiniz? 

8) Bu anlaşma metninde konudan etkilenen taraf olan Türk Eczacıları Birliği'nin neden imzası 
yoktur? Anlaşma metnini bilgi edinme kanunu çerçevesinde Türk Eczacıları Birliği istemiş 
olmasına karşın göndermediğiniz iddiaları doğru mudur? 

9) Bakanlığınızın, zayıf sermaye yapılı eczanelerin iflas etmesi, eczane alanının daralması gibi 
bir planı var mıdır? Bakanlığınızın bu konuda hükümetinize yakın bazı sermaye gruplarıyla 
belirli bir hazırlık içinde olduğu doğru mudur? 

10) Bakanlığınızın 6197 sayılı eczacılık ve Eczane Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Eczanenin 
sahibi ve mesul müdürü eczacıdır" maddesinde bir değişiklik önermesi gündemde midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şenol BAL 
MHP İzmir Milletvekili 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

23 Beah 2010 
Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-114-1 

Konu : İzmir Milletvekili Şenol BAL'a ait 
(7/11587) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Şenol BAL'a ait 7/11587 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımız 
ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Bakan 

EK 1-Yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞENOL BAL'A AİT 
7/11587 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

1- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 
01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin 
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"; Türk 
Eczacılan Birliğince 4 Aralık 2009 tarihinde uygulanması teşvik ve organize edilen 
Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerin tamamına yakının kapatma eylemi nedeniyle, 
Kurumumuz sağlık yardımlanndan faydalanan kişilerin acil haller dışında ilaçlarını temin 
etmesi zorunlu tutulan sözleşmeli eczanelerden ilaçlannı temin edememeleri sonucunda 
Anayasanın 56 ncı maddesi ile güvence altına alınan "herkesin sağlıklı yaşama hakkının" 
ihlal edilmesi ve imzalanmış Protokol'ün tarafı olarak Protokol'ün amacına aykın hareket 
edilmesi nedeniyle Protokol'ün (10.1) numaralı maddesi ile taraflara karşılıklı olarak tanınmış 
olan fesih hakkı çerçevesinde 16/12/2009 tarihinde Türk Eczacılan Birlğine tebliğ edilerek 
feshedilmiştir. Sözkonusu Protokol'ün feshedilmesi nedeniyle eş zamanlı olarak eczanelerle 
imzalanmış sözleşmelerinde feshedildiğine dair bildirimler eczanelere yapılmıştır. 

Ancak, konuya ilişkin olarak Kurumumuza herhangi bir tebligat yapılmamış olmakla 
birlikte, görsel ve yazılı basın yoluyla öğrenilen ve İstanbul Eczacı Odası Başkanlığının 
15/01/2010 tarihli, 453 sayılı yazısı ile bildirilen Danıştay 10. Dairesinde 2009/16817E ve 
2010/147E sayılı dosyalarda açılan dava sonucu verilen "Protokolün fesih işleminin 
yürü tümü nün durdurulması" karanna istinaden, gerek Türk Eczacılan Birliğine ve gerekse 
eczanelere yapılan fesih ihbarları geçerliliğini yitirdiğinden, mevcut Protokol ve 
Sözleşmelerin yürütümüne devam edilecektir. 

2- Türk Eczacılan Birliğinin genel kurul seçimleri atmosferi etkisinde kalarak kuruluş 
amaç ve yapısının tersine etkisini, vatandaşlanmızın tedaviye ulaşımını engellemede 
kullanmış olması, Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde tanımlanmış haklan 
kullanma zaruretini doğurmuştur. Bu sebeple noter kanalıyla yaptığımız ve kamuoyuna 
açıklanan tebligatta bildirilen kapatma eylemi nedeniyle hastaların ilaçlarını temin 
edemedikleri gerçeğinin tespiti için bireysel başvuruya gerek bulunmamakta olup, bu durum 
kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiş ve Kurumumuz sorumluluk alanı çerçevesinde 
gereğini yapmak zorunda kalmıştır. 

3- Kurumumuzun kamuoyunu yanıltmaya yönelik herhangi bir basın açıklaması 
bulunmamakla birlikte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 04/12/2009 tarihinde 
Kurumumuz Eczane Provizyon Sistemi üzerinden reçete girişi yapan eczane sayısının 7857 
olduğu açıklanmıştır. Bu eczanelere sağduyulu davranarak vatandaşlanmıza hizmet vermeye 
devam etmelerinden dolayı tek tek teşekkür mesajı yollanmıştır. Ancak daha sonra bu 
eczanelerin çoğunun 04/12/2009 tarihinde hizmet vermediği, sadece eski tarihli reçete girişi 
yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum eczanelere sistem üzerinden mesaj yoluyla iletilmiş olup, 
kesinlikle tehdit olarak algılanmamalıdır. 

4- Eczanelerle mevcut yapılmış sözleşmeler şu anda feshedilmiş değildir. Aynca 
eczanelerin Kurumumuzla sözleşme yenilemesinin önünde hiçbir engel bulunmamakta olup, 
Kurum olarak vatandaşlanmıza hizmet vermek ve ilaç temin etmek için isteyen her 
eczanemizle sözleşme yapılacaktır. Bu hakkı kullanmayarak eczacılanmızın sözleşme 
imzalamaması durumu beklenmemekle birlikte bütün eczacılanmızın sağduyulu 
yaklaşımlannı bekliyor ve onlan vatandaşlanmıza sağlık hizmeti vermek adına sözleşme 
yapmaya davet ediyoruz. 
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5- Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında Kurumumuz tarafından sağlık 
yardımları karşılanan kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak eczanelerle yapılacak 
sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla 
Protokol imzalanmış ve bu protokolle her iki tarafa da Protokolün (10.1) maddesi ile önceden 
yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı fesih hakkı tanınmıştır. Önergede bahsedilen 
ihbarnamede de belirtildiği üzere Türk Eczacıları Birliği tarafından teşvik ve organize edilen 
kapatma eylemi ile kuruluş amaç ve yapısının tersine etkisini vatandaşlarımızın tedaviye 
ulaşımım engellemede kullanmış olması Kurumumuz tarafından imzalanmış Protokolde 
tanımlanmış haklarını kullanma zaruretini doğurmuş olması sebebiyle, bu durumun 
Anayasamızın "örgütlenme özgürlüğü" ile ilgili maddesine aykırı bir uygulama olduğu 
düşünülmemektedir. 

6, 7- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından alınacak önlemler 
hakkındaki 01/12/2009 tarihli ilaç sektörü temsilcileri tarafından imzalanan mutabakatta 
"Eczanelerde 18 Eylül 2009 Kararnamesi ve SUT değişikliği dolayısı ile meydana 
gelebilecek stok farkı zararlarının karşılanması ile ilgili olarak, ilaç firmalarının kararın 
uygulandığı tarih itibari ile oluşan stok zararlarını karşılayacağı" konusu karar altına 
alınmıştır. 

Bu karar doğrultusunda; ilaç firmaları gerekli çalışmalara başlamış olup Selçuk ve 
Hedef Ecza Depolarının web sitelerinde eczane stoklarının telafisinin hangi koşullarda 
yapılacağı açıklanmıştır. Konu Kurumumuzca da takip edilmektedir. 

8- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından ilaç temini ile ilgili alınacak 
önlemler, ilaç sektörü temsilcileri ile kamuyu temsil eden Bakanlıkların yetkililerinin katılımı 
ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında alman kararlar nedeniyle, ilacın hastalarımıza ulaştırılmasında 
sağlık hizmeti sunucusu görevinde bulunan eczanelerin mağdur olmaması için gerekli çaba 
gösterilmiştir. 

Kurumumuz kayıtlarının incelenmesinde, Türk Eczacıları Birliğinin 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Protokol metnini talep ettiğine dair herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır. 

9- Eczane ayrımı yapılmaksızın başvurulan halinde her eczane ile sözleşme yapılacağı 
her fırsatta kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

10- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yapılacak değişiklikler 
Kurumumuzun görev, yetki ve sorumluluk alanına girmemektedir. 
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21.-Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11591) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın ProLDr. Veysel EROĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kütahya ili Aslanapa ilçesi Kureyşler Barajı inşaatıyla ilgili 09.05.2008 tarih ve 6/738 Esas 

numaralı soru önergeme verilen 16.06.2008 tarih ve 542 sayılı cevabi yazınızda; "Aslanapa-

Kureyşler projesinin, baraj ve sulama planlama revizyonu yapımının Temmuz-2007'de ihale 

edildiği ve Ağustos-2008'de işe başlanarak Aralık-2008'de bitirilmesinin planlandığı ve 

planlama revizyonunun bitimini takiben bütçe imkanları dahilinde baraj ve sulamanın proje 

yapımına başlanabileceği" belirtilmiştir. Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan 

Aslanapa ilçesi ve yöre tarımı için çok önemli bir yere sahip olan Kureyşler Barajı ve 

sulama projesiyle ilgili olarak; 

1. Aslanapa-Kureyşler barajı ve sulama planlama revizyonu çalışmaları ne aşamadadır? 
Bu çalışmalar tamamlandı ise ne tür sonuçlara varılmıştır? 

2. Aslanapa-Kureyşler barajı ve sulama projesi çalışmalarına başlanmış mıdır? Başlandı 

ise çalışmalar İne aşamadadır? 

3. Projenin teknik özellikleri ve uygulama planı nasıldır? Söz konusu barajın ne zaman 

tamamlanması planlanmaktadır? 

4. Kureyşler barajı ve sulama projesi ile ne kadar alanın sulanması sağlanacaktır? 

5. Söz konusu proje için 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 

21.12.2009 

MHP Kütahya Milletvekili 
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T.C. 
Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 

Bas ın v e H a l k l a İ l işki ler Müşav ir l iğ i - Bi lg i E d i n m e B i r i m i 

Sayı 
Konu 

B. 18.O.BHÎ.O.OO.00/610.01-^4 
Yazılı Soru önergesi 

J22..>£//20T0 

3 8 1 4 

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 : TBMM'nin 05.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' ın 7/11591 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı ( 

K Ü T A H Y A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A L İ M IŞIK' IN 
7/11591 ESAS N U M A R A L I Y A Z I L I SORU Ö N E R G E S İ H A K K I N D A 

Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 'NEN C E V A B I 

SORU 1. Aslanapa Kureyşler barajı ve sulama planlama revizyonu çalışmaları ne 
aşamadadır? Bu çalışmalar tamamlandı ise ne tür sonuçlara varılmıştır? 

C E V A P 1. Söz konusu Proje için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan Proje tanıtım dosyası 
Bakanlığımızın ilgili birimine sunulmuş olup, ÇED Süreci başlatılmıştır. Projenin uygun 
bulunması halinde ana planlama raporu onayı yapılacaktır. 

SORU 2. Aslanapa-Kureyşler barajı ve sulama projesi çalışmalarına başlanmış 
mıdır? Başlandı ise çalışmaları ne aşamadadır? 

SORU 3. Projenin teknik özellikleri ve uygulama planı nasıldır? Söz konusu barajın 
ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? 

C E V A P 2,3. Projeye ait planlama doneleri; hidroloji, tarımsal ekonomi, kamulaştırma, 
mühendislik jeolojisi planlama raporu v.b. tüm raporlar onaylanmıştır. Aslanapa Kureyşler 
Barajı ve Sulaması Planlama Revizyonu onayı müteakip, 2010 yılında proje yapımı ihale 
edilecektir. 

SORU 4. Kureyşler barajı ve sulama projesi ile ne kadar atanın sulanması 
sağlanacaktır ? 

C E V A P 4. Söz konusu proje ile 2 163 hektar alan sulanacaktır. 
SORU 5. Söz konusu proje için 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 

C E V A P S. 2010 yılı içerisinde planlama raporu çalışması bitirilerek proje yapım 
ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. 

B a k a n 
EK 
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22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11592) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr. Veysel EROĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kütahya ili Altıntaş ilçesinde devam eden baraj inşaatı ve sulama yatırımlarıyla ilgili 

09.05.2008 tarih ve 6/738 Esas numaralı soru önergeme verilen 16.06.2008 tarih ve 542 sayılı 

cevabi yazınızda; "Beşkarış Barajı inşaatının 2008 yılında tamamlanmasının planlandığı ve 

28.12.2007 tarihinde ihale edilen Altıntaş Projesi Planlama Revizyonunun 2009 yılında 

tamamlanmasını takiben 2010 yılında sulama inşaatının ihale edilmesinin planlandığı" 

belirtilmiştir. Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Altıntaş ilçesi ve yöre tarımı için 

çok önemli bir yere sahip olan Beşkanş Barajı inşaatı ve sulama projesiyle ilgili olarak; 

1. Altıntaş ilçesi Beşkanş Barajı inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ne düzeydedir? 

2. Söz konusu baraj inşaatı ne zaman tamamlanabilecektir? İnşaatın şimdiye kadar 
tamamlanamamasının gerekçeleri nelerdir? 

3. Altıntaş sulama projesi planlaması revizyonu çalışmaları ne aşamadadır? Revizyon 

çalışmalan 2009 yılı sonu itibarıyla tamamlanabilecek midir? 

4. Söz konusu sulama inşaatı ihalesine yönelik hazırlıklar tamamlanmış mıdır? 
Tamamlandı ise sulama inşaatının 2010 yılı içinde ihalesi gerçekleştirilebilecek midir? 

5. Projenin muhtemel tamamlanma tarihi nasıldır? 

6. Beşkanş Barajı ve Altıntaş sulama projesi için 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 

7. Bakanlığınız 2010 yılı bütçesinden bu amaçla ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

21.12.2009 

MHP Kütahya Milletvekili 
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T . C . 
Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 

Bas ın v e H a l k l a İ l işki ler Müşavir l iğ i — Bi lg i E d i n m e B i r i m i 

Sayı 
K o n u 

: B.18.O.BHİ.O.O0.00/610.01-
: Yazı l ı Soru ö n e r g e s i 

•&z..K?/.no\o 

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 : T B M M ' n i n 0 5 . 0 1 . 2 0 1 0 tarihli ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 8 4 9 5 sayıl ı yazıs ı . 

i lgi yazı ek inde al ınan, Kü tahya Mil le tveki l i A l i m IŞIK* ın 7 /11592 esas sayılı yazı l ı 
soru önerges i Bakan l ı ğ ımızca ince lenmiş o lup , cevabi y a z ı m ı z il işikte gönder i lmekted i r . 

A r z eder im. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÂLİM IŞIK' IN 
7/11592 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Altıntaş İlçesi Beşkarış Barajı inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ne 
düzeydedir? 

SORU 2. Söz Konusu baraj inşaatı ne zaman tamamlanabilecektir? İnşaatın şimdiye 
kadar tamamlanamamasımn gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 1,2. Beşkarış Barajı İnşaatında % 87 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, bütçe 
imkanları dahilinde 2 0 1 0 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 

SORU 3. Altıntaş Sulama Projesi planlaması revizyonu çalışmaları ne aşamadadır? 
Revizyon çalışmaları 2009yılı sonu itibarıyla tamamlanabilecek midir? 

CEVAP 3.- S ö z konusu işe ait planlama revizyonu çalışmalarında ön rapor ile alakalı 
etüt çalışmaları bitirilerek onay işlemi tamamlanmıştır. Sulama sahasında drenaj ölçümleri 
devam etmekte olup, 2 0 1 0 Yıl ı Mayıs ayında Planlama Revizyonu Raporu tamamlanacaktır. 

SORU 4. Söz konusu sulama inşaatı ihalesine yönelik hazırlıklar tamamlanmış mıdır? 
Tamamlandı ise sulama inşaatının 2010 yılı içinde ihalesi gerçekleştirilebilecek midir? 

SORU 5. Projenin muhtemel tamamlanma tarihi nasıldır? 

SORU 6. Beşkarış Barajı ve Altıntaş Sulama Projesi için 2010 yılı çalışma programı 
nasıldır? 

CEVAP 4,5,6.- Proje yapım ihalesi 2 0 1 0 yılı içinde gerçekleştirilecek olup; Proje 
yapımının tamamlanması ve onayını müteakip inşaat ihalesi yapılabilecektir. S ö z konusu işe 
ait proje yapımı ve inşaat ihalesi aşamalarından sonra projeye ayrılan ödenek miktarına 
paralel olarak 2 0 1 4 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

SORU 7. Bakanlığınız 2010 yılı bütçesinden bu amaçla ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

CEVAP 7. 2 0 1 0 yılında; Kütahya Altıntaş Projesi Planlama Rev izyonu işi için 
252 .000-TL, Beşkarış Sulaması Proje Yapımı işi için 110.000-TL v e Beşkarış Barajı 
inşaatının tamamlanması için 3.500.000-TL ödenek ayrılmıştır. 

B a k a n 
E K 
C e v a b i yazı 
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23.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'dakipatlama meydana gelen maden ocağına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11607) 

17 Aralık 2009 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

1.11 Aralık Cuma günü Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinin Bük Köyünde meydana gelen maden 
kazasından önce müfettişlerce tespit edilen ve giderilmesi için Aralık ayı sonuna kadar süre 
verilen eksiklikler nelerdi? 

2. Bu eksiklikler giderilinceye kadar madenin işletmesinin durdurulması yoluna niçin 
gidilmemişti? 

3. Sözkonusu maden ruhsatı hangi tarihte ve hangi makam tarafından kimin adına verilmişti 
ve madenin niteliği o ruhsatta ne şekilde belirtilmişti? 

4. Kazadan kısa bir süre önce aynı madende bir çökük olduğu doğru mudur? Doğruysa buna 
rağmen madende çalışmanın sürdürülmesine nasıl izin verilmiştir? 

5. Bük Köyündeki madende çalışanlar arasında sigortasız çalışan işçi mevcut mudur? 

6. Aynı madende çalışanların kaçı bir sendikaya üye bulunmaktadır? 

7. Türkiye'de Bük Köyündeki madene benzer riskli kuruluşlarda çalıştırılan başka madenler 
var mıdır? 

8. Bütün bu madenlerde havalandırma, gaz ölçümü gibi alanlarda müfettişlerce tespit edilmiş 
eksiklikler mevcut mudur? 

9. Zonguldak'taki kamu sektörüne ait madenlerde mevcut olan otomatik gaz ölçüm 
sistemlerinin özel sektöre ait bütün madenler de uygulaması düşünülmekte midir? 

Onur Öymen 
Bursa Milletvekili 
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10. Zonguldak'taki tam teçhizath kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki diğer bütün kömür 
madenlerinde de bulundurulması için gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır? 

11. Hükümetin Ağustos 2009'da ayında çıkarttığı iş güvenliği yönetmeliğine maden 
mühendisleri odasınca yapılan itiraz Bakanlığız ve ilgili diğer Bakanlıklarca 
değerlendirilmiştir midir? Değerlendin İdiyse ne gibi işlem yapılmıştır? 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in, tarafıma tevcih ettiği 7/11607 esas nolu yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TTK Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- V. 2_ ^ 

Konu :Yazılı Soru önergesi 001182 
26 O C A K 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı ı 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ O N U R Ö Y M E N ' İ N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 

(7/11607) 

Sorular 1. 2. S. 6. 8. 11: 
- 1 1 Aralık C u m a günü Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinin Bük Köyünde meydana gelen maden 
k a z a s ı n d a n önce müfettişlerce tespit edilen ve giderilmesi için Aralık ayı sonuna kadar süre 
verilen eksiklikler nelerdi? 

Bu eksiklikler giderilinceye kadar madenin isletmesinin durdurulması yoluna niçin 
gidilmemişti? 
- Bük Köyündeki madende çalışanlar arasında sigortasız çalışan isçi mevcut mudur? 
- Aynı madende çalışanların kaçı bir sendikaya üye bulunmaktadır? 
- Bütün bu madenlerde havalandırma, gaz ölçümü gibi alanlarda müfettişlerce tespit edilmiş 
eksiklikler mevcut mudur? 
- Hükümetin Ağustos 2009'da ayında çıkarttığı iş güvenliği yönetmeliğine maden mühendisleri 
odasınca yapılan itiraz Bakanlığınız ve ilgili diğer Bakanlıklarca değerlendirilmiştir midir? 
Değerlendirildiyse ne gibi işlem yapılmıştır? 

Cevanlar 1.2. S. 6. 8. 11: 
Bursa ili dah i l inde v c B ü k k ö y M a d . Tur. v e T i c . A . Ş . u h d e s i n d e bulunan Sic i l : 1 0 4 sayı l ı k ö m ü r ruhsatı 
sahas ında M a y ı s - 2 0 0 9 tarihinde, B a k a n l ı ğ ı m ı z tarafından deği l , Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı 
tarafından d e n e t i m y a p ı l m ı ş v e d e n e t i m s o n u c u n d a be l i r l enen eks ik l ik ler in B a k a n l ı ğ ı n u y g u l a m a l a r ı 
doğru l tusunda altı a y içer is inde g ider i lmes i isteni lmişt ir . 

İş G ü v e n l i ğ i Y ö n e t m e l i ğ i Ç a l ı ş m a v c S o s y a l G ü v e n l i k Bakan l ığ ı tarafından h a z ı r l a n m ı ş o l u p k o n u i le 
i lgi l i b i lg i ler in v e d iğer soruların cevaplar ın ın Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı n d a n soru lmas ı 
u y g u n olacakt ır . 

Soru 3: 
Söz konusu maden ruhsatı hangi tarihte ve hangi makam tarafından kimin adına verilmişti ve 
madenin niteliği o ruhsatta ne şekilde belirtilmişti? 

S ö z k o n u s u ruhsat. B a k a n l ı ğ ı m ı z M a d e n İşleri G e n e l Müdür lüğü tarafından, i lk o larak 1 3 . 0 3 . 1 9 5 3 
tarihinde V e d i a Ö G E L M A N adına d ü z e n l e n m i ş v e 0 2 . 1 1 . 1 9 6 0 tarihinde B ü k k ö y M a d . Tur . v e T i c . 
A . Ş . ne devir edi lmişt ir . K ö m ü r ruhsatı, 0 4 . 0 3 . 1 9 8 7 tarihinde temdit ed i l erek 2 0 y ı l sürel i i ş l e t m e ruhsatı 
v e i ş l e t m e izn i düzen lenmiş t i r . Ruhsat süres i , m e v z u a t a u y g u n olarak, 0 9 . 0 2 . 2 0 0 7 tar ih inden i t ibaren 10 
yı l daha uzat ı lmışt ır . 

Soru 4: 
Kazadan kısa bir süre önce aynı madende bir çökük olduğu doğru mudur? Doğruysa buna 
rağmen madende çalışmanın sürdürülmesine nasıl izin verilmiştir? 

Cevan 4: 
S ö z k o n u s u m a d e n d e kısa bir süre ö n c e g ö ç ü k o l d u ğ u n a dair herhangi b ir b i lg i i lg i l i kurum o l a n M a d e n 
İşleri G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e intikal e tmemiş t i r . 

Sorular 7. 9: 
- Türkiye'de Bük Köyündeki madene benzer riskli kuruluşlarda çalıştırılan başka madenler var 
mıdır? 
- Zonguldak'taki kamu sektörüne ait madenlerde mevcut olan otomatik gaz ölçüm sistemlerinin 
özel sektöre ait bütün madenler de uygulaması düşünülmekte midir? 
Cevaplar 7, 9; 
M a d e n c i l i k sektöründe , yer altı v e yer üstü m a d e n c i l i k u y g u l a m a l a r ı n ı n k e n d i n e ö z g ü ç a l ı ş m a usulleri 
v e riskleri bulunmaktadır . B ü k K ö y ü ' n d e k i m a d e n o c a ğ ı m e t a n gaz ı i ç e r d i ğ i n d e n riskli ocaklardan o lup 
b u n u n g ib i m e t a n içeren b e n z e r k ö m ü r ocaklarına bazı b ö l g e l e r d e rast lanı lmaktadır . A n c a k m a d e n iş 
yer ler inde , İşçi Sağ l ı ğ ı v e İş G ü v e n l i ğ i Ö n l e m l e r i n e İ l i şk in T ü z ü ğ e g ö r e gerek l i g ü v e n l i k tedbirlerinin 
a l ınmas ı ha l inde bu risk faktörünün e n aza indir i lmes i m ü m k ü n o lmaktadır . 

Z o n g u l d a k ' t a T T K G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ocaklar ında m e v c u t o t o m a t i k g a z ö l ç ü m s i s temler in in öze l 
sektör lere ait m a d e n l e r d e u y g u l a n m a s ı tek baş ına kazaları ö n l e m e k i ç in yeter l i o l m a d ı ğ ı g ib i i ş l e tmeler in 
e k o n o m i k l i ğ i i le d e yakından i lgi l idir. 

Soru 10 : 
Zonguldak'taki tam teçhizattı kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki diğer bütün kömür 
madenlerinde de bulundurulması İçin gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır? 

Cevap 10 : 
M a d e n i şyer ler inde m e y d a n a g e l e c e k kazalarda, hız l ı v e e tk in bir ş e k i l d e m ü d a h a l e e d i l e b i l m e s i 
a m a c ı y l a i ş ç i Sağ l ı ğ ı v e İş G ü v e n l i ğ i Ö n l e m l e r i n e İ l i şkin T ü z ü ğ ü n 3 3 1 . m a d d e s i gereğ i B a k a n l ı ğ ı m ı z 
i lg i l i kuruluşlarından T T K G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü v e T K İ G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e b a ğ l ı tah l i s iye ekipleri 
görevlendir i lmiş t ir . B u n a g ö r e tahl i s iye ekipler in in b u l u n d u ğ u S o m a , T u n ç b i l e k y a da Z o n g u l d a k ' a 
f iz iki olarak yakın l ığ ına g ö r e i ş kazas ın ın o l d u ğ u yere e n y a k ı n o l a n e k i p , k a z a y a m ü d a h a l e e t m e k üzere 
B a k a n l ı ğ ı m ı z adına hareket e tmekted ir . 
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24.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nin, Balıkesir'de yapılacağı iddia edilen termik 
santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı (7/11608) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Taner YILDIZ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Balıkesir'de Dutliman ve Bandırma Levent 

Mahallesi arasında kalan bir mera arazisi üzerinde ithal kömüre dayalı termik santralin inşa 

edilmesi hususunda lisans izni verdiği ve söz konusu santralin Bandıma Körfezi'nin doğasına, 

canlı sağlığına telafisi olmayan zararlar vereceği yönündeki endişeler basında yer almıştır. Bu 

bağlamda, 

1) Termik santralin inşası için lisans izni veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 

söz konusu işlemi, santralin kurulacağı yerin seçimi ve diğer ölçütler açıstndan bu 

hususta uygulanan mevzuata uygun mudur? 

2) Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 

imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü'ne 2009 Şubat ayında 

taraf olmuş ve 2012 sonrası İçin temiz kalkınma hedefleri oluşturmuştur. Bu durumda 

Türkiye'nin termik santrallerin inşası yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını sağlayacak çalışmalara yönelmesi gerekmemekte midir? 

3) Termik santralin inşası için uygun bulunan bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarından, 

özellikle rüzgâr enerjisinden faydalanılmasına oldukça elverişli bir bölgedir. Bu 

durumda Bandırma'da rüzgâr tribünleri ve santralleri vasıtasıyla çevre dostu elektrik 

üretimi sağlanabilecekken bu olanağın değerlendirilmemesinin sebebi nedir? 

4) Yapılacak termik santralin bölgenin insanlarına, canlılarına, denizine ve toprağına 

vereceği zararlara ilişkin ne gibi önlemler alınacaktır? 

23.12.2009 

Prof. Dr. Brüseyih PAZARCI 

DSP Balıkesir MiUer^ekiIi 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- {1 q-

Konu :Yazılı Soru Önergesi 091130 2 6 "OCAK 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI'nın, tarafıma tevcih ettiği 7/11608 esas nolu 
yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alman yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı ı 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof. Dr. HÜSEYİN PAZARCPNIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11608) 

Somlar 1.2.3.4: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Balıkesir'de Dutliman ve Bandırma Levent Mahallesi arasında 
kalan bir mera arazisi üzerinde ithal kömüre dayalı termik santralın inşa edilmesi hususunda lisans izni 
verdiği ve söz konusu santralin Bandıma Körfezi'nin doğasına, canlı sağlığına telafisi olmayan zararlar 
vereceği yönündeki endişeler basında yer almıştır. Bu bağlamda, 

- Termik santralın inşası için lisans izni veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun söz konusu 
işlemi, santralın kurulacağı yerin seçimi ve diğer ölçütler açısından bu hususta uygulanan 
mevzuata uygnn mudur? 
- Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında imzalanan ve 2005 
yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü'ne 2009 Şubat ayında taraf olmuş ve 2012 sonrası için 
temiz kalkınma hedefleri oluşturmuştur. Bu durumda Türkiye'nin termik santralların inşası 
yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayacak çalışmalara yönelmesi 
gerekmemekte midir? 
- Termik santralın inşası için uygun bulunan bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle 
rüzgâr enerjisinden faydalanılmasına oldukça elverişli bir bölgedir. Bu durumda Bandırma'da 
rüzgâr tribünleri ve saııtrallan vasıtasıyla çevre dostu elektrik üretimi sağlanabilecekken bu 
olanağın değerlendirilmemesinin sebebi nedir? 
- Yapılacak termik santralın bölgenin insanlarına, canlılarına, denizine ve toprağına vereceği 
zararlara ilişkin ne gibi önlemler alınacaktır? 

Taner YILDIZ 
Bakan 
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Cevaplar 1.2.3.4: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Balıkesir ili, Bandırma ilçesinde kurulması 
planlanan, 135 MWe kurulu gücündeki, ithal+yerli kömür yakıtlı, termik-akışkan yatak tipindeki üretim 
tesisi için 17.06.2009 tarihinde üretim lisansı verilmiştir. EPDK'ca verilen üretim lisansı söz konusu 
üretim tesisinin elektrik piyasasında faaliyet gösterilebilmesine yönelik olup, üretim tesisinin 
kurulabilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması lisans sahibinin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, 30 
Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik neticesinde, ÇED Yönetmeliği kapsamındaki izinlerin alınması artık 
lisans verilebilmesi için bir yükümlülük haline getirilmiştir. Şirkete üretim lisansı verilmesine ilişkin 
17.06.2009 tarihli EPDK Kural Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 13. 
Dairesi nezdinde açılmış olan davada, Danıştay tarafından söz konusu Kurul Kararının yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. Bandırma bölgesinin rüzgar potansiyelinden yararlanmak amacıyla 
bölgede kurulması planlanan Bandırma RES için EPDK tarafından Bangüç Bandırma Elektrik Üretim 
A.Ş.'ye üretim lisansı verilmiştir. 

Ülkemiz, dünyada kişi basma en düşük C0 2 emisyonuna sahip ülkelerden olup enerji politikalannm 
belirlenmesinde çevre koşulu öncelikli olarak dikkate alınmaktadır. Bakanlığımız, enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak, enerjide kaynak çeşitliliğini artırmak, yerli kaynaklarımızın kullanılması suretiyle 
istihdamı artırmak gayreti ile yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermektedir. Bu kapsamda ilk olarak 
"4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu" çıkarılmıştır. Bu Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarına 
önemli teşvikler verilmiş olup bu Kanun gereği çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
de yenilenebilir enerji kaynaklan için ilave teşvik ve destekler yer almıştır. Elektrik Piyasası Kanununa 
ilaveten yenilenebilir enerji kaynaklannın kullanımı için yasal bir çerçeve oluşturan, 5346 Sayılı 
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"u 
çıkanlmış ve söz konusu Kanun 18 Mayıs 2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu 
Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarına alım garantisi, fiyat destek mekanizması, yatınm indirimi, 
vergi muafiyeti gibi teşvikler verilmiş, 2 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan "Enerji Verimliliği Kanunu" 
ve 5784 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile de; 
5346 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak teşvikler artırılmıştır. 

Diğer taraftan, Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayılı karan ile kabul edilen 
"Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi"nde, 2023 yılında yenilenebilir 
kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az %30 seviyesinde olması hedeflenmiştir. 

- 7 3 3 -



TBMM B: 52 26 . 1 . 2010 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sn.Taner Yıldız tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

Botaş ile yapılan doğal gaz anlaşması gereğince; Seydişehir-Beyşehir 
arasında Konya Şeker Fabrikasına ait olan Seydi-Bey isimli cips fabrikası için çalışmalar 
yapıldığı bilinmektedir. İstihdam ve üretim amaçlı bu tür çalışmalarda emeği geçen kişi ve 
kurumların takdire şayan hizmetler yaptığını hemen ve yeri gelmişken ifade ediyoruz. 

Ancak takdir olunur ki bu çalışmalar yapılırken, yine kişi ve kurumlara ait 
hukukun da korunması gerekmektedir. Yapılan çalışmalardan 7 km. civarındaki doğalgaz 
hatlının Akçalar Belediyesi sınırları içinden geçeceği görülmektedir. Bilgiler bu yöndedir. Bu 
hal vatandaşa ait tarım arazisi vc mera arazilerinden geçecektir. 

Yapılacak çalışmalarda hem mülkiyet hukuku ve hem dc çevre hukuku 
bakımından yasal prosedürlerin ihlâl edilmemesi gerektiği açıktır. 

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmek gereği 
doğmuştur; 

1- Tarım arazilerinden geçecek olan bu hattın, civar arazilerin 
verimini olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki endişeleri karşılamak amacıyla 
gerekli bilimsel çalışmalar yapılmış mıdır? Bu çalışmaların sonucu nedir? 

2- Hattın geçeceği alan ve civar bölge için kamulaştırma 
prosedürü işletilmiş midir? 

Kişilerin hukukunu ve çevrenin tahribatını engelleyecek Önlemler 
alınmış mıdır? 
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25.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, yapılacak bir fabrikanın bazı etkilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11609) 

23.12.2009 

TBMM Başkanlığına 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- / 3 O 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 0 0 1 İ S 3 
26 'ÖCAK~20W 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, taranma tevcih ettiği 7/11609 esas nolu yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sorular 1.2.3: 
BOTAŞ ile yapılan dogalgaz anlaşması gereğince; Seydişehir-Beyşehir arasında Konya Şeker Fabrikasına ait 
olan Seydi-Bey isimli cips fabrikası için çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. İstihdam ve üretim amaçlı bu tür 
çalışmalarda emeği geçen kişi ve kurumların takdire şayan hizmetler yaptığını hemen ve yeri gelmişken ifade 
ediyoruz. Ancak takdir olunur ki bu çalışmalar yapılırken, yine kişi ve kurumlara ait hukukun da korunması 
gerekmektedir. Yapılan çalışmalardan 7 km. civarındaki dogalgaz hattının Akçalar Belediyesi sınırlan içinden 
geçeceği görülmektedir. Bilgiler bu yöndedir. Bu hat vatandaşa ait tarım arazisi ve mera arazilerinden 
geçecektir. 

Yapılacak çalışmalarda hem mülkiyet hukuku ve hem de çevre hukuku bakımından yasal prosedürlerin 
ihlâl edilmemesi gerektiği açıktır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını ve 
kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmek gereği doğmuştur; 

- Tarım arazilerinden geçecek olan bu hattın, civar arazilerin verimini olumsuz yönde etkileyeceği 
yönündeki endişeleri karşılamak amacıyla gerekli bilimsel çalışmalar yapılmış mıdır? Bu 
çalışmaların sonucu nedir? 
- Hattın geçeceği alan ve civar bölge için kamulaştırma prosedürü işletilmiş midir? 
- Kişilerin hukukunu ve çevrenin tahribatını engelleyecek önlemler alınmış mıdır? 

Cevaplar U 3 : 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü tararından Seydişehir-Beyşehir arasında yer alan Konya Şeker Fabrikasına ait olan 
Seydi-Bey isimli fabrikaya çekilecek dogalgaz boru hattının kamulaştırma dosyalan hazırlanmakta olup, 
kadastro onaylan tamamlandıktan sonra kamulaştırma işlemlerine başlanacaktır. 

Söz konusu bölgeyle ilgili olarak; Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, kamulaştırması 
yapılacak taşınmazların bedelleri ve taşınmazlara verilebüecek olası zararlar yasaya uygun olarak tespit 
ettirilerek çevreye verilebilecek, her türlü zarar tazmin edilecektir. Kamulaştırılan bölgeye ilişkin 
inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra eski haline getirme işlemleri yapılacaktır. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11609) 
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26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TPAO'nun kiralayacağı iddia edilen bir binaya 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11610) 

A ş a ğ ı d a ye r a lan soru la r ımın Enerj i ve Tab i i Kaynak la r Bakan ı T a n e r Yı ldız 

ta ra f ından yazı l ı o la rak yan ı t l anmas ın ı saygı la r ımla d i le r im. 

A n k a r a Ç a n k a y a İ lçesi , S ö ğ ü t ö z ü Maha l les i ' ndek i C H P G e n e l Merkez i ile 

T P A O Gene l M ü d ü r l ü ğ ü a ras ındak i bö lgede , ha len Fat ih K o ç İnşaat Lmt. Şt i . 

ta ra f ından inşa ed i lmek te o lan b inanın T P A O ta ra f ından bel ir l i bir süre ile 

k i ra lanacağı iddia lar ı k a m u o y u n d a do laşmaktad ı r . Bu çe rçevede ; 

1 - Bahs i g e ç e n b inan ın T P A O tara f ından k i ra lanacağı iddia lar ı doğ ru m u d u r ? Ya 

da k i ra lama o lay ı ge rçek leşm iş mid i r? 

2 - K i ra lama o layı ge rçek leşm iş ise b ina kaç yı l l ığına ne k a d a r ücret karşı l ığında 

k i ra lanmış t ı r? 

3- T P A O ' n u n Gö lbaş ı k a m p u s u ça l ışan larca o ldukça yeter l i o l duğu söy len i rken , 

19 katl ı m e v c u t gene l m e r k e z v e bahçes inde 3 b lok tan o luşan 3'er katlı 

a raş t ı rma merkez i b inalar ı va rken hang i gerekçe le r le y e n i b ina k i ra lanmak 

i s tenmek ted i r? M e v c u t b ina lar iht iyacı ka rş ı l amamak ta mıd ı r? 

4 - T P A O G e n e l Merkez i 'n in sah ip o lduğu bahçe a lan ı o l dukça büyük ve yen i ek 

b ina lar ın y a p ı m ı n a o ldukça müsa i t konumdadı r . Bu tür lü bir iht iyacı Gene l 

Merkez b a h ç e s i n e y a p m a k neden düşünü lmemiş t i r? 

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 

Mers i n Mi l letveki l i 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-

Konu :Yazılı Soru Önergesi 26 OCAK 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün, tarafıma tevcih ettiği 7/11610 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TPAO Genel Müdürlüğünden alınan yazılı 
bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sorular 1 .2 .3 .4 : 
Ankara Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesindeki CHP Genel Merkezi ile TPAO Genel Müdürlüğü 
arasındaki bölgede, halen Fatih Koç İnşaat Ltd. Şti. tarafından inşa edilmekte olan binanın TPAO 
tarafından belirli bir süre ile kiralanacağı iddiaları kamuoyunda dolaşmaktadır. Bu çerçevede; 

- Bahsi geçen binanın TPAO tarafından kiralanacağı iddiaları doğru mudur? Ya da kiralama 
olayı gerçekleşmiş midir? 

- Kiralama olayı gerçekleşmiş ise bina kaç yıllığına ne kadar Ücret karşılığında kiralanmıştır? 

- TPAO'nun Gölbaşı kampusu çalışanlarca oldukça yeterli olduğu söylenirken, 19 katlı mevcut 
genel merkez ve bahçesinde 3 bloktan oluşan 3'er katlı araştırma merkezi binaları varken hangi 
gerekçelerle yeni bina kiralanmak istenmektedir? Mevcut binalar ihtiyacı karşılamamakta mıdır? 

- TPAO Genel Merkezi'nin sahip olduğu bahçe alanı oldukça büyük ve yeni ek binaların 
yapımına oldukça müsait konumdadır. Bu türlü bir ihtiyacı Genel Merkez bahçesine yapmak 
neden düşünülmemiştir? 

Cevaplar 1 .2 .3 .4 : 
TPAO Genel Müdürlüğünün 2003 yılından beri artarak devam eden yurtiçi kara ve özellikle 
denizlerimizdeki petrol ve doğalgaz arama, sondaj ve üretim yatırımı faaliyetleri yanında yurtdışındaki 
üretim ve arama çalışmaları da devam etmektedir. TPAO Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan tüm 
bu arama, (jeoloji, sismik/jeofizik) sondaj ve üretim faaliyetlerine ilişkin projelere bağlı olarak, yeni 
personel alımı, istihdamı, nitelikli personel ve hızla gelişen teknolojik alt yapı ve donanıma sahip bir 
bina ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, uzun yıllardan beri yürütülen arama faaliyetlerindeki jeolojik ve 
jeofizik (sismik, gravite-manyetik vb.) operasyonlara ilişkin personel, araç, bakım, onarım, tamir, tüm 
ekipman ve bazı laboratuvarlar TPAO'nun Gölbaşı tesislerinde bulunmakta olup buradaki bina ve 
bloklar, gelişen ve artan ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Henüz kiralama gerçekleşmemiş 
olup değerlendirme devam etmektedir. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11610) 
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27.- izmir Milletvekili Şenol Bal 'ın, müze ve ören yerlerindeki satış ünitelerine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/11641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a b e l i r t t i ğ i m s o r u l a r ı m a , K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n ı S a y ı n E r t u ğ r u l 
G Ü N A Y ' ı n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p v e r m e s i n e m ü s a a d e l e r i n i z i a r z e d e r i m . 
2 1 A r a l ı k 2 0 0 9 

MHP İzmir Milletvekili 

1 - B u y ı l i ç i n d e ö z e l l e ş t i r i l m e s i y a p ı l a n M ü z e v e ö r e n y e r l e r i n d e k i s a t ı ş 
ü n i t e l e r i n e i l i ş k i n s ü r e ç s a ğ l ı k l ı i ş l e m e k t e m i d i r ? 

B u k a p s a m d a ; 

2 - K o r u m a a m a ç l ı i m a r p l a n ı b u l u n m a y a n b u n e d e n l e d e h e r h a n g i b i r f i z i k i 
m ü d a h a l e n i n m ü m k ü n o l m a d ı ğ ı ö r e n y e r l e r i n e , s a t ı ş ü n i t e s i k u r u l m u ş m u d u r ? 

3 - K o r u m a a m a ç l ı i m a r p l a n ı b u l u n a n ö r e n y e r l e r i n d e i s e b u ç e r ç e v e d e p l a n 
t a d i l a t ı y a p ı l m ı ş m ı d ı r ? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say ı :B.16.0.SGB.0.10.01.00-610/ £ 0 / o J / 2 0 1 0 
K o n u : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: T B M M Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/01/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 18495 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Şenol BAL'ın 7/11641 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: Cevap 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞENOL BAL'IN 7/11641 ESAS N O T U YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1: Bu yıl içinde özelleştirilmesi yapılan müze ve ören yerlerindeki satış 
ünitelerine ilişkin süreç sağlıklı işlemekte midir? 

CEVAP 1: Bakanlığımızca 4-6 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ihalenin 
konusu 2009-2016 yılları arasındaki dönemde müze ve ören yerlerimizde mevcut ve 
açılacak olan satış üniteleri ve bununla ilgili diğer ticari operasyonların gelir 
paylaşımı esasında özel sektör tarafından yürütülmesi ile sınırlı olup bu bir 
özelleştirme işlemi değildir. İhale Şartnamesinde de belirtildiği üzere ihalenin 
konusu; "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinden olup 
"Kapsam" bölümünde listelenen yerlerde mevcut ve yeni yapılacak satış alanlarının; 
tüm giderleri yükleniciye ait; olmak üzere yapımı, yeniden düzenlenmesi, satışa 
sunulmak üzere nitelikli ürün ve hizmetler oluşturulması, ürünlerin tedariki, 
bunların gerek kapsam dahilindeki müze ve ören yerlerinde gerekse söz konusu 
mekanlardan bağımsız şekilde tek yetkili olarak pazarlanması, satışı ile söz konusu 
ürün ve hizmetlerin satışından elde edilecek gelirlerin DÖSİMM ile paylaşımı" dır. 
Söz konusu mekanlarla ilgili herhangi bir mülkiyet devri söz konusu olmadığı gibi, 
ilgili kanunlarla münhasıran Bakanlığımıza verilmiş görevlerden olan müze ve ören 
yerlerimizin idari olarak yönetiminin yanı sıra kısa süreli tahsis işlemleri ve 
gelirlerinin toplanması ise yine Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu gelirler 
döner sermaye hizmetleri için kullanılmaya devam edilmektedir. 

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile yüklenici 
"Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatınm ve Ticaret A.Ş." firması arasında söz leşme29 
Mayıs 2009 tarihinde imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren yüklenici firma tarafından 
idari yapılanmanın tamamlanması ve sözleşme kapsamma giren yerlerde işletmeye 
açılacak satış alanları ve satışa sunulacak ürünlerle ilgili yoğun bir hazırlık ve yatırım 
dönemi başlatılmış ve süreç planlanan program dahilinde işlemektedir. 

SORU 2: Koruma amaçlı imar planı bulunmayan bu nedenle de herhangi bir 
fiziki müdahalenin mümkün olmadığı ören yerlerine, satış ünitesi kurulmuş mudur? 

CEVAP 2: Ören yerlerimizde kurulması öngörülen satış üniteleri ile ilgili 
olarak Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulunun 22/07/2008 tarihli ve 
745 sayılı İlke Kararı esas alınmaktadır. Bu İlke Kararında "Ören yerlerinde bilimsel 
kazıların devam etmesi ve alanda bulunan yapıların korunması konusunda ihtiyaç 
duyulan mekanların (laboratuar, atölye, depolama, sergileme üniteleri vb.) kazı evi 
denetimli şantiye, meydan tanzimi, güvenlik ve satış üniteleri, kafeterya,açık 
otopark, tuvalet, bilet gişeleri vb. uygulamaların geçici olarak ilgili koruma bölge 
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kurulunun izni ile yapılabileceği, 5/11/1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararının ilgili 
bölümlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği" ifadesi yer almaktadır. Bu 
İlke Kararı, koruma amaçlı imar planı bulunmayan yerlerde ihtiyaç duyulan bazı 
ünitelerin koruma kurulu onayı ile ve geçici olarak kurulmasına yasal olarak imkan 
vermektedir. Yüklenici firma tarafından Bakanlığımız denetim ve koordinasyonunda 
yürütülen uygulamada, ilgili müze müdürlüğü ve kazı başkanlığının uygun 
görüşleri abnarak hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan projeler ilgili kültür ve 
tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarına sunulmakta ve kurul kararı 
doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu çerçevede belirtilen İlke Kararına aykırı 
herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Diğer taraftan, ören yerlerimiz için 
projelendirilen üniteler arkeolojik alanın yüzeyine zarar vermeyen, çevre ile uyum 
sağlayacak formda ve temelsiz prefabrik yapılar olup bu özellikleri nedeniyle 
tamamı geçici niteliktedir ve bu yönü ile de 745 sayılı İlke Kararma uygun 
bulunmaktadır. 

SORU 3: Koruma amaçlı imar planı bulunan ören yerlerinde ise bu çerçevede 
plan tadilatı yapılmış mıdır? 

CEVAP 3: "Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müze ve Ören Yerleri Satış 
Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve 
Hizmet Tedariki Sözleşmesi" kapsamında işletmeye açılan satış üniteleri için koruma 
amaçlı imar planlarında herhangi bir tadilat yapılması söz konusu değildir. 

- 7 4 0 -



TBMM B: 52 2 6 . 1 . 2 0 1 0 

28.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Devlet Tiyatroları temsil biletlerine zam yapılmasına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/11643) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre; temsil biletlerine 2 Ocak'tan geçerli 
olmak üzere yeni düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre bilet fiyatlarına yüzde 
65'in üzerinde zam yapılmıştır. 2 Ocak'ta başlayacak uygulamaya göre Ankara, İstanbul ve 
İzmir Devlet Tiyatrolarının tam bilet fiyatları 6 TL'den 10 TL'ye, indirimli biletler 4 TL'den 
6 TL'ye, balkon bilet fiyatları 5 TL'den öTL'ye, balkonda indirimli bilet fiyatı ise 3 TL'den 4 
TL'ye çıkarılmıştır. Bu düzenleme, tiyatroyu en uygun kültürel etkinlik olarak tercih eden 
toplumun büyük çoğunluğunu ve özellikle de öğrencileri büyük hayal kırıklığına uğratacaktır. 
Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen insanların ucuz olması nedeniyle sık sık tercih 
ettiği tiyatrolar, yeni bilet fiyatları ile artık bir lükse dönüşecektir. 

Bu nedenle; 

1- Devlet Tiyatrolarının bilet fiyatlarının arttırılmasının gerekçeleri nelerdir? 

2- Bilet fiyatlarına yüzde 65'in üzerinde zam yapılırken baz olarak ne alınmıştır? 

3- İnsanların devlet eliyle en ucuz kültürel etkinlikten mahrum bırakılması doğru bir 
yaklaşım mıdır? 

4- Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen insanların bilet zamları 
nedeniyle tiyatroya gidemeyeceği göz önünde bulundurulursa, bu insanların tiyatro 
dışında katılabileceği en uygun kültürel etkinlik hangisidir? 

5- Bu bilet fiyatlarının artışından sonra tiyatro seyirci sayısında bir azalma 
beklenmekte midir? 

6- Bu fiyat artışı ile insanlar tiyatrodan mahrum edilerek, evlerinde televizyon 
dizilerine mahkum edilmek mi istenmektedir? 

7- Bilet fiyatlarındaki bu artış devletin bütçe açığını kapatmaya yönelik mi 
yapılmıştır? 

Prof. Dr. Sacid YILDIZ 
CHP istanbul Milletvekili 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/01/2010 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacid YILDIZ'm 7/11643 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: Cevap 

İ S T A N B U L MİLLETVEKİLİ P R O F . D R . S A C İ D Y I L D I Z ' I N 7/11643 E S A S N O ' L U 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E B A K A N L I Ğ I M I Z C A H A Z I R L A N A N C E V A P 

S O R U 1 : D e v l e t T i y a t r o l a r ı n ı n b i l e t f iya t l a r ın ın a r t t ı r ı l m a s ı n ı n g e r e k ç e l e r i 
n e l e r d i r ? 

S O R U 2 : Bilet f iya t l a r ına y ü z d e 6 5 ' i n ü z e r i n d e z a m y a p ı l ı r k e n b a z o l a r a k n e 
a l ı nmı ş t ı r ? 

S O R U 3 : İ n s a n l a r ı n d e v l e t e l iy le e n u c u z k ü l t ü r e l e t k i n l i k t e n m a h r u m 
b ı r a k ı l m a s ı d o ğ r u b i r y a k l a ş ı m m ı d ı r ? 

S O R U 4 : G ü n l ü k h a y a t ı n y o ğ u n l u ğ u n d a n u z a k l a ş m a k i s t e y e n i n s a n l a r ı n b i le t 
z a m l a r ı n e d e n i y l e t i y a t r o y a g i d e m e y e c e ğ i g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l u r s a , b u i n s a n l a r ı n 
t i y a t r o d ı ş ı n d a k a t ı l a b i l e c e ğ i e n u y g u n k ü l t ü r e l e t k i n l i k h a n g i s i d i r ? 

S O R U 5 : Bu b i l e t f i ya t l a r ın ın a r t ı ş ı n d a n s o n r a t i y a t r o sey i rc i s a y ı s ı n d a b i r 
a z a l m a b e k l e n m e k t e m i d i r ? 

S O R U 6 : Bu f iyat a r t ı ş ı i le i n s a n l a r t i y a t r o d a n m a h r u m e d i l e r e k , e v l e r i n d e 
t e l e v i z y o n d i z i l e r i n e m a h k u m e d i l m e k m i i s t e n m e k t e d i r ? 

S O R U 7 : Bilet f i y a t l a r ı n d a k i b u a r t ı ş d e v l e t i n b ü t ç e aç ığ ın ı k a p a t m a y a y ö n e l i k 
m i y a p ı l m ı ş t ı r ? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say ı : B . 1 6 . 0 . S G B . 0 . 1 0 . 0 1 . 0 0 / 6 1 0 2 0 / 0 1 / 2 0 1 0 
K o n u : Soru Önergesi 



TBMM B: 52 2 6 . 1 .2010 

CEVAP : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yerleşik tiyatro müdürlüğü 
sahnelerinde sergilediği temsillere ait bilet fiyatlarında, 01 Ekim 2003 tarihinden 31 
Aralık 2009 tarihine kadar ücret artışı yapmamıştır. 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli 
olmak üzere bilet fiyatlarında yapılan düzenlemede, repertuara alınan oyunların yazar 
ve çevirmenlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan telif 
haklarının artırılmasına yönelik talepleri dikkate alınmıştır. 

Son 7 yıldır bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış, yeni 
düzenleme ile 2 liralık bilet 4 lira, 3 liralık bilet 5 lira, 6 liralık bilet 10 lira olmuştur. 

Anadolu'da 4-5 TL. olan temsil bileti fiyatlan ile Devlet tiyatroları her zaman 
olduğu gibi günümüzde de yoğun olarak tercih edilmektedir. Yurt çapında 18 farklı 
ilde 50 sahnede ve düzenli yurt içi turneleri ile Anadolu'nun her köşesinde var olan 
Devlet tiyatroları, nitelikli eserleri ile tiyatro izleyicisini buluşturmaya her koşulda 
devam etmektedir. 

Kuruluşunun 60. yılında hor zamankinden daha fazla heyecan ve azimle tiyatro 
izleyicisine yerli ve yabancı yazarların nitelikli eserlerini seyrettirmeyi amaçlayan 
Devlet tiyatroları ilklere imza atmaya devam etmektedir. Özellikle ilk kez 60 yeni yerli 
oyuna "Dünya Prömiyeri"ni hedefleyen Devlet tiyatroları, bilet fiyatlarında yapmış 
olduğu düzenlemeye rağmen izleyicisinin yoğun talepleri ile oyunlarını % 100.doluluk 
oranıyla sergilemektedir. Bilet fiyatlarında yapılan artışa rağmen Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi illerimizde tiyatro izleyicileri tarafından 6-10 TL. ücretin diğer ö/.el tiyatro ve 
sinema biletleri dikkate alındığında ne kadar ucuz olduğu ve Devlet tiyatrolarının 
yoğun olarak tercih edildiği yazılı ve görsel basında da sıklıkla yer almaktadır. 

Devlet Tiyatroları, kuruluş kanununda da belirtildiği gibi Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (gişe-turne geliri) olan, ayrıca 
devletten aldığı cari hazine yardımından oluşan bütçesi ile faaliyette bulunan tamamen 
özerk bir Genel Müdürlüktür. Dolayısıyla devletin bütçe açığı ile ilgili bir tasarrufta 
bulunmamaktadır. Devlet tiyatrolarının bilet fiyatlarında yaptığı makul bir artış ile 
devletin bütçe açığını kapatması düşünülemez. 
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29.-Aydın Milletvekili ErtuğrulKumcuoğlu 'nun, yayınlanması gereken bir tebliğe ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11694) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 25.12.2009 

5510 sayılı kanun gereğince: çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliği gereğince Kasım / 2008 sonuna kadar yayınlanması gereken 2009 
yılı Sağlık Uygulama Tebliği henüz yayınlanmamıştır. 

- Binlerce Sağlık Kurum ve Kuruluşunun halen 2008 fiyatları ile hizmet 
verdiğinden haberdar mısınız? 

- Bu hususun devlet yönetimi ve bütçe ciddiyeti ile örtüşen bir gerekçesi 
var mıdır? 

- Şayet bu tebliğ yılın geriye kalan süresi içinde yayınlanmaz ise 
oluşacak mağduriyetler ve yapılan kanunsuzluk nedeni ile açılacak 
binlerce davanın üstesinden hukuken nasıl gelmeyi düşünmektesiniz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-116-1 / ^ 5 " * J 

Konu : Aydın Milletvekili Eıtuğrul KUMCUOĞLU'na ait 26 Ocak 2010 
(7/11694) Esas Nolu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18/01/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18741 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Eıtuğrul KUMCUOĞLU'na ait 7/11694 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

EK 1-Yazı 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL KUMCUOĞLU'NA AİT 
7/11694 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sözkonusu önergede; 5510 sayılı Kanun gereğince yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 
gereğince Kasım / 2008 ayı sonuna kadar yayınlanması gereken 2009 yılı Sağlık Uygulama 
Tebliğinin henüz yayınlanmadığı belirtilmektedir. 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci 
maddesindeki hüküm gereği Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca 
ödenecek bedelleri Sağlık Hizmeti Fiyatlandırma Komisyonu tarafindan belirlenmekte ve 
kararlar Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin (6) numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan " Takip eden yıl 
için geçerli olmak üzere her yıl kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde Kurumca 
ödenecek sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin 
tutarlarına ilişkin çalışmaları tamamlamak " hükmü, takip eden yıl uygulanması amacı ile 
komisyonun çalışmalannın Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını ifade etmekte, ancak her yıl 
Sağlık Uygulama Tebliğinin yayımlanacağı anlamını taşımamaktadır. 

Komisyonca alınmış bir karar var ise 5510 sayılı Kanun ve Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 
Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda, 29/09/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yer 
alan sağlık hizmeti bedelleri ile ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
tarafindan yeniden fiyat tespiti yapılmış olup, sözkonusu Komisyon kararlan 31/12/2008 tarihli 
ve 27097 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu itibarla, 29/09/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 
Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiş, dolayısıyla 2009 yılında da söz konusu Tebliğ uygulanmaya devam edilmiştir. 2008 Yılı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen sağlık hizmeti bedellerinin 
2009 yılı içinde uygulanmasının uygun görülmesi ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmaması 
nedeniyle komisyonca yeni bir karar alınmamış ve bu nedenle de yeni bir Tebliğ 
yayımlanmamıştır. 

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinden sonra 2009 Yılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmaması mevzuata aykın bir uygulama 
olmayıp, 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olan bedellerin 2009 yılı için de uygulanacağını 
göstermektedir. 

2010 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği çalışmaları ise ilgili tüm 
tarafların katılımı ile devam etmekte olup, son aşamaya gelinmiştir. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 
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G Ü N D E M I 
DÖNEM: 23 YASAMA YıLı: 4 

52 NCI BIRLEŞIM 
26 OCAK 2010 SALı 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

6 

7 

8 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L İ S A R A Ş T L R M A S I 

Y A P I L M A S I N A D A İ 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 I F L E R I İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

E g e m e n l i k K a y i t s i z Ş a r t s i z M i l l e t i n d i r 



DANIŞMA KURULU 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 bölü

münün 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, 

321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 
ilâ 649 uncu maddelerden oluşması, 

131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1,2, 3 ,4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1,2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 17 nci maddedeki Ek madde 7 ve 8 dahil olmak üzere 13 ilâ 25 inci maddelerden 
oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun, 27 Ocak 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 463 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi; 
463 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi, birinci bölümünün 1 ila 10 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici 1 ve 2 nci 
maddeler dahil olmak üzere 11 ila 15 inci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kumlun 21.01.2010 tarihli 51 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP 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 Kumlun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 27 Ocak 2010 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü somların görüşülme

mesi; 26 Ocak 2010 Salı günkü birleşiminde ise 1 saat sözlü somların görüşülmesinden sonra diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, 

Genel Kumlun; 26 Ocak 2010 Salı günkü birleşiminde 15:00 - 20:00 saatleri arasında; 27 ve 
28 Ocak 2010 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 14:00 - 20:00 saatleri arasında 
çalışmalara devam edilmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kumlun 12.01.2010 tarihli 46 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, * Madencilik Sektörü ile İlgili Meclis 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Araştırması Komisyonu 
26.01.2010 Sah - Saat: 15.00 26.01.2010 Salı - Saat: 15.30 

* Çevre Komisyonu 
27.01.2010 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Anayasa Komisyonu 
28.01.2010 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
52 NCİ BİRLEŞİM 26 OCAK 2010 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin (2/3), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

1.- Bazı Komisyonlarda Boş Bulunan ve Grubu Bulunmayan veya Bağımsız Milletvekillerine 
Düşen Üyelikler İçin Seçim. 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCfrk 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
- 4 - 52 NCİ BİRLEŞİM 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

İ L - 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) 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 5 - 52 NCİ BİRLEŞİM 

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 uyannca 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) 

2 1 . - 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) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 
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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. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

30. - 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) 

3 1 . - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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36. - 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) 

37. - 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) 

38. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41.-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) 

42. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46 . - 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) 
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47. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

48. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/105) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 
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58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

6 1 . - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 
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69. - 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) 

70. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularınm 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) 

7 1 . - 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) 

7 2 . - Sımak 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) 

73. - 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) 

74. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

79. - 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) 

80. - 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) 
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8 1 . - V a n 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 

86. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

87. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

88. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91.-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) 

92. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101 . - 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) 

102.- 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) 

103. - 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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104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

110. - 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) 

111. - 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) 

112.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

113.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

114.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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115. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119. - 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) 

120. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortalan 
Kanununun uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

125. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

126. - 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) 
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127. - 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) 

128. - 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) 

129. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

130.- 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/200) 

136.- 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 
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139. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 
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151. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

152.- 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) 

153. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

154.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

155. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

159.- 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) 

160. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

161. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

162. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yo l suz luk 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) 
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163. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

164. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı 
ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

165. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

166. - 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) 

167.- 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) 

168. - 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) 

169. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 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 
(10/237) 

170.- 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) 

171. - 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) 

172.- 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/240) 

173. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/241) 

174. - 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 uyannca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 
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175. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

176. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

177. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

178. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

179. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

180. - 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) 

181 . - 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) 

182. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

186. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin dogalgaz ve su sayacı ihaleleri 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 (10/260) 

187. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

188.- 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) 
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189.- 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) 

190.- 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) 

191. - 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) 

192. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin ( 4 / C ) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

193. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 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) 

194. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

195. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 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) 

196. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 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) 

197. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 
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2 0 1 . - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

202. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

203. - 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) 

204. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

205. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekiİleri 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) 

206. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İ s tanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol'un, dogalgaz 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) 

207. - 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) 

208. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

209. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

210. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

2 1 1 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

212. - 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) 
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213. - 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) 

214. - 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) 

215. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 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) 

216 . - 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) 

217. - 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) 

218. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldın sonucu ölümü olaymın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

219. - 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) 

220. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 

221 . - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

222. - 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 2 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) 
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224. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 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) 

225. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalanndaki 
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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

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

230. - 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) 

231. - 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) 

232. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

233. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 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) 

234. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

235 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 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 uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

236. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 
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237. - 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) 

238. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311) 

239. - 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) 

240. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 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) 

241. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

242. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1978 yılında 
Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/315) 

243. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda 
yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

245. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/318) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 
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249. - 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) 

250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/325) 

2 5 1 . - Antalya Milletvekili Tayftır Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya'daki Vakıf 
Zeytinliği'nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

252. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/327) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258. - 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) 

259. - 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) 
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260. - 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) 

261. - 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) 

262. - 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) 

263. - 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) 

264. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 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) 

265. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra 
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) 

266. - Mardin Milletvekili Emine Ayna 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) 

267. - 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) 

268. - 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) 

269. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

270. - 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) 

2 7 1 . - 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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272. - 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 

276. - 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 (10/357) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280. - 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) 

281. - 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) 

282. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 
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283. - 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) 

284. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/365) 

285. - 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) 

286. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 

287. - 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) 

288. - 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) 

289. - 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) 

290. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

2 9 1 . - 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) 

292. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/373) 

293. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 

294. - 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) 
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295. - 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) 

296. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 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) 

297. - 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) 

298. - 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) 

299. - 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) 

300. - 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) 

301. - 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) 

302. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

303. - 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) 

304. - 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) 

305. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

306. - 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) 
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307. - 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) 

308. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 

309. - 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) 

310. - 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 1 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) 

312 . - 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) 

313 . - 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) 

314 . - 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) 

315 . - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'deki tarihi 
varlıkların araştınlarak 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) 

316. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/400) 

317. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 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) 

318. - 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) 
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319. - 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) 

320. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan 
yangın olayınm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405) 

321 . - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/406) 

322. - 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) 

323. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 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 (10/408) 

324. - 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) 

325. - 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) 

326. - 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) 

327. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412) 

328. - 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) 

329. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli'nin ekonomik 
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 (10/414) 

330. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415) 
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331 . - Mersin Milletvekili Vahap Seçer 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 (10/416) 

332. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

333. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/418) 

334. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/419) 

335. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/421) 

336. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

337. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/423) 

338. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

339. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

341 . - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 
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342. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

343. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/430) 

344. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431) 

345. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya'nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) 

346. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433) 

347. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/434) 

348. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan 
kaynaklanan elektrik borçlan sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

349. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) 

350. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 

351. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 Milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme 
yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak ailelerin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/438) 

352. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekiİleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, GAP 
kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439) 

353. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere Hatay 
İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 
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354. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 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 (10/441) 

355. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/442) 

356. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini 
tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/443) 

357. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

358. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, 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 
(10/445) 

359. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün 
kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/446) 

360. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/447) 

361. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 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 
(10/449) 

362. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Şırnak ve Hakkari'de yapılan 
ve yapılacak barajların 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 (10/450) 

363. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya'daki 
sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/451) 

364. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/452) 
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365. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 8-9 Eylül 2009'da İstanbul'da yaşanan sel felaketi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

366. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım 
bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/453) 

367. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) 

368. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi 
ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/455) 

369. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/456) 

370. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/457) 

3 7 1 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebep
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/458) 

372. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Tekirdağ ve İstanbul'da yaşanan sel felaketinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) 

373. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların 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 
(10/460) 

374. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/461) 

375. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamudaki ihale sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/462) 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat'taki işyerlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/463) 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 36 - 52 NCİ BİRLEŞİM 

377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/464) 

378. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/465) 

379. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının 
araştırılarak çocukların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/466) 

380. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/467) 

381 . - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/468) 

382. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

383. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) 

384. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin'in Şavşat ve 
Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471) 

385. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 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 (10/472) 

386. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/473) 

387. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474) 

388. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) 

389. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/476) 
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390. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Erbaa Hes projesinin muhtemel 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/477) 

391. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/478) 

392. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
potansiyelinin araştırılarak enerjide bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479) 

393. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/480) 

394. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa'da oynanan 
Türkiye - Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/481) 

395. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni'de antep 
fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/482) 

396. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, domuz gribi ve diğer salgın 
hastalıklar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/483) 

397. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) 

398. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/485) 

399. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin yaygınlaşmamasınm nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) 

400. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/487) 

401. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/488) 
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402 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir v e ' 2 2 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı 
mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) 

403. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/490) 

404. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) 

405. - İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/492) 

406 . - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim 
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 (10/493) 

407. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) 

408. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 

409. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/496) 

410. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 

4 1 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 

412. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) 

413. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) 

414. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan 
sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) 

415. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) 
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416. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması 
planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503) 

417. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 19 Milletvekilinin, kara ve deniz sınırlarının 
güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/504) 

418 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, TEDAŞ ve EÜAŞ 
özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505) 

419. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden olduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506) 

420. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Gaziantep'te sel 
felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

421. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi 
kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) 

422. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509) 

423. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaş 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/510) 

424 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, kurban bağışı 
organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/511) 

425. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi 
sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/512) 

426. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 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 (10/513) 

427. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514) 

428. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine 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 (10/515) 

429. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli 
Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/516) 
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430. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık 
alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/517) 

431. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/518) 

432. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/519) 

433. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/520) 

434. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/521) 

435. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522) 

436. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki intihar 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/523) 

437. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'nin Ormancık 
köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524) 

438. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/525) 

439. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 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 
(10/526) 

440. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 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 (10/527) 

4 4 1 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve 
boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/528) 
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1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

2. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/669) 

3. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/674) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/678) 

5. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/683) 

6. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/705) 

7. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/708) 

8. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/715) 

9. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

10. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

11 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/733) 

12. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/741) 

13. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

14. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 

15. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/761) 

16.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/769) 

17. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kummu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/779) 

18.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/783) 

19. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

20. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/809) 
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21 . -N iğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

22. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

23. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

24. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

25. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

26. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

27. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

28. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

29. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TED AŞ'm vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

3 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

33. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 

34. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 

35. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

36. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

37. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

38. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

39. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

40. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

4 1 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/895) 

42. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/896) 

43. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/897) 
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44. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/901) 

46. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/914) 

47. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/918) 

48. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/922) 

49. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/926) 

50. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/927) 

51.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/941) 

52. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/942) 

53. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/945) 

54. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/948) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/957) 

56. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/962) 

57. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/966) 

58. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/968) 

59. - Sumak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/973) 

60. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/974) 

61 . -S ımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/975) 

62. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir demeğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/976) 

63. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/977) 

64. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/978) 

65. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/979) 

66. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/980) 
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67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

68. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

69. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

7 1 . - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

73. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/998) 

75. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

76. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

79. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

80. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

8 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

84. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine devrettiği 
su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

85. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

86. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

87. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

88. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

89. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 
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90. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1034) 

9 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler somasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1036) 

93. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

94. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1038) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1039) 

96. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1040) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

98. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1042) 

99. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

100. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1045) 

101. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1047) 

102. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1049) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1053) 

104. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

105. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1055) 

106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1056) 

107. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1057) 

108. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1058) 

109. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1059) 

110. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1060) 

111. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1062) 

112.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dogalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1063) 
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113.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

114. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

115.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

116.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve 
sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

117. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

118. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

119.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili 
televizyon yayınına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1078) 

121. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

122. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

123. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

124. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

125. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangmına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

126. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

127. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

128.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

129.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine 
yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

130.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

131. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

132. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

133. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

134.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 
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135. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1104) 

136. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1105) 

137. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1108) 

138. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1109) 

139. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1111) 

140. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1115) 

141 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba 
alımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1117) 

142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Famk Çelik) sözlü som önergesi (6/1118) 

143. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım 
yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1119) 

144. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1120) 

145. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1123) 

146. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, üreticilerin kredi somnuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1124) 

147. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1125) 

148. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1127) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1128) 

150. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1129) 

151. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1131) 

152.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1135) 

153. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1136) 

154.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı 
atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1137) 

155.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dogalgaz satışında taksit yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1138) 

156.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1139) 

157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1140) 
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158.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki 
asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

160. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

161.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

162. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

163. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

164. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

165. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

166. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

167. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

168. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

169. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

170. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

171. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

172. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

173. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 
yaptırılan bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

174.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

175. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

177.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

178.- 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) 

179. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 
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180.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1189) 

181.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan 
kredilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1190) 

182. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1191) 

183. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1195) 

184. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1199) 

185. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1202) 

186.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
somştumlmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1203) 

187. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1204) 

188.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1205) 

189. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların 
kurban kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1206) 

190. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1207) 

191. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1209) 

192. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

193. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1211) 

194. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1217) 

195. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1219) 

196. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1223) 

197. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1225) 

199.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1227) 

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1229) 

2 0 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1231) 
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202. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

203. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

204. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden 
Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1237) 

205. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

206. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1248) 

207. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

208. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların 
imar değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

210. - 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) 

2 1 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

213. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

214. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

215 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 

216 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1268) 

217. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

218. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

219. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

220. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

2 2 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

222. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
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223. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın dogalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

224. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

225. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1281) 

226. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1282) 

227. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1283) 

228. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varide barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1284) 

229. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma 
izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1285) 

230. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1286) 

2 3 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir 
çocuğun hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1287) 

232. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1288) 

233. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1290) 

234. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1291) 

235. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakmında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

236. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1293) 

237. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1294) 

238. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1296) 

239. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1297) 

240. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin dogalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1298) 

2 4 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/1299) 

242. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1300) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1301) 

244. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1302) 
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245. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

246. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

247. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

248. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) 

249. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

250. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

251. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

252. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

253. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

254. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

255. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) 

256. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına 
el konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

257. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

258. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

259. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

260. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1329) 

2 6 1 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

262. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 

264. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

265. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) 
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267. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

268. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

269. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

270. - 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) 

271. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşme
lerindeki arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

272. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını 
ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

273. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

274. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 

275. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1351) 

276. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere 
öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1352) 

277. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak 
ve helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1359) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1362) 

279. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1363) 

280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

2 8 1 . - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1365) 

282. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/1409) 

283. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/1410) 

284. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

285. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1367) 

286. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1369) 

287. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1374) 

288. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'ın Göksu Çayından 
yararlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1376) 
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289. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

290. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

291. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

292. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

293. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

294. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

296. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1390) 

297. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet 
Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) 

298. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

299. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

300. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

301 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

302. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

303. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

304. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

305. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

306. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki çiftçilerin borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1404) 

307. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

308. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

309. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Mutki'deki okullarm ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

310. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

311 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 
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312.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

313. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

314. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

315. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1.417) 

316.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1419) 

317.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

318. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1421) 

319 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1423) 

320. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1424) 

321. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1425) 

322. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1426) 

323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım îl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1427) 

324. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1428) 

325. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

326. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1430) 

327. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1432) 

328. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

329. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama 
ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1434) 

330. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve 
gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1435) 

331 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1437) 

332. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1439) 

333. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1440) 

334. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1441) 
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335. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1442) 

336. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

337. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1445) 

338. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1446) 

339. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1447) 

340. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Armç) sözlü som önergesi (6/1448) 

341. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1449) 

342. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1450) 

343. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1451) 

344. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1452) 

345. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1453) 

346. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1454) 

347. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1456) 

348. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avmpa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1457) 

349. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1458) 

350. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1459) 

351. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1460) 

352. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1461) 

353. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1462) 

354. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1463) 

355. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir 
soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1466) 

356. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1467) 

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 
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358. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

359. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

360. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim 
elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

361. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinin açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

362. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

363. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altm Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1476) 

364. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1477) 

365. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

366. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

367. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

368. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

369. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki kapalı veya personel eksikliği 
bulunan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

370. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

371. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

372. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

373. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sımak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

374. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

375. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

376. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

377. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

378. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

379. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

- 5 8 - 52 NCİ BİRLEŞİM 

380. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

381. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) 

382. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

383. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

384. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1502) 

385. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

386. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) 

387. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

388. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1507) 

389. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1508) 

390. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1509) 

391. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1510) 

392. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1511) 

393. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen 
tebliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi 
(6/1513) 

394. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki sulama yapamayan çiftçilerin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1515) 

395. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

396. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1517) 

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1519) 

398. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1520) 

399. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1521) 

400. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1522) 

401. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1523) 
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402. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

403. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

404. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

405. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1527) 

406. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1529) 

407. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1530) 

408. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ihsu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1531) 

409. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1532) 

410. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1533) 

4 1 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1534) 

412. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1535) 

413. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1536) 

414. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1537) 

415. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1538) 

416. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, "kayıp trilyon" davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1539) 

417. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Vakıfbank'tan alman bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1541) 

418. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1542) 

419. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1543) 

420. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1544) 

421. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ÇYDD'deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1545) 

422. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticiliğinin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1546) 

423. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, öğrenci servis araçlarındaki yaş sınırı 
değişikliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1547) 

424. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1548) 
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425. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

426. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı 
ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

427. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

428. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

429. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hasta muayene katkı paylarının harcanmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

430. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1555) 

431. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

432. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1557) 

433. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bulgur üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

434. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

435. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihracattaki düşüşe ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1560) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1561) 

437. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

438. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

439. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geç
memesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) 

440. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

4 4 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

442. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki eğitim kurumlan 
yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) 

443. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

444. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep ekonomisinin teşvikine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1570) 

445. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

446. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

447. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 
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448. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre'de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1576) 

449. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamu bankalarının kredi ve mevduatlarını 
sigortalamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1577) 

450. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, TRT programlarına ödenen ücretlere ve bazı 
televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
som önergesi (6/1578) 

4 5 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, suni tohumlama primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1581) 

452. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, ekilen ve ekilmeyen arazilere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1582) 

453. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1583) 

454. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Fiskobirlik çalışanlarının yaşadıkları 
mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1584) 

455. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1585) 

456. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bazı film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) 

457. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonominin iyileştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1587) 

458. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1588) 

459. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki küçük ve büyükbaş hayvan varlığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

460. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/1590) 

461. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1591) 

462. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, çiftçilerin kullandıkları kredilere ve gübre 
fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

463. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imalat sanayi işletmelerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1593) 

464. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, turizm yatırımlarındaki gelişmelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1594) 

465. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1595) 

466. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, sigara yasağı düzenlemelerinde işletmelerin 
gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1596) 

467. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1597) 

468. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, özel eğitim okullarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1598) 

469. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, hastanelerdeki uzman doktor yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1599) 
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470. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1600) 

4 7 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1601) 

472. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, KEY ödemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1602) 

473. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, hastanelerle ilgili bir kanun tasarısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1603) 

474. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma 
kurumlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1604) 

475. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz kaynaklarının yönetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1606) 

476. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1607) 

477. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvancılık sektöründeki gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1608) 

478. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/1609) 

479. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvancılıktaki gelişmelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1610) 

480. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1611) 

481. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, geçici istihdam projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1612) 

482. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1613) 

483. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'ta kapatılan köy okullarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1614) 

484. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1615) 

485. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir beldedeki kanser vakalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1617) 

486. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki mısır üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1618) 

487. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'ta verilen KOSGEB kredilerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1619) 

488. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1620) 

489. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Bakanlık Hukuk Müşavirine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1621) 

490. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yağmurlama ve damlama 
sulama sistemleri projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1622) 

4 9 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, otomobillerden alınacak bir vergiye ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1623) 

492. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, silikozis hastası olan işçilerin durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1625) 
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493. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KEY ödemelerindeki aksaklıklara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1626) 

494. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yem maddesi ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

495. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal gıdaların analizini yapan 
laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

496. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1630) 

497. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

498. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, kanunların kodifıkasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

499. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) 

500. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 

501. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 

502. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

503. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TEKEL'in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

504. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa 
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 

505. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 

506. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) 

507. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1641) 

508. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mut ilçesi köylerinin sulama sorununa ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

509. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Sami Ofer'le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) 

510. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Eskil Ulu Camiinin restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1644) 

5 1 1 . - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

512. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 

513 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, farklı şartlarda çalışan Emniyet Teşkilatı 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 

514 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 
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515. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

516 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 

517.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 

518. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) 

519 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders 
sınav hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) 

520. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

521. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kuran kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1656) 

522. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muayene ücreti uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) 

523. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) 

524. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AÖF öğrencilerine öğrenim harcı kredisi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1659) 

525. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) 

526. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ABD'li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

527. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, burs ve öğrenim kredileri ile ücretsiz barınmaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1662) 

528. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

529. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 

530. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

531 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Tarsus sahil bandmdaki tesislerin tahsislerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) 

532. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

533. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, akaryakıt ödeneği bulunmayan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) 

534. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) 

535. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 

536. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankın'daki yeni devlet hastanesinin hizmete 
girmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) 
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537. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1673) 

538. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1674) 

539. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1675) 

540. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Havaalanınm kullanıma açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1676) 

541. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1677) 

542. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki bazı hanların restorasyonlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1678) 

543. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Yazmacılar Hanına yönelik çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1679) 

544. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Yaprak Tütün İşletmelerindeki dumma 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1681) 

545. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1684) 

546. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1685) 

547. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1686) 

548. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1687) 

549. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1688) 

550. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, SHÇEK'in yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1689) 

551 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, işyerlerine Türkçe isim verilmesinin 
özendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1690) 

552. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Türkiye İş Kummuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1691) 

553. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/1692) 

554. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, TIKA'nın Suriye ve Irak'ta ofis açmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/1693) 

555. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, SYDV'nin Tokat'taki yardımlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1694) 

556. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK ile ilgili bir iddiaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1695) 

557. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK'nın atıl binasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1696) 
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558. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, uluslararası fon ve 
kuruluşlardan kullanılan krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) 
sözlü soru önergesi (6/1697) 

559. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına 
alınan subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) 

560. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal'daki bazı köylerin sağlık ocaklarındaki 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 

561 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) 

562. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Tokat yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) 

563. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

564. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

565. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1702) 

566. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İLKSAN'ın bir ihalesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) 

567. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) 

568. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilere asılan mahyalara ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1705) 

569. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yargıtay'daki açık üyeliklere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) 

570. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Müsteşarın daha önceki bir görevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) 

571 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TOKİ'ye iş yapan müteahhitlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1708) 

572. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, seyahat acentelerinin paket turlarda 
yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) 

573. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki enerji yatırım ve projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) 

574. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki yatırım projelerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 

575. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki tarımsal yatırım ve projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) 

576. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da savunma sanayi yatırımları 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

577. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) 

578. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğin azaltılmasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 
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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: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 463) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan 
Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 
15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; 
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 
2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş 
Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 
2/565, 2/570) (Dağıtma tarihi: 21.01.2010) (**) (X) 

4. - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Rapom (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) (X) 

5. - (S. Sayısı: 455) Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 
5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (Dağıtma tarihi: 19.12.2009) (X) 

6. - (S. Sayısı: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

7. - (S. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

8. - (S. Sayısı: 426) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

9. - (S. Sayısı: 447) Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/783) (Dağıtma tarihi: 14.12.2009) (X) 

10. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

11 . - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/719) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 
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12. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

13. - (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) 

14. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

15.- (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

16. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

17. - (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) 

18. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

19. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

20. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

2 1 . - (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) 

22. - (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) 

23. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

24. - (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) 

25. - (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) (X) 

26. - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

27. - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

28. - (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) (X) 

29. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 

30. - (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 Rapom 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

3 1 . - (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 Rapom 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

32. - (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 Rapom (1/658) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 

33. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

34. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 

35. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 

36. - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/288) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) (X) 

37. - (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 Rapom (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

38. - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 

- 69 - 52 NCİ BİRLEŞİM 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

39. - (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) (X) 

40. - (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) (X) 

4 1 . - (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) (X) 

42. - (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) (X) 

43. - (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) (X) 

44. - (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) (X) 

45. - (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) (X) 

46. - (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) (X) 

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 Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 
Sayılı Sıvılaştınlmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

48. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (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. - (S. Sayısı: 235) Çomm 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 Rapom 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

54. - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel 
ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (Dağıtma 
tarihi: 11.6.2008) (X) 

55. - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji 
Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X) 

56. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'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 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 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin 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 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 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'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 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 ve 142'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'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 
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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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

6 1 . - (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (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) 

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 

- 7 2 - 52 NCİ BİRLEŞİM 
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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 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 (3/114) (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 Kumlu 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 Kumlu 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) 

7 1 . - (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 Kumlu 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 Kumlu 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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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 
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 (3/121) (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 Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
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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 Naim Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (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 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 
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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 Kumlu 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 Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 
Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (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 Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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) 

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 Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (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 Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (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'mn 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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (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 
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 (3/145) (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 
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 (3/147) (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 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 (3/148) (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 
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 (3/149) (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 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 (3/150) (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 
Rapom (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 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 (3/151) (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 Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
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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 Rapom 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 Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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'mn 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 İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm 
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 Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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 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 (3/158) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

112.- (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın 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 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 Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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 Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 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 Raporu 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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (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 Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119.- (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 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 Zekeriya Akıncı ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

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 
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 
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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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 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 (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

129. - (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) 

130. - (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) 

131. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocah Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocah Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
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Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

132. - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) (X) 

133. - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma 
tarihi: 24.4.2009) (X) 

134. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/588) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2009) (X) 

135. - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/612) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2009) (X) 

136. - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/639) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 

137. - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TIKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 

138. - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapom (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 

139. - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/662) (Dağıtma tarihi: 
29.4.2009) (X) 

140. - (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) (X) 

141. - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

142. - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

143. - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/387) (Dağıtma tarihi: 
5.5.2009) (X) 



8 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I 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 

- 8 2 - 52 NCİ BİRLEŞİM 

144. - (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) (X) 

145. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının 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) 

146. - (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) (X) 

147. - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMEK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) (X) 

148. - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (X) 

149. - (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) (X) 

150. - (S. Sayısı: 388) 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) (X) 

151. - (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) (X) 

152. - (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) (X) 

153. - (S. Sayısı: 391) 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) (X) 

154. - (S. Sayısı: 392) 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) (X) 

155. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

156. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 
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157. - (S. Sayısı: 398) 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) (X) 

158. - (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) (X) 

159. - (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) (X) 

160. - (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) (X) 

161. - (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) (X) 

162. - (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) (X) 

163. - (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) (X) 

164. - (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) (X) 

165. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı 
Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

166. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 
9.11.2009) (X) 

167. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

168. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

169. - (S. Sayısı: 436) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

170. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator 
Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

171. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

172. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

173.- (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

174. - (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

175. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi : 16.12.2009) 

176. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 

177. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

178. - (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 
21.12.2009) (X) 

179. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki 
ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 
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180. - (S. Sayısı: 453) Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

181. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/765) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

182. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/781) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

183.- (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Rapom 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

184. - (S. Sayısı: 462) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (Dağıtma 
tarihi: 21.01.2010) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 

TBMM (Esas No.: 11/9) 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 
ile 21 Milletvekilinin, Çalışma Hayatındaki Sorunlara ve İlgili 
Kesimlere Duyarsız Kaldığı, Görev ve Sorumluluklarını Yerine 
Getirmediği İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 
106 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin 

Önergesi (Başkanlığa Geliş Tarihi: 22/01/2010) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2. maddesinde belirtilen görevlerin gereklerini yerine getirmeyerek görevini ihmal eden; çeşitli yer 
ve zamanlarda gerek kamu görevlileri gerekse sendikalar aleyhine yaptığı beyanatlarla çalışanlar ve 
bunların örgütleri arasında infial yaratan; bu yolla kanunun kendisine görev olarak yüklediği 
sommlulukları savsaklayan, görevini yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Ömer DİNÇER hakkında Anayasa'nın 99, TBMM İçtüzüğünün 106'ncı maddeleri gereğince gensoru 
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Oktay Vural Mehmet Şandır Mehmet Ekici 

İzmir Mersin Yozgat 

Behiç Çelik Ahmet Kenan Tanrıkulu Murat Özkan 

Mersin İzmir Giresun 

Osman Ertuğrul Nevzat Korkmaz M. Akif Paksoy 

Aksaray İsparta Kahramanmaraş 

Mehmet Serdaroğlu K. Erdal Sipahi Akif Akkuş 

Kastamonu İzmir Mersin 

Beytullah Asil Kürşat Atılgan Rıdvan Yalçın 

Eskişehir Adana Ordu 

Emin Haluk Ayhan Cemaleddin Uslu Hasan Özdemir 

Denizli Edime Gaziantep 

Hüseyin Yüdız Süleyman Latif Yunusoğlu Recep Taner 

Antalya Trabzon Aydın 

D. Ali Torlak Alim Işık 

İstanbul Kütahya 
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ÖZET GEREKÇE 

3146 Sayılı Kanunun 2. maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na; çalışma hayatını 
düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirler almak başta olmak üzere; çalışma hayatındaki meselelere çözüm yolları araştırmak, 
ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamakla ilgili tedbirleri almak, çalışanların hayat seviyesini 
yükseltecek tedbirler almak, çalışanların mesleki eğitimlerini sağlamak, sakatların mesleki 
eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çalışma hayatını 
denetlemek, sosyal adalet ve refahı gerçekleştirmek, sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal 
güvenlik imkanını, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin 
meselelerine sahip çıkmak ve çözmek, çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirler almak, 
bağlı ve ilgili kuruluşların idare ve denetimini sağlamak, iş istatistikleri derlemek ve yayınlamak ve 
çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak görev ve sorumluluğu verilmiştir. 

Ancak, ülkemizde yaşanan son gelişmeler ve Sayın Bakan'ın muhtelif zamanlarda tekrar ettiği 
ifadeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kanunun öngördüğü görevleri layıkıyla yerine 
getirememiş olduğunu göstermektedir. Özellikle memurlar, işçiler ve memur emeklilerine 2010 yılı 
için yapılması planlanan maaş artışlarının 2010 yılı enflasyon hedefinin dahi altında tutulması 
karşısında herhangi bir tedbir almayan Sayın Bakan, 3146 sayılı kanunun ilgili hükümlerine aykırı 
hareket etmiş, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek hiçbir tedbir almamıştır. 

Sayın Bakan sendikaları sorumsuzluk ve vizyonsuzlukla suçlayarak çalışma hayatımızda ilk kez 
işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı açıklaması ile kınanmıştır. 

İşçi statülerini, sendikalarını, kıdem tazminatlarını, iş güvencelerini kaybetmeden, çalışma 
süreleri kısaltılmadan ve ücretleri düşürülmeden çalışmak isteyen Tekel işçilerine 4-C denilen arızi 
istihdam türü olan Geçici Personel statüsü önerilmiştir. Bu işçilerin haklarını koruma yolunda hiçbir 
adım atmamış ve yalnız bırakmıştır. 

Sayın Bakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayarak ve İş-Kur Genel 
Kurulu'nda Konfederasyonlarının konuşma haklarını 5 dakika ile kısıtlayarak teamül dışı eylemlere 
imza atmıştır. 

İşyerleri satılarak, kapatılarak Yaprak Tütün işyerlerinde toplanan ve insan onuruna yakışır bir 
işten mahrum edilen işçilerimiz "yan gelip yatmakla" suçlanmıştır. 

İşçi ve İşveren Konfederasyonları arasında gerekli ve yeterli uzlaşmayı sağlayamadığı için 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında yapılması gereken demokratik ve 
teknik değişiklikler beklerken, işkolu istatistiklerinin düzenleniş esaslarını değiştirerek sendikaları 
toplu iş sözleşmesi yapamaz hale getirmek istemiştir. 

İşveren kesimi ile anlaşarak asgari ücreti "sefalet ücreti" olarak belirlemiştir. 

İşsizlik Sigortası Fonu'nu koruyamayarak amacı dışında kullanılmasına izin vermiştir. 

Ucuz işçilik, güvencesiz istihdam, sendikasız işçi ve sendikasız endüstri anlayışının doğurduğu 
ortamda, iş sağlığı ve güvenliğinin şiddetle bozulması sonucunda tersane ve madenlerde meydana 
gelen can kayıpları yaşanmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması için gerekli çabayı 
göstermemiştir. 

Özel İstihdam Bürolarının istihdam ettikleri işçileri başka işverenlere kiralama düzenlemesinde 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrına rağmen bu düzenlemede ısrar etmiştir. 

Sağlık hizmetlerini sınıflı ve paralı hale getirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Esas No.: 11/9) 
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Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçileri koruyamamıştır. Özellikle kamu kesimi sendika 
yöneticilerine yönelik baskılar karşısında örgütlenme hakkını koruyacak inisiyatif ortaya 
koyamamıştır. 

Sosyal Güvenlik Reformunun parçası olarak tanımlanan yoksulları çağdaş sosyal koruma 
kapsamına alacak sistemin kurulmasını düzenleyecek kanunun çıkarılması için gerekli çabayı 
göstermemiştir. 

Emekli maaşları günümüz koşullarında açlık ve yoksulluk sınırları altında bırakılan politikalar 
takip edilmiş, emekliler arasındaki çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımlar kapsamlı bir şekilde 
alınmamış, emeklilerin intibakı konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere rağmen hiçbir adım 
atılmamıştır. 

Ekonomik krizin bedeli çalışanların üzerine yıkılmış, işsizlik ve yoksulluk derinleşmiştir. 
Ekonomi politikasında çalışanları ve emeği koruyacak, istihdam oluşturacak tedbirlerin alınmasını 
sağlayamamıştır. 

Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, çalışma hayatında 
yaşanmakta olan anlaşmazlıklar karşısında ve ortaya çıkan sosyo ekonomik duruma rağmen 3146 
sayılı kanunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirememektedir. Aksine verdiği 
demeçlerle ve uygulamalarla, işçi, işveren, memur, emekli, sendikal kuruluşlar ve çalışma hayatındaki 
tüm kurumlar nezdinde infiale yol açmakta ve bu tutumuyla da çatışmalı ortama zemin hazırlayarak 
ülkemizin toplumsal barışını tehlikeye sokmaktadır. 

GEREKÇE 

3146 Sayılı Kanunun 2. maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri şu 
şekilde sayılmaktadır: 

a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını 
kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 

b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, 

c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve 
uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak, 

d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri 
almak, 

e) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 

f) Sakatların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 

g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, 

h) Çalışma hayatını denetlemek, 

i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 

j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 

k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri 
almak, 

1) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili 
meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, 
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m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri 
almak, 

n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve 
denetlemek, 

o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, 

p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

Ancak, ülkemizde yaşanan son gelişmeler ve Sayın Bakan'ın muhtelif zamanlarda tekrarladığı 
ifadeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kanunun öngördüğü görevleri layıkıyla yerine 
getirememiş olduğunu göstermektedir. Özellikle memurlar, işçiler ve memur emeklilerine 2010 yılı 
için yapılması planlanan maaş artışlarının 2010 yılı enflasyon hedefinin dahi altında tutulması 
karşısında herhangi bir tedbir almayan Sayın Bakan, 3146 sayılı kanunun ilgili hükümlerine aykırı 
hareket etmiş, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek hiçbir tedbir almamıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanunun kendisini zorunlu kıldığı, istihdamı artırma, 
çalışanların refah seviyesini yükseltme yükümlülüğünü yerine getirmek için bu yönde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne hiçbir teklif sunmamış, bir program önerisi getirmemiştir. Buna rağmen Sayın 
Bakan, 10 Kasım 2009 tarihinde "2.5 milyon civarındaki memurun %36'si tamamen vasıfsız, %11'i 
ise kamuya hizmet üretmiyor" diyerek; işe alınışları, göreve başlamaları, terfi ve tayinleri kanunlarla 
belirlenmiş olan kamu görevlilerinin, kanunun gerektirdiği şartlan taşımadığını belirtmiştir. Yapılan 
bu beyanatın özü, bir taraftan kamu görevlilerine hakaret içerse de diğer taraftan kamu görevlilerinin 
hizmete başladıktan sonra gerekli mesleki eğitimlerden mahrum bırakıldığı yolundadır. Çalışanların 
mesleki eğitimlerinin sağlanması görevinin ise başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak 
üzere ilgili tüm bakanlıklara ait olduğu açıktır. 

Sayın Bakan Ömer DİNÇER, 23 Kasım 2009 tarihinde İş-Kur Genel Kurulu'nda yaptığı 
konuşmada "Sendikalar sorumsuz ve vizyonsuz. Yeni vizyon geliştirmiyor. AB ve ILO normlarını 
gözetmiyorlar" diyerek mevcut durumdan çalışan örgütlerini sorumlu tutmuştur. Oysa Türkiye, 2009 
yılında ILO'nun en ağır yaptınmlanndan biri olan teknik yardım dayatılan ülke konumuna sendikalar 
nedeniyle düşmemiştir. Sendikal özgürlüklerin önüne siyasi irade tarafından konulan engeller 
nedeniyle düşmüştür. Memurlarımız, yıllardır Sayın Bakanın üyesi olduğu hükümetin, Sendikalar 
Kanunu'nu ILO ve AB standartlarına getirmesini beklemektedir. Hal böyle iken, ülkemizde çalışma 
hayatında ILO ve AB standartları uygulanmamakta ısrar edilmektedir. Özellikle kamu görevlilerinin 
uluslar arası anlaşmalardan doğan, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 
kesinleşmiş olan toplu sözleşme ve grev hakkı yolunda, Bakanlığın uhdesinde yürütülmesi gereken 
yasal değişiklikler yapılmamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri arasında "çalışma hayatını düzenleyici, işçi-
işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak" ta 
bulunmaktadır. Yapılan uygulamalar ve verilen demeçler, çalışma hayatını düzenlemek yerine, 
düzensiz hale getirmek, çalışma banşını sağlamak yerine çatışmayı körüklemek yolundadır. Özellikle 
ülkemizde memur sendikacılığının içinde bulunduğu durum ve memur sendikalarına yapılan 
uygulama artık trajik bir hal almış durumdadır. 

Memur Konfederasyonları, bu ve benzeri problemlerin çözümü için, toplu görüşme masasına 
oturmakta ve taleplerini dile getirmektedir. AKP, iktidara gelmeden önce hazırladığı Acil Eylem 
Planı'nda, sendikalar ve siyasi haklar konusundaki engelleri ortadan kaldırma ve siyasilerin kamu 
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görevlileri üzerindeki gereksiz müdahalelerini önleme taahhüdünde bulunmuş; "Örgütlenme 
özgürlüğünün önü açılacak, sendikalaşma teşvik edilecek, kamu görevlilerinin grevli ve toplu 
sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlüklere kavuşturulması için gereken mevzuat değişiklikleri 
gerçekleştirilecektir" demiştir. Acil Eylem Planı'nda yazan bu ifade unutulmuş, Sayın Başbakan'ın 
2004 yılında "size grev ve toplu sözleşme hakkı vereceğiz. Daha ne istiyorsunuz?" sözü tutulmamıştır. 

Bu dönemde Acil Eylem Planı'nda yer alan ifadelere tezat oluşturacak şekilde kamu görevlilerine 
her türlü siyasi müdahalenin önü açılmış, siyasi baskılar had safhaya yükselmiş, memurlarımız ikna 
odalarına alınarak sendikalardan istifa ettirilmeye ve yandaş görülen bir sendikaya üye yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu meseleye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir çözüm getirilmemiş, 
bu yolda hiçbir girişimde bulunulmamıştır. 

Geniş anlamıyla demokrasi, en çok oy alan siyasal iktidarın, uygulamalarda farklı statü ve 
düşüncedeki kesimlerin de görüşünü alarak, adil bir yönetim sergilemesi ile mümkündür. Ancak 
Bakanlık, Üçlü Danışma Kumlu mekanizmasını özellikle memurlar adına işletmeyerek, ülkemizdeki 
demokrasi ve sosyal diyalog ortamını da baltalamaktadır. 

Sendikaları sorumsuzluk ve vizyonsuzlukla suçlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
çalışma hayatımızda ilk kez işçi ve işveren konfederasyonlarının ortak yazılı açıklaması ile 
kınanmıştır. 

İşçi ve işveren sendikalarının gündeme getirdiği eleştiriler ve çok sayıda yeni öneri aslında bir 
vizyon ürünüdür. 

Sayın Bakan bu eleştiri ve önerilerden yararlanmak yerine, işçi ve işveren sendikalarını suçlayıcı 
bir üslup ile yıllardır kurulmaya çalışılan diyalog ortamının kurumsallaştırılması gayretlerini 
görmezden gelmiştir. Bu üslup, hem eleştiri boyutunun ötesindedir hem de yapıcı olmaktan öte 
önyargılı bir çatışma kültürünün ifadesidir. 

Yetkili sendikanın belirlenmesi amacıyla bu iktidar döneminde yapılan düzenlemeler, tam 
manada bir fiyaskodur. 

18 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen ve 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan, 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. 
maddesi ile "Bakanlık; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 
kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işçi 
bildirimlerini esas alır" şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

5838 Sayılı kanunla çıkarılması gereken yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 
"Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yapılan Sigortalı ve işyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması 
Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" adıyla 21 
Temmuz 2009 tarih ve 27295 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

2822 sayılı kanunun 12. maddesi "Bir işkolunda çalışan işçilerin %10'unun tespitinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas 
alınır" şeklindedir. Ancak Bakanlıkça ocak ayında yayımlanması gereken istatistiklerin yayımı her 
yıl ocak ve temmuz aylarının 17. günü olmasına rağmen, 2010 Ocak ayı istatistikleri henüz 
yayımlanmamıştır. 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan işkollarındaki İşçi Sayıları 
ve Sendikaların Üye Sayılarına ilişkin istatistik rakamlarında belki de Bakanlık bir imkansızı başarmış 
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ve bir iş kolundaki toplam işçi sayısından daha fazla sendikalı üye bildirmiştir. Tarım ve Ormancılık, 
Avcılık ve Balıkçılık iş kolunda toplam işçi sayısı 96.682 olarak gösterilmişken bu iş kolunda faaliyet 
gösteren toplam 6 sendikanın kayıtlı işçi sayısı toplamı 137.741 olarak ilan edilmiştir. Bu, kelimenin 
tam manası ile bir skandaldir. Ayrıca hükümet, bütün bu olumsuzlukları geçiştirmek için yetkili 
sendika belirlenmesinde bir yıl önce çıkarılmış kanunu adeta inkar ederek 18.01.2010 tarihinde 
verilmiş bir kanun teklifi ile eskiye dönüş yapmak istemektedir. Bu yolla 2010 Temmuz ve 2011 
Ocak dönemlerini mevcut durumla geçiştirmek istemektedirler. 

Ülkemizin temel ve kronik somnu işsizliktir. İşsizlik diğer tüm sorunların da kaynağıdır. Kayıt 
dışı ekonomi de işsizliği beslemekte ve aynı zamanda işsizlikten beslenmektedir. 

Tüm ekonomik ve sosyal politikaların istihdamı artırmayı hedefleyen ve odağında insan olan 
politikalar haline getirilmesi gerekmekteyken, ülkemizde işsizliği önleyici yeterli önlem alınmamakta, 
bunu yanı sıra işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan işçilerin mücadelesi görmezden 
gelinmektedir. 

Kamuoyunda "kiralık işçilik" olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına istihdam ettikleri işçileri 
başka işverenlere kiralama yetkisi veren düzenleme Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL tarafından 
yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmiş ve gündemden düşmüştür. Buna rağmen konunun 
yeniden gündeme getirileceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nm açıklamalarından 
anlaşılmaktadır. İşçileri bir meta haline getirecek bu düzenlemeye tüm Türkiye kamuoyu ve İşçi 
Konfederasyonları karşı çıkmış ve bu düzenlemenin Türkiye gündeminden tamamıyla çıkarılmasını 
istemiştir. 

Güvencesiz esneklik yaklaşımı, ülkemiz şartlarında işçilerimizi köleleştirmeye yönelik 
politikalar olarak görülmekte; yapılan uygulamalar ile bu görüş desteklenmektedir. 

TEK GIDA-İŞ sendikamızın ve dolayısıyla TEKEL çalışanlarımızın yaşadığı mağduriyetin 
nedeni budur. Adı geçen sendikamızın örgütlü olduğu sigara fabrikalarını yabancı tekellere satan 
hükümet, şimdi de işlevsiz hale getirdiği Yaprak Tütün İşletmelerini kapatma sürecindedir. Kapatma 
kararının ardından işletmelerde çalışan 12 bin işçimiz, özlük haklarıyla birlikte başka kamu 
kuruluşlarında çalışmak istemekte, kendileri için öngörülen 4-C statüsünü kabul etmemektedirler. 
Çünkü 4-C kapsamında çalıştırılanlar, sendika üyesi olamadığı gibi, kıdem tazminatı hakkından da 
mahrumdur. Yılın 11 ayı ile sınırlı bir süre ve düşük ücretle, iş güvencesinden mahrum bir şekilde 
çalıştırılmaktadırlar. 

Hükümet, emeğin taleplerine karşı duyarsız ve umursamaz davranmaktadır. 15 Aralık 2009 
tarihinden bu yana, evlerinden, ailelerinden ayn, son derece güç şartlarda ekmek mücadelesi veren 
TEKEL işçilerine karşı gösterilen duyarsızlık, Hükümetin yaklaşımının en somut ve can alıcı 
örneğidir. 

Ayrıca, üçlü diyalog mekanizmaları sağlıklı işletilmemekte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı'nın işçi sendikalarına ilişkin ön yargılı tutumu, birlikte karar alma süreçlerini ve sosyal diyalog 
mekanizmalarını olumsuz etkilemektedir. 

TEKEL işçilerimizin Abdi İpekçi Parkı'nda, itfaiye işçilerimizin İstanbul Fatih Anıt Park'ta 
karşı karşıya kaldıkları şiddet, "daha çok demokrasi" arayışı iddiasındaki Hükümetin, çalışanların 
ekmek mücadelesi için sesini yükseltmesine tahammülü olmadığını bir kez daha gün yüzüne 
çıkarmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Esas No.: 11/9) 



- 7 -

Asgari ücret, işçinin yanı sıra ailesinin de insanca yaşamasına yetecek düzeyde olmalıdır ve 
asgari ücret belirlemeleri somut veriler ışığında yapılmalıdır. Buna karşın asgari ücret, bu dönemde 
"ucuz işçilik" hedefinin bir aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Bu ücretin, açlık sınırının altında 
bir düzeyde tutulmak istenmesi, işçinin ailesi dikkate alınmadan belirlenmesi, bölgeselleştirilmek 
istenmesi ve cezaların asgari ücrete bağlanarak kavramın olumsuzlaştırılması söz konusudur. Sayın 
Bakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayarak, işveren kesimiyle anlaşarak, asgari 
ücreti sefalet ücreti olarak belirlemiş; İş-Kur Genel Kurulu'nda konfederasyonlara beş dakika 
konuşma hakkı vermek suretiyle teamül dışı eylemlere imza atmıştır. 

Örgütlenme önündeki yasal engellerden dolayı, sendikalarımızın örgütlenmek için attıkları her 
adım işten çıkarmaları beraberinde getirmektedir. Bu uygulamalar karşısında iş güvencesi kurumu 
yetersiz kalmakta, işverenleri caydırıcı olmamaktadır. 

İşçilerin istismar edildiği bir başka uygulama, alt işveren (taşeron, müteahhit, yüklenici) 
uygulamasıdır. Düşük ücret, ağır çalışma koşulları, sendikasızlık, iş güvencesi yokluğu, alt işveren 
uygulamasının ürünleridir. 

Yaşanan ekonomik kriz, işçilerin var olan sorunlarına tuz biber ekmiştir. Yüz binlerce işçi işsiz 
kalmıştır. Hal böyle iken işsiz kalan işçilerin işsizlik sigortasına erişimini kolaylaştırıcı, işsizlik 
ödeneğinin miktarını arttırıcı ve ödeme süresini uzatıcı düzenlemeler işçilerin beklentilerini 
karşılayacak şekilde yapılmamış, işçinin olan işsizlik sigortası fonuna el uzatılmış ve bütçe açıkları 
bu yolla kapatılmaya çalışılmıştır. 

Dolaylı vergi yükünü taşıyan işçilerin doğrudan vergilerinin ve sigorta primlerinin artırılması, 
gelir dağılımındaki adaletsizliği körükler hale gelmiştir. 

Yükseltilen vergi oranları, daraltılan vergi dilimleri, yükseltilen sigorta tavanları ve ilave 
tediyelerden sonra sigorta primi kesilmesi gibi uygulamalar, işçileri "sabit" olmaktan çıkarmış "azalan 
gelirli" haline getirmiştir. 

Ucuz işçilik, güvencesiz istihdam, sendikasız işçi ve sendikasız endüstri anlayışının getirdiği 
sonuç, iş sağlığı ve güvenliğinin şiddetle bozulmasıdır. Tuzla Tersaneleri ve maden işçilerimizin 
artarak yaşadıkları ölümlü iş kazaları bu uygulamaların sonucudur. 

Sosyal güvenlik alanında reform adı altında yapılan düzenlemelerle çalışanların mağduriyeti 
artırılmıştır. Yapılan düzenlemeler nedeniyle işçiler, daha uzun süreler çalışacak, daha çok prim 
ödeyecek ve daha düşük emekli aylığı alacaktır. Sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmiş olması ise 
çalışanların mağduriyetini daha da artıran faktörlerden biri olmuştur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar, AKP iktidarda olmasına 
karşın son 2,5 yıl içinde 5 kez kurum başkanı değiştirilmiştir. Çok sayıda üst yöneticinin de sıklıkla 
değiştirildiği kurumun, yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu, kaynaklarının en uygun 
şekilde kullanıldığını söylemek imkansızdır. 

Ülkemizde işsizlik oranı, küresel krizin de etkisiyle % 13.6'ya ulaşmıştır. Kadınların işgücüne 
katılma oranı % 26,6'ya düşmüş, tarım dışı işsizlik oranı ise % 17'ye yükselmiştir. Yapısal bir sorun 
haline gelmiş olan işsizliğin bu boyuta ulaştığı ülkemizde 18 yaşını doldurmuş, okumayan, 
çalışmayan ve evlenmemiş olan kız çocuklarının bakmakla yükümlü aile ferdi olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanamamaları, yoksulluk sınırının ise çok düşük olarak belirlenmesi, devletin 
sunduğu ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını da engellemiş, konunun önemli bir sosyal 
sorun olarak devamına neden olmuştur. 
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Sosyal güvenlik sistemimizin sorunlarını çözeceği iddiası ile yasallaştırılarak uygulamaya konan 
düzenlemeler, çalışan kesimin yeni sorunlar yaşamasına neden olmuş, sistemin sorunlarının 
çözüleceğine ilişkin hiçbir işaret vermemiştir. Aksine bir yıllık uygulamanın sonuçları, sistemin 
aktüeryal dengesinin daha da bozulacağını ve açıklarının daha da büyüyeceğini işaret etmektedir. 

Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, çalışma hayatında 
yaşanmakta olan anlaşmazlıklar karşısında ve ortaya çıkan sosyo ekonomik duruma rağmen 3146 
sayılı Kanunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirememektedir. Aksine verdiği 
demeçlerle ve uygulamalarla, işçi, işveren, memur, emekli, sendikal kuruluşlar ve çalışma hayatındaki 
tüm kurumlar nezdinde infiale yol açmakta ve bu tutumuyla da çatışmalı ortama zemin hazırlayarak 
ülkemizin toplumsal barışını tehlikeye sokmaktadır. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 

Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa 
Ülkelerinde Türklere Karşı Görülen Dışlayıcı ve Ayrımcı Uygulama ve 
Davranışların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/529) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İsviçre'de 29 Kasım 2009 tarihinde yapılan halkoylamasıyla camilere minare inşasının yasak
lanmasının kabul edilmesi, ifade ve inanç özgürlüğü ile ayrımcılığın yasaklanması ilkelerini ihlal et
mektedir. Olayın, İsviçre'nin doğusundaki VVangen kasabasında bulunan Türk Kültür Merkezinin 
çatısına 6 metre yüksekliğinde bir minare inşa edilmeye başlanmasıyla patlak vermesi düşündürücüdür. 
Özellikle, minare karşıtlığı kampanyasının önderliğini yapan İsviçre'deki ırkçı ve aşırı milliyetçi 
çevrelerin açıklamaları, bu girişimin temelinde, yalnız İslama karşı değil, İsviçre'deki Türk toplumuna 
ve onun inanç ve gelenekleri ile kültürüne karşı duyulan öfke ve nefretin de yattığını ortaya koy
maktadır. Ancak "Türkofobi" diye nitelenen bu tahammülsüzlük ve ayrımcılık virüsü, sadece 
İsviçre'yi değil Avrupa ülkelerinin çoğunu etkisi altına almıştır. Nitekim, Avrupa'da Müslümanların 
ve Türklerin varlığının, batılı değerlerin geleceği açısından bir tehdit olarak algılayanların nüfuz alan
ları giderek genişlemekte ve bu durum Türk ve diğer Müslüman bireylerin temel hak ve özgürlük
lerinin ihlal edilmesinin yanı sıra, bu kişilerin canlarına ve mülklerine yapılan fiziksel ırkçı saldırılara, 
ayrımcılığa ve aşağılayıcı muamelelere yol açmaktadır. Bu hususlar, AB'nin bir yan kumlusu olan 
"Temel Haklar Ajansı"nın ve Avrupa Konseyi'ne bağlı "Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı Hoşgörüsüzlükle 
Mücadele Komisyonu" nun yayımladığı son raporlarda da yer almaktadır. 

Bu itibarla, İsviçre'deki temel insan haklarının ve inanç özgürlüğünün ihlali niteliğindeki 
halkoylamasıyla birlikte diğer bazı Avmpa ülkelerinde artış gösteren ve o ülkelerdeki vatandaşlanmıza 
karşı uygulanan dışlayıcı ve ayrımcı muameleler ile onların can ve mal güvenliğini tehdit eden 
yabancı düşmanı saldırılarla ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması amacıyla bir Meclis 
araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

2 Aralık 2009 

Onur Öymen Şükrü Mustafa Elekdağ Gürol Ergin 

Bursa İstanbul Muğla 

Fevzi Topuz Yaşar Ağyüz Ali Oksal 

Muğla Gaziantep Mersin 

Ali Rıza Öztürk Ali Arslan Ahmet Ersin 

Mersin Muğla İzmir 

Atila Emek Tekin Bingöl Hüsnü Çöllü 

Antalya Ankara Antalya 

Tayfur Süner Şevket Köse Mehmet Ali Susam 

Antalya Adıyaman İzmir 
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Hüseyin Unsal 

Amasya 

Osman Kaptan 

Antalya 

Ahmet Küçük 

Çanakkale 

Çetin Soysal 

İstanbul 

Ramazan Kerim Özkan 

Orhan Ziya Diren 

Tokat 

Derviş Günday 

Çorum 

Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

Hulusi Güvel Rahmi Güner 

Adana Ordu 

Durdu Özbolat Mevlüt Coşkuner 

İsparta Kahramanmaraş 

Mehmet Ali Özpolat 

İstanbul 

Burdur 

Ali Rıza Ertemür 

Denizli 

GEREKÇE 

1. Avrupa'da Müslüman azınlıkların ve Türklerin varlığını Batılı değerlerin ve "Avrupa ortak kim
liğinin" geleceği açısından bir tehdit olarak algılayanların nüfuz alanlan giderek genişlemektedir. Özel
likle son yıllarda küresel düzeyde artan terör ve tedhiş olaylarını İslamla ilişkilendirme konusunda hevesli 
olan bazı Avrupalı politikacılar bunu bir siyasi malzeme olarak kullanarak oy avcılığı yapmaktadırlar. 

2. Avrupa'daki Müslüman azınlık ve Türkler ABD'ye yapılan 11 Eylül 2001 El-Kaide saldırısın
dan önce dahi çoğunlukla baskı altındaydılar. Ancak, 11 Eylül ve bunu takiben İspanya ve İngiltere'de 
vukubulan terörist saldırılar Avrupa'daki Müslaman ahalinin ve Türklerin durumunu bariz bir 
şekilde kötüleştirmiştir. Bu saldırıların ardından batılı toplumların çoğu ülkelerindeki İslami varlığı 
"içerideki tehdit ve düşman" olarak algılamanın yanı sıra, bu varlığı batılı yaşam tarzına ve kültürüne 
de karşı bir tehdit olarak görmeye başlamışlardır. Avrupa'da yaşayan Türkler de bu hasmane yak
laşımdan nasiplerini almışlardır. 

3. Avrupa'daki bağnaz ve aşırı milliyetçi siyasi partilerle seçmenleri etkileme yarışına giren orta 
yol partilerinin de İslam toplumlarını uluslararası terörizmi yayma merkezi olarak tanımlamaları ve 
kamuoylarını bu yolda etkilemeleri, halk katmanlarında radikal sağ düşünce tarzının iyice güçlenmesi 
ve Müslüman toplumlara karşı Türkleri de kapsayıcı şekilde bir korku ikliminin yaratılmasına yol 
açmıştır. Bu ortamda Avrupa'nın bir refah ve huzur adası olarak muhafazası için Müslüman kültür 
istilasından mutlaka korunması kaygısı, Avrupalı ülkelerin kendi siyasal yelpazelerinin tümünü etki
leyen bir noktaya ulaşmıştır. 

4. Bu nedenlerle, İsviçre'de 29 Kasım 2009 tarihinde yapılan halkoylamasıyla camilere minare 
inşasının yasaklanmasının kabul edilmesi olayının, izah ettiğimiz bu perspektiften değerlendirilmesi 
isabetli olacaktır. 

5. İfade ve inanç özgürlüğü ile ayrımcılığın yasaklanması ilkelerini ihlal eden bu vahim olayın 
İsviçre'nin doğusundaki Wangen kasabasında bulunan Türk Kültür Merkezinin çatısına 6 metre yük
sekliğinde bir minare inşa edilmeye başlanmasıyla patlak vermesi düşündürücüdür. Özellikle, minare 
karşıtlığı kampanyasının önderliğini yapan İsviçre'deki ırkçı ve aşırı milliyetçi çevrelerin açıklamaları 
incelendiği takdirde, bu girişimin temelinde, yalnız İslama karşı değil, İsviçre'deki Türk toplumuna 
ve onun inanç ve gelenekleri ile kültürüne karşı duyulan hasmane bakışın, ayrımcı davranışın, öfke 
ve nefretin de yattığını ortaya koymaktadır. 
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6. Ancak "Türkofobi" diye nitelenen bu tahammülsüzlük ve ayrımcılık virüsü, sadece İsviçre'yi 
değil biraz önce işaret ettiğimiz üzere Avmpa ülkelerinin çoğunu etkisi altına almıştır. Nitekim, Avru
pa'da Müslümanların ve Türklerin varlığını, batılı değerlerin geleceği açısından bir tehdit olarak al
gılayanların nüfuz alanları giderek genişlemekte ve bu dumm Türk ve diğer Müslüman bireylerin temel 
hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin yanı sıra, bu kişilerin canlarına ve mülklerine yapılan fizik
sel ırkçı saldırılara, ayrımcılığa ve aşağılayıcı muamelelere yol açmaktadır. 

7. Bu hususlar, AB'nin bir yan kumlusu niteliğindeki ve kısa adı FRA olan "Temel Haklar Ajansı"nın 
ve Avmpa Konseyi'ne bağlı bulunan ve ismine kısaltılmış olarak EKRI denilen "Irkçılık, Yabancı Düş
manlığı Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu" nun yayımladığı son raporlarda da yer almaktadır. 

8. FRA'nın Nisan 2009'da yayımlanan son rapom, Avmpa'da yaşayan her 3 Müslüman birey
den ve Türkten biri, dini veya etnik kökeni nedeniyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığını ve bu 
grupların % 11 'inin de fiziki nitelikte ırkçı bir saldırıya uğradığını açıklamaktadır. 

9. Sözünü ettiğimiz EKRİ rapom da, Avmpa'nın ırkçılık ve Müslüman düşmanlığının kıskacı 
altında olduğunu; İslamofobi ve Türkofobi'nin ırkçılığa paralel olarak yükseldiğini; bazı Avmpa 
ülkelerinde ırkçılık ve ayrımcılığın büyük ölçüde siyasi partilerin yabancı işçileri ve göçmenleri 
kötüleyen politik söylemlerinden kaynaklandığı; göçmenlere, Türklere, Müslümanlara, çingenelere 
ve siyahlara karşı ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı ve bu gmplara mensup bireylerin hedef tahtası ha
line getirildiğini vurgulamaktadır. 

10. Bu itibarla, İsviçre'deki temel insan haklarının ve inanç özgürlüğünün ihlali niteliğindeki 
halkoylamasıyla birlikte diğer bazı Avmpa ülkelerinde artış gösteren ve o ülkelerdeki vatandaşlanmıza 
karşı uygulanan dışlayıcı ve ayrımcı muameleler ile onların can ve mal güvenliğini tehdit eden ya
bancı düşmanı saldırılarla ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırma 
komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 463) 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Mil
letvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 2 nci maddesinde sosyal devlet niteliği, Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri 

arasında sayılmış olup aktif çalışma hayatı neticesinde emeklilere insan onuruna yaraşır bir yaşam 

düzeyinin sağlanması sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Bunun temel şartı ise 

emeklilere yeterli düzeyde emeklilik geliri ve aylığı sağlanmasıdır. 

Bu Tasan ile temel olarak 506,2925, 1479,2926 ve 5510 sayılı Kanunlara göre bağlanarak 5510 

sayılı Kanun kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylık tutarlarının, düşük gelir veya aylıklara daha 

yüksek oranda artış yapılması suretiyle iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

Global ekonomik kriz nedeniyle istihdamda ortaya çıkan sorunların aşılması amacıyla 2008 ve 

2009 yıllannda kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi ve kısa çalışma 

ödeneğinin artırılması uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı 

kapsamda olmak üzere, ilk defa işe alınan ve çalıştınlanlar için sigorta primlerinin işveren hissesine 

ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması uygulamasının 2010 yılında da devam 

ettirilmesi öngörülmektedir. 

Özel istihdam büroları ile kurulacak geçici iş ilişkisi hususu, Cumhurbaşkanı tarafından iade 

edilen 5920 sayılı Kanunun iade gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmektedir. 

Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili 

işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek 

üzere ön izin verilmesi öngörülerek nitelikli yabancı işgücünün istihdam süreci kısaltılmakta, ülkemiz 

açısından önem taşıyan ulusal ve uluslararası projelerle araştırma ve geliştirme projelerinin 

aksamadan kısa sürede tamamlanmasının önü açılmaktadır. Aynca, mesleki eğitim alanı dışındaki bir 

görevde istihdam edilecek yabancılar için ilgili mercilerden mesleki yeterlilik konusunda görüş alın

masına son verilmekte ve usulüne uygun olarak yapılan başvumlann en geç otuz gün içinde sonuç

landırılması öngörülmektedir. 

5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden önce 

tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi 

teşvikinin uygulama süresi, 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerle; 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalarda takibin dur

mayacağı hükmü nedeniyle uygulama imkanı kalmayan hükmü kaldırılmakta, kamu kurum ve 

kuruluşlarının Devlete ait borçlanna karşılık olmak üzere gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca 

satın alınması süresi 31/12/2014 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Halen açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere fınansal faaliyet harcına tabi tutulan 

her banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesi uygulamasına 

geçilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 

Madde 1- 1/1/1954 tarihinde yürürlüğe giren 6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, borçlunun ödeme emrine itiraz 
komisyonunda itiraz etmesine bağlı olarak tahsil dairesine teminat göstermesi durumunda hakkında 
tahsil dairesince yapılan takip işlemlerinin durdurulması yönünde hüküm yer almaktadır. Ancak, 
20/1/1982 tarihinde yürürlüğe giren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile çeşitli kanunlar
da dağınık şekilde düzenlenmiş olan idari işlemlerin yargılama usulü, kapsamlı şekilde yeniden 
düzenlenmiş ve tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalarda takibin durmayacağı ilkesi getirilmiştir. 
Anılan düzenlemeye göre, ödeme emrine karşı dava açılması halinde, ödeme emrine dayanak olan 
amme alacağı için tahsil dairesine teminat gösterilmesi suretiyle takip işlemlerinin durdurulması 
yerine, davanın açıldığı idari yargı merciinden yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve şart
ların bulunması halinde bu yargı mercileri tarafından takip işlemlerinin durdurulup durdurulmaya-
cağına karar verilmektedir. 

Maddeyle, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 2- Maddeyle yapılan düzenlemede, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesinde yer alan ve gerekli şartların bulunması halinde amme 
borçlusuna ait olan gayrimenkullerin Maliye Bakanlığı tarafından satın alınması suretiyle amme 
borçlarının terkin edilmesine ilişkin düzenleme içeren hükmün uygulama süresi 31/12/2014 tarihine 
kadar uzatılmaktadır. 

Madde 3- Maddeyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet 
harçları" bölümü uyannca halen açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere finansal faaliyet 
harcına tabi tutulan her banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil 
edilmesi uygulamasına geçilmekte ve maktu vergi tutarlan yeniden belirlenmektedir. 

Ayrıca, aynı bölümün (2) numaralı bendi uyannca "özel fınans kurumlan" statüsünde finansal 
faaliyet harcına tabi tutulan katılım bankalan, söz konusu bölümün (1) numaralı bendi kapsamına alı
narak (2) numaralı bent yürürlükten kaldınlmaktadır. 

Madde 4- 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesinde yer alan kısa çalışma ve kısa çalışma 
ödeneği, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklen
miştir. Buna göre; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört 
hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigor
tasından kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 

İşyerinde kısa çalışma uygulamasına geçmek isteyen işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu il/şube 
müdürlüklerine uygunluk tespiti talebinde bulunmakta, talepler sebep ve şekil yönünden kontrol 
edilmekte, kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş 
müfettişleri tarafindan işletme bazında denetim yapılmak suretiyle karara bağlanmaktadır. Söz konusu 
denetimlerin, daha hızlı ve etkin yapılmasını, işverenlerin taleplerinin daha kısa sürede sonuç
landırılmasını ve böylece kısa çalışma uygulamasından beklenen faydanın elde edilebilmesini 
teminen, 6245 sayılı Kanun kapsamında denetim için yapılan giderlerin de işsizlik sigortası fonun
dan karşılanması öngörülmektedir. 
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Madde 5- 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen kısa çalışma uygulaması ile, bir 
ekonomik krizde veya zorlayıcı bir sebebin varlığı halinde, işyerinde işçiler arasında tenkisat yapma 
yerine, işçilerin tamamının veya bir kısmının geçici olarak ücretsiz izine çıkartılması ekonomik ve 
sosyal politika olarak tercih edilmekte; işçilerin geçici olarak ücretsiz izine çıkarılması "geçici bir 
işsizlik" olarak nitelenerek işsizlik sigortasından "kısa çalışma ödeneği" almaları öngörülmektedir. 
Bu şekilde, bu işçilerin işsiz kalması halinde, işçilerin yeniden işe yerleştirilmesi ile ilgili ortaya çıka
cak maliyetlerden ve işsizlik ödemelerinden tasarruf edilecektir. Dünyada yaşanmakta olan küresel 
krizinin ülke ekonomisini de etkilediği ve bazı sektör ve işletmelerde ise etkisini çok yoğun hisset
tirdiği görülmektedir. Bu husus göz önüne alınarak, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi ile 2008 ve 2009 yıllarına münhasır olmak üzere; 

- Kısa çalışma için öngörülen üç aylık üst limit altı aya çıkarılmış, 

- Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarının bir buçuk katma yük
seltilmiş, 

- Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresin
den düşülmeyeceği öngörülmüş, 

- Maddenin yayımı tarihinden önce uygunluk tespiti yapılan kısa çalışma başvurularında sürenin, 
işverenin talebi halinde aynı şartlarla ve maddede öngörülen süreyi aşmamak kaydıyla uzatılacağı 
hükme bağlanmış, 

- Maddede öngörülen ödenek miktarı aynı kalmak kaydıyla, kısa çalışma süresini altı ay daha 
uzatma yetkisi Bakanlar Kumluna verilmiş, ancak bu dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan 
ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşüleceği öngörülmüş, 

- 22/6/2009 tarihli ve 2009/15129 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile kısa çalışma süresinin altı 
ay daha uzatılması kararlaştınlmıştır. 

Maddeyle, 2010 yılında yapılan kısa çalışma başvurulanna da aynı esasların uygulanması 
amaçlanmıştır. 

Madde 6- Yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle ülkemizde artan işsizliğin etkilerini azalt
mak amacıyla, 11/8/2009 tarihli ve 5921 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna ekle
nen geçici 9 uncu madde ile getirilen teşvik unsurunun istihdam üzerinde olumlu etkiler yaptığı 
görülmüştür. Madde ile, bu olumlu etkinin işgücü maliyetlerini düşürerek devamlılığını sağlamak, 
dolayısıyla istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla teşvik süresinin bir yıl daha uzatılması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 7- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılardan akademik ve mesleki 
yeterliliklerine ilişkin istenilen belgelerin temininde karşılaşılan güçlükler, mesleki yeterlilik 
konusunda ilgili mercilerin görüşlerinin sorulması ve diploma denklik prosedürünün tamamlanma 
süreci, mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara çalışma izni verilmesi sürecini uzat
maktadır. Bu durum işletmelerin işleyişlerine olumsuz etki edebilmekte, uluslararası kuruluşlarda 
görev alacak yabancılar açısından sorun yaratabilmekte, ayrıca, ülkemizin menfaatlerini doğmdan il
gilendiren ulusal ya da uluslararası projelerin yürütülmesinde aksamalara neden olabilmektedir. 
Ülkemiz açısından önem arz eden büyük projelerin aksamadan ve zamanında tamamlanabilmesi için 
mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izin prosedürünün kolaylaştırılması 
zorunlu hale gelmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Yapılan düzenlemeyle mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki 
yeterliliğe ilişkin prosedürün tamamlanması sürecinde ön izin verilmesi suretiyle yabancı meslek 
mensuplarının hem denklik ve mesleki yeterlilik bakımından denetim dışında kalmasının önlenmesi 
hem de mesleki unvanlar kullanılmaksızın çalışabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Madde met
ninde yer alan "ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla" ibaresi ile de konu ile ilgili diğer 
mevzuat hükümleriyle de gereken uyum sağlanmış olacaktır. 

Mesleki eğitim alanı dışındaki bir görevde istihdam edilecek yabancılar için ilgili mercilerden 
mesleki yeterlilik konusunda görüş alınmayacağına ilişkin düzenleme getirilmektedir. Böylece mesle
ki eğitim alanının dışında görev yapacak yabancıların akademik ve mesleki yeterlilik prosedürüne tabi 
olmamaları nedeniyle; çalışma izin işlemlerinin gereksiz yere uzaması engellenerek işlemlerin daha 
çabuk sonuçlanması ve uygulamada meydana gelen aksaklıkların giderilmesi sağlanacaktır. 

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla en geç 
otuz gün içinde sonuçlandırılacağı öngörülmüştür. Bu süre mevcut Kanun metninde doksan gün 
olarak yer almaktadır. 

Madde 8- Maddeyle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi hususunda Cumhurbaşkanının iade 
gerekçeleri doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda; 

- İşçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri yapılan işveren arasındaki iş ilişkisinde de 4857 sayılı 
Kanunun "Eşit davranma ilkesi" başlıklı 5 inci maddesinin uygulanacağı, 

- Ücret, iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinde yapılacak mesleki eğitim ve diğer temel çalışma ve 
istihdam koşulları açısından geçici iş ilişkisine göre çalışan işçi ile aynı veya eşit değerdeki iş için 
işyerine yeni alınan işçi arasında ayrım yapılamayacağı, 

- İşçilerden her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacağı, 

- Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on sekiz 
ayı geçen çalıştırma, iş sözleşmesinin ve geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması 
veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma durumlarında, 
devredilen işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulacağı, 

- Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısının, işyerinde çalıştırılan işçi 
sayısının beşte birini geçemeyeceği, 

- İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı işyerinde bu 
madde kapsamında çalıştırılamayacağı, 

hüküm altına alınmıştır. 

Madde 9- 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunla işgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçlarının 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Başkanının onayıyla, Türkiye İş Kurumu, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Kurul üyesi işçi ve işveren konfederasyonları tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan 
Denetim Kurulu tarafından denetleneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, illerde düzenlenen işgücü 
yetiştirme kurslarının çok fazla olması nedeniyle birden fazla denetim kurulu oluşturulması gerek
mektedir. Bu nedenle, özellikle sosyal tarafların yeterli temsilcilerinin olmaması nedeniyle Denetim 
Kurullarına üye bildirilememekte, diğer yandan denetim programlarının yoğun olması nedeniyle de 
üyeler, çalıştıkları yerlerden izin alma konusunda sıkıntı yaşadığından, Denetim Kurulunun sosyal 
taraf temsilcileri ile birlikte Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden de oluşmasının da
ha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Maddeyle ayrıca, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının aktif olarak çalışmasını temin için 
Kurul, Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine yönelik düzenleme yapıl
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 



- 6 -

Madde 10- 5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden 
önce tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi 
teşvikinin uygulama süresi, 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Madde 11- Maddeyle, 506, 2925, 1479, 2926 ve 5510 sayılı Kanunlara göre bağlanarak 5510 
sayılı Kanun kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylıklar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan ve 
2010 yılında bağlanacak gelir ve/veya aylık tutarlarının, düşük gelir ve/veya aylıklara daha yüksek 
oranda artış yapılması suretiyle iyilileştirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 12- Madde ile; il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bun
lara ait tüzel kişilerin, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 
3 üncü ve 5 inci maddeleri ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci ve 6 ncı 
maddeleri kapsamındaki borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin de 5779 sayılı Kanun kapsamına 
alınması ve bu suretle gerek uzlaşma kapsamındaki borçlarına gerekse uzlaşma kapsamındaki 
idarelere olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş olup uzlaşma sağlanamamış borçlarına 
karşılık yapılacak kesintiler ile madde kapsamındaki kesintilerin tek bir mevzuatta düzenlenmesi ve 
böylece uygulamada tüm borçların bir arada değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte 
ilgili idarelerin 1/3/2010 tarihinden önce doğmuş borçları için genel bütçe vergi gelirleri tahsilatın
dan bu idarelere ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı yüzde 40 ile sınırlandırılmış ve böylece 
ilgili idarelerin mevcut borçlan için yapılacak kesintide sınır korunmuş ancak yeni oluşacak borçlann 
zamanında ödenmesini teşvik etmek amacıyla üçüncü fıkranın yürürlükten kaldırılması ve yeni 
borçlar için kesinti sınırı uygulanmaması öngörülmüştür. Maddenin beşinci fıkrasında ise yapılacak 
kesintilerin oranlarını; alacakların nev'ine, alacaklı kuruluşlara, borçlu kuruluşların belirlenecek 
kriterler çerçevesinde borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı veya toplu
ca belirleme, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslan tespit etme hususunda Bakan
lar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 13- Madde ile; 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına, 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 
sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi kapsamında bulunan alacaklar dahil edildiğinden 
5216 ve 5393 sayılı Kanunlann anılan maddelerinin yürürlükten kaldırılması hedeflenmektedir. 

Geçici Madde 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinde 5754 sayılı Ka
nunun 90 ıncı maddesiyle yapılan değişiklik sonucu eklenen işsizlik sigortası gelirlerinin vergiye 
tabi olmadığı şeklindeki hükmün işsizlik ödeneği bakımından hatalı yorumlanması sonucu, 1/10/2008 
ila 1/9/2009 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu tarafından sigortalı işsizlere yapılan işsizlik 
ödeneği ödemelerinden sehven damga vergisi tahsil edilmemiş, bu aşamada söz konusu verginin 
mükellefleri olan ve kendisine ödeme yapılanlardan tahsili de imkansız hale gelmiştir. Maddeyle, bu 
döneme ilişkin tarih ve tahakkuku gereken damga vergisi ve buna bağlı kesilecek cezalar ile ilgili 
olarak düzenleme yapılmakta ve bu alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir. Diğer 
taraftan, 1/9/2009 tarihinden itibaren Kanunun 50 nci maddesi uyarınca işsizlik ödeneği 
ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmasına devam edilecektir. 

Geçici Madde 2- Maddeyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "XI-Finansal 
faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan düzenlemenin 1/1/2010 tarihinden 
itibaren uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 14- Yürürlük maddesidir. 

Madde 15- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55. maddesine geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifim ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 24.07.2009 
Dr. Hasan Erçelebi 

Denizli 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde özellikle son dönemlerde emeklilerimizin aylıklarında reel olarak büyük düşüşler 
yaşanmıştır. Art arda yaşanan ekonomik krizler sonrasında, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinde 
kısıtlamaya gidilmekte; bu da büyük sosyal sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Çalışanlarımızın emekli olduktan sonra aylıkları çalıştıkları döneme göre önemli oranda 
düşmektedir. Bu düşüş, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinde Emekli Sandığından emekli olanlara göre 
daha fazladır. 

Anayasamızın 55. maddesi, ücrette adaletin sağlanmasını devletin görevleri içinde sayarak, 
devletin yurttaşların adaletli ücret ve sosyal yardımlarda eşitlik sağlaması için gerekli tedbirleri 
almasını hükme bağlamıştır. 

Anayasamızın bu hükmü de dikkate alınarak emeklilerin arasında pozitif yönde bir artış 
düzenlemesine gidilmesine uygun görülmektedir. Yapılacak bu düzenlemeyle hem eşitsizlik 
giderilecek hem de yaşanan sosyal sorunların giderilmesinde bir nebze de olsa katkıda bulunulacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici Madde - Bu madde ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin, Emekli Sandığına tabi olan 
emeklilerle aynı oranda zam yapılarak artış oranlarının eşitlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2 - Yürütme maddesidir. 

Madde 3 - Yürürlük maddesidir. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ HASAN ERÇELEBİ'NİN TEKLİFİ (2/497) 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
KANUNUNUN 55. MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

GEÇİCİ MADDE - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 
bir madde eklenmiştir: 

"Sosyal güvenlik kummundan 4/a ve 4/b kapsamında gelir ve aylık alan işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine, altışar aylık dönemlere göre yapılan artışların oranları, aynı dönemde memur 
aylıklarında yapılan artış oranının altında kalması halinde, söz konusu ödemeler arasındaki farkı 
eşitlemeye Bakanlar Kumlu yetkilidir." 

MADDE 2 - Bu Kanun hükümlerini, Bakanlar Kumlu yürütür. 

MADDE 3 - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Emekli aylıklarının hesaplanması yöntemi değiştikçe, SSK içinde farklı tarihlerde emekli olanlar 
arasında bile bağlanan aylık miktarları açısından adaletsizlikler ortaya çıkmıştır. 

Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan, fakat 
emekli oldukları tarih birbirinden farklı olduğu için, aylık hesaplama yöntemlerindeki değişiklik 
sebebiyle farklı olan emekli aylıklarının eşitlenmesi gerekmektedir. 

1950-1978 arası, son üç yıldaki prime esas kazançlar ortalaması üzerinden yüzde 70 aylık 
bağlama oranıyla SSK emekli aylıkları belirlenirken, 1978'de katsayı ve gösterge yöntemine 
geçilmiştir. 

1982 yılına kadar, prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın aylık bağlama oranı herkes için yüzde 
70 olarak öngörülmüştü. 1982' de ise fazla prim ve yaş için aylık bağlama oranının artırılması 
düzenlemesi getirilmiş, eski emekliler için intibak yapılmadığından, 1982 öncesi emekliler ile yeni 
emekliler arasında adaletsiz bir aylık farklılığı yaratılmıştır. 1987' de kamuoyunda "süper emeklilik" 
olarak bilinen yeni bir düzenleme getirilmiş, mevcut "gösterge tablosu"nun yanında "üst gösterge 
tablosu" ihdas edilmiş, borçlanma hakkı verilen küçük bir grup (62 bin kişi) dışında eski emeklilerin 
"üst gösterge tablosuna" taşınmaması dolayısıyla, ikinci bir adaletsizlik ortaya konmuştur. 2000 
yılında aylık hesaplama yöntemi yeniden değiştirilmiş, artık iyice içinden çıkılmaz, kimsenin alacağı 
aylığı kendisinin hesaplayamadığı bir sistem getirilmiştir. 

Mevcut adaletsizliklerin giderilmesi için, tek çözüm intibaktır. Bu uygulama, Emekli Sandığında 
güncellendiğinden, haksızlık SSK' da yapılmaktadır. Çalışan bir kamu görevlisinin aylıkları 
değiştiğinden, aynı kadroda emekli olan memur emeklisine yansıtılırken, SSK'da 2000 itibariyle 
gösterge ve katsayı sistemi kaldırılmış ve intibakların yapılmasının önü kesilmiştir. Hükümetin takdir 
ettiği zamlar uygulanırken, prim artışlanndaki yansımalar 2000 öncesi gibi işçi emeklisinin gelir ve 
aylıklarına yansıtılmamaktadır. 

Bütçeler değerlendirilirken, aylıklara yapılacak olan artışlar ve sosyal güvenlik kuruluşları 
arasındaki eşitsizlikler her dönem tartışma konusu olmuştur. Sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki 
en temel eşitsizlik, farklı kanunların ve uygulamaların bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

SSK'da alt sınır ve ortalama işçi emekli aylıkları birbirine çok yakın olduğundan, genel olarak 
işçi emekli aylıkları çok yetersiz kalmış, uzun yıllardır yapılmayan intibaklar sonucu emekli 
aylıklarındaki eşitsizlikler giderek büyümüştür. 

İşçi ve memur emekli aylıklarındaki farklılıkların artmasında en büyük etken, Emekli 
Sandığı'nda intibaklar yapılırken, SSK'da intibaklar yapılmamaktadır. Bu farklılık, işçi emekli 
aylıklarının önünde en büyük engel olmuştur. 

Mehmet Serdaroğlu Oktay Vural 

Kastamonu İzmir 

GENEL GEREKÇE 
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Sosyal güvenlikte tek çatı oluşumları ile ilgili kanunlara bakıldığında, mevcut emeklilerin 
mağduriyetlerini ortadan kaldıran bir değişikliğe yer verilmemiştir. Bu konuya yoğun bir şekilde 
itiraz edilmiştir. Genel bir iyileştirme ve alt sınır aylıklarında eşitlik getirilmeden, norm ve standart 
birliğinin sağlanamayacağı hep belirtilmiştir. Her şeyden önce yüzdeli artışların işçi emeklilerini 
ekonomik olarak kommayan bir sistem olduğu gerçeği görülmeli ve bu konuda eşitliği sağlayacak 
değişikliklere de gidilmelidir. 

Sosyal güvenlikte yapılan tek çatı oluşumu ile bu tür eşitsizliklerin giderilmesi gerekirdi. Emekli 
aylıklarındaki haksızlıkların ve farklılıkların giderilmesine yer verilmemesi, işçi emeklileri arasında 
hayal kırıklığı yaratmaktadır. Tek çatı denildiğine göre, ön planda eşitlik gözetilmelidir. Üç ayrı 
sosyal güvenlikte de uygulanan alt sınır emekli aylıklarının eşitlenmesi gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - İşçi emeklisi, dul ve yetimleri arasında değişik zamanlarda çıkan değişik kanunlar 
nedeniyle, aylık veya gelirde büyük farklılıklar oluşmuştur. Nimet-külfet dengesine de aykırı olan bu 
tür eşitsizliklerin giderilmesi amaçlanmış ve tek bir gösterge tablosu ile intibaklar yapılarak günümüze 
uyarlanmıştır. 

Madde 2 - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3 - Yürütme maddesidir. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET SERDAROĞLU VE 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ 

OKTAY VURAL'IN TEKLİFİ (2/520) 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA 

GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 26. madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 26- Mevcut gösterge tablosundan gelir ve aylık alanlar, ekte düzenlenen 
yeni gösterge tablosu esas alınarak eski tablodan 12 derece/1-2, kademeden 2'li gruplar halinde yeni 
gösterge tablosunun 10. derece ve 1. kademeden başlanarak yukarıya doğm intibaklandırılır. 

Üst gösterge tablosundan aylık veya gelir alanların intibakları, bulundukları derece ve 
kademelere göre yükseltilir. 

Yeni tablodan aylık veya gelir alanların oranı yüzde 60 olarak esas alınır. 

Yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortasından aylık veya gelir alanlara uygulanan bu oran, mülga 
506 sayılı Kanun 61. maddedeki esaslara göre artırılır veya azaltılır. 

Yeni göstergeye göre oluşan farklar, 1.1.2000-31.12.2009 tarihleri arasında işçi emeklisi, dul ve 
yetimlerine yapılan artışlarla yükseltilerek, Aralık 2009 tarihinde ödenmekte olan aylık ve gelirlere 
ilave edilir." 
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MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

YENİ GÖSTERGE TABLOSU 

KADEMELER 
DERECELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 17.500 17.550 17.600 17.650 17.700 17.750 17.800 17.850 17.900 17.950 
2 17.000 17.050 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400 17.450 
3 16.500 16.550 16.600 16.650 16.700 16.750 16.800 16.850 16.900 16.950 
4 16.000 16.050 16.100 16.150 16.200 16.250 16.300 16.350 16.400 16.450 
5 15.500 15.550 15.600 15.650 15.700 15.750 15.800 15.850 15.900 15.950 
6 15.000 15.050 15.100 15.150 15.200 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450 
7 14.500 14.550 14.600 14.650 14.700 14.750 14.800 14.850 14.900 14.950 
8 14.000 14.050 14.100 14.150 14.200 14.250 14.300 14.350 14.400 14.450 
9 13.500 13.550 13.600 13.650 13.700 13.750 13.800 13.850 13.900 13.950 
10 12.000 13.050 13.100 13.150 13.200 13.250 13.300 13.350 13.400 13.450 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
29.01.2004 tarihli ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Osman Coşkunoğlu Bayram Meral 

Trabzon Uşak İstanbul 

Engin Altay Fuat Çay R. Kerim Özkan 

Sinop Hatay Burdur 

Ali Rıza Ertemür Durdu Ozbolat Mevlüt Coşkuner 

Denizli Kahramanmaraş İsparta 

Şevket Köse Rasim Çakır Osman Kaptan 

Adıyaman Edime Antalya 

Bülent Baratalı Esfender Korkmaz Gürol Ergin 

İzmir İstanbul Muğla 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

GENEL GEREKÇE 

2007 yılının ikinci yarısında ABD'de ortaya çıkan ve 2008 yılının özellikle ikinci yansından 
itibaren bütün ekonomileri etkisi altına alan "küresel ekonomik kriz", Türkiye ekonomisinin yapısal 
somnlan nedeniyle ülkemizde daha derinden hissedilmiştir. Küresel kriz yüksek cari işlemler açığı, 
düşük tasarruf oranı, değerli TL. ve bunun rekabet gücünde yarattığı kayıp gibi yapısal sorunlar 
nedeniyle ekonomimizde büyük bir daralmaya ve çok yüksek seviyede işsizliğe yol açmıştır. 

Nitekim 149 gelişmekte olan ekonomi içinde Türkiye; 2002 yılının sonunda en hızlı büyüyen 
29. ülkeyken 2007 yılında aynı ülkeler içinde Türkiye 100. sıraya gerilemiştir. 2009 yılında ise 
Türkiye'nin 136. sırada yer alması beklenmektedir. 2007 yılının sonlarında yüzde 5,5 olarak öngörülen 
2008 yılı Milli Gelir büyüme oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. Krizin etkisinin daha sarsıcı olarak 
hissedildiği 2009 yılında ise Milli Gelirde büyüme değil, yüzde 6 oranında küçülme beklenmektedir. 
İşsizlik oranı 2007 yılında yüzde 10,3 iken, 2008 yılı sonunda yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. 
2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ise işsizlik oranı 2009 yılı için 14,8, 2010 yılı 
için 14,6 ve 2011 yılı için de 14,2 olarak öngörülmüştür. 

Milli Gelirdeki daralma ve işsizlik oranındaki olağanüstü yükselişe paralel olarak işletmelerin 
sermaye yapılan bozulmuş, birçok işletme kapanmıştır. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi daralan 
dünya ticaret hacminin de etkisiyle oldukça zorlaşmıştır. 

5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunla getirilmiş olan teşvikler ise krizin olmadığı bir ekonomik konjonktüre göre tasarlanmıştır. Bu 
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nedenle yaşanan ekonomik krize paralel olarak anılan Yasada gerekli değişikliklerin yapılması bir 
ihtiyaçtır. Nitekim Anılan Yasada öngörülen teşvik uygulama süreleri 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı 
Kanunla bir yıl uzatılmıştır. Uzatılan süre 31/12/2009 tarihinde sona ermektedir. Aynı Kanunla 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak "İndirimli Kurumlar Vergisi" adı altında yeni 
teşvik modeli yürürlüğe girmişse de işletmelerimiz halen krizin olumsuz etkilerini yaşamaktadırlar. 
Ayrıca yeni teşvik modeli bundan sonraki yatırımları kapsamına almaktadır. Buradaki sorun ise mevcut 
işletmelerin varlığını devam ettirebilmesidir. 

Kanun teklifi krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla yatırımlara uygulanan teşvik sürelerinin bir 
yıl daha uzaülması ile 31/12/2008 ve 31/12/2009 tarihlerine kadar tamamlanması öngörülmüş ancak kriz 
nedeniyle tamamlanamamış yatırımların tamamlanarak teşvik kapsamına girmelerine olanak verecek 
bir düzenleme öngörmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - Teşvik uygulama sürelerinin uzatılması ile kriz nedeniyle tamamlanması geciken 
yatırımların teşvik kapsamına alınmasını öngörmektedir. 

Yürütme 

Madde 2 - Yürütme maddesidir. 

Yürürlük 

Madde 3 - Yürürlük maddesidir. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ VE 15 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ (2/527) 

29.01.2004 TARİHLİ VE 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 29/01/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci 
fikralannda yer alan "31.12.2009" ibareleri "31/12/2010" şeklinde; 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan 
"31/12/2008" ibaresi "31/12/2009" ve "31/12/2009" ibaresi de "31/12/2010" şeklinde değiştirilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 2 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürürlük 

MADDE 3 - Bu Kanun 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

M. AkifPaksoy Oktay Vural Yılmaz Tankut 

Kahramanmaraş İzmir Adana 

Osman Ertuğrul Mümin İnan Recep Taner 

Aksaray Niğde Aydın 

Cemaleddin Uslu Hüseyin Yıldız Mustafa Enöz 

Edirne Antalya Manisa 

Alim Işık Rıdvan Yalçın Beytullah Asil 

Kütahya Ordu Eskişehir 

Mithat Melen Abdülkadir Akçan Necati Özensoy 

İstanbul Afyonkarahisar Bursa 

Hamit Homriş Hasan Çalış Zeki Ertugay 

Bursa Karaman Erzurum 

GENEL GEREKÇE 

5084 sayılı Kanun kapsamında 49 ilde uygulanan teşvik sistemi 31 Aralık 2009 itibariyle sona 
ermektedir. 2007 yılının ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan, 2008 yılından 
itibaren de tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, ülkemiz gibi gelişme seyrinde olan devletlerin 
ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel krizden en çok reel sektör etkilenmiştir. Büyüme 
rakamları sıfır hatta eksi rakamlara düşmüş, başta istihdam olmak üzere çeşitli ekonomik göstergeler 
önemli oranda kötüleşmiştir. 

Global krize karşın başta ABD olmak üzere dünyanın tüm gelişmiş ekonomileri trilyon dolarları 
bulan kurtarma paketlerini devreye sokmuştur. Bahse konu ülkeler serbest piyasa ekonomisini 
savunan ve uygulayan ülkeler olmasına rağmen, başta fınans sistemi olmak üzere çok uluslu 
şirketlerini kurtarmak için önemli oranda kaynak aktarmış, hatta satın alma yoluna gidilmiştir. 

Ülkemizde geçmişte yaşanan krizlerin de tecrübesiyle fınans sistemi global krizden fazla 
etkilenmemiş gözükse bile, özel sektör bu krizden ciddi oranda zarar görmüş, ülkemiz ölçeğinde 
birçok kuruluş batmış veya batma noktasına gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde özel 
sektör borçlarını çeviremeyeceği, buna bağlı olarak kamu finansman dengesinin zora gireceği açıktır. 

Türkiye'de, fert başına düşen Gayri Safi Milli Hasılanın 10 bin dolar civarında olduğu, ancak teşvik 
kapsamındaki 49 ilde sınırın 1500 doların altında tutulduğu düşünüldüğünde, teşvik uygulamasının 
süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasının gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizde en önemli sorunun 
işsizlik, buna bağlı olarak göç ve bu göçün getirdiği sorunlar olduğu bilinmektedir. Nitekim ülkemizin 
batısında yer alan nispeten gelişmiş illerimiz yoğun bir göç baskısı altında olup, bu baskı dolayısıyla 
artan ve çeşitlenen sorunlarla boğuşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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5084 sayılı Kanun kapsamına girmesiyle birlikte özellikle Kahramanmaraş ilimizde ciddi 
basanlar elde edilmiştir. Kahramanmaraşlı müteşebbisler kullandıklan teşviki; yatınm, üretim ve 
istihdama dönüştürmüşlerdir. Bu sayede ihracat ve vergi gelirlerinde önemli artışlar sağlanmış, ülke 
ekonomisine fazlasıyla katkı sağlanmıştır. Teşvik uygulaması başta Kahramanmaraş olmak üzere 49 
ilin büyük çoğunluğunda doğru sonuçlar vermiştir. Kahramanmaraş 1 milyonu aşkın nüfusu ile 
bulunduğu coğrafyada en az göç veren, hatta önemli oranda göç alan bir şehirdir. Bu da teşvik 
uygulamasının isabetliliğini ve devam ettirilmesi gerektiğini destekleyen önemli bir argümandır. 

Teşvik uygulamasının sona ermesiyle ortaya çıkacak tablo kestirilememektedir. Global ekonomik 
krizin etkilerinin henüz ortadan kalkmaması bir yana bu etkilerin en azından birkaç yıl daha olumsuz yönde 
devam edeceği, büyüme ve toparlanmanın zaman alacağı varsayılmaktadır. Eğer teşvik uygulamasından 
vazgeçildiği takdirde; 5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde % 50'lere varan oranlarda küçülme meydana 
geleceği, mevcut istihdamın en az % 10 oranında azalacağı, ihracatımızda önemli oranda düşmeler meydana 
gelebileceği öngörülmektedir. 

Bu güne kadar elde edilen olumlu gelişmelerin sürdürülebilmesi, büyümeye katkı sağlanması, 
ülkemizin en önemli sorunu olan işsizliğin azaltılması ve özellikle tanmdan çıkan insanlanmıza yeni 
iş alanlan bulunabilmesi için, Anadolu kentlerinin yatınma ve üretime devam etmesine bağlıdır. 
Diğer taraftan, reel sektörün gelişebilmesi ve rekabet edebilirliğinin sürdürülmesi, girmeyi 
hedeflediğimiz AB ülkelerindeki işletmelerin gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi, ihracatın artınlması 
ve ihracattaki katma değerin yükseltilebilmesi için gerçekçi teşviklerin yükseltilmesi zorunluluktur. 
Bu nedenle teşvik yasasının süresinin uzatılmasının yararlı olacağı değerlendirilmekte, aksi takdirde 
49 ilde hızlı bir kriz yaşanması ihtimali yüksek görülmektedir. 

Kanun teklifi krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla uygulanan teşvik destek unsurlarının 
sürelerinin uzatılmasını öngörmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - 5084 sayılı Kanun kapsamında 49 ilde uygulanmakta olan teşvik sisteminin süresinin 
1 yıl uzatılmasını, böylece özellikle teşvik kapsamındaki iller olmak üzere ülkemiz ekonomisinin 
olumsuz etkilenmemesi amacını gütmektedir. 

Madde 2 - Yürütme maddesidir. 

Madde 3 - Yürürlük maddesidir. 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF PAKSOY VE 17 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ (2/555) 

29.01.2004 TARİHLİ VE 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 nci maddelerinin birinci fıkralannda yer 
alan "31.12.2009" ibareleri "31.12.2010" şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan 
"31.12.2008" ibaresi "21.12.2009" ve "31.12.2009" ibaresi de "31.12.2010" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

MADDE 3 - Bu Kanun 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun" teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 25.11.2009 

M. Rıza Yalçınkaya 
Bartın 

GEREKÇE 
Bazı illerimizde yatırım yapanlar için, vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği 

sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek amacıyla 20.01.2004 tarihinde çıkartılmış 
olan "5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" dan yararlanma süresinin 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek olması, sanayiciler, 
iş adamları, çalışanlar ve bölge vatandaşlarının endişe duymasına neden olmaktadır. 

Yasanın 3,4 ve 6. maddelerinde yer alan destek ve teşviklerin sona erecek olması ve ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle birçok işyeri kapanmak zorunda kalacak, Türkiye de 
işsizlik oranı daha yüksek boyutlara yükselecek, zaten yeterince yatırım gelmeyen bu bölgeler kaderine 
terk edilmiş olacaktır. 

Teşvikli İllerimizde üretimin artması, katma değerin yükselmesi ve istihdamın devamının 
sağlanması amacıyla yasada yer alan "gelir vergisi stopajı teşviki", "sigorta primi işveren hissesi teşviki", 
"enerji desteğine" ilişkin sürelerin uzatılması gerekmektedir. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını 
azaltmak, rekabet gücünü artıracak teknolojik ve Ar-Ge içeriği yüksek büyük yatırımlara destek 
sağlamak "Teşvik Yasası" ile hedeflenen kriterler arasında yer almaktadır. 

Büyük yatırımlar yaparak değişik bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan, fakat küresel 
ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren işverenlerimizin, teşviklerin, 31.12.2009 tarihinde 
sona erecek olması sonucunda, daha büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalacağı açıktır. Zor durumda 
kalacak olan bu işverenlerin işleri etkilenecek, bunun neticesinde çalışanların işten çıkartılması durumu 
ortaya çıkacak ve bölge ekonomisi büyük zarar görecektir. 

Teşvik uygulamasının bulunduğu illerde önceden yatırım yapan sanayicilerin yanı sıra mevcut 
işverenler de işlerini büyüterek istihdamlarını artırma yönünde önemli gayretleri olmuştur. 

Bu nedenlerden dolayı; ekonomik krizin büyük oranda hissedildiği Türkiye de 5084 sayılı 
kanunun 3,4 ve 6. maddelerinde yer alan destek ve teşviklerin 3 yıl süreyle uzatılması ülke ekonomisi, 
sanayicimiz, çalışanlarımız ve bölge vatandaşlarımız için oldukça önem arz etmektedir. 

BARTIN MİLLETVEKİLİ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA'NIN TEKLİFİ (2/557) 
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 - 29.01.2004 tarih ve "5084 sayılı Yaünmlann ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna" aşağıdaki geçici 4. madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 3 ,4 ve 6. maddelerinde yer alan destek ve teşvikler; bu kanun 

kapsamına giren illerde 31.12.2012 tarihine kadar uygulanır." 
MADDE 2 - Bu Kanun 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifimiz gerekçesiyle ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 24/12/2009 

Osman Kaptan Kemal Kılıçdaroğlu M. Akif Hamzaçebi 
Antalya İstanbul Trabzon 

GENEL GEREKÇE 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinde sayılanlarla, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kummu Kanunu ile 2926 sayılı 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gibi 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte 
olan kanunlara göre aylık almakta olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları nüfus bilindiği 
gibi toplumumuzun büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Yürürlükteki mevzuata göre; emekli, dul ve yetimlerimize bağlanan gelir ve aylıklar, sadece her 
yılın Ocak ve Temmuz aylarında hedef TÜFE oranı kadar arttırılmakta, gerçekleşen enflasyon hedef 
enflasyondan fazla olursa aradaki fark ikinci altı aydan itibaren ödenmektedir. Emeklilere ülke 
kalkınmasının sağladığı refahtan pay verilmemektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin de 
etkisi ile emeklilerimizin gelir ve aylıkları açlık sınırı rakamlarının altında kalmıştır. Ayrıca 
emeklilerimizin aylıkları arasında, emekli olunan tarihte yürürlükte olan mevzuatın getirdiği emekli 
aylığı hesaplama yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 

Ekonomik kriz konjonktüründe birçok kesim için destekleyici mali tedbir paketleri gündeme 
alınıp uygulandığı halde, emekli, dul, yetim, malul, şehit ve gazi aylığı alanlarımız için herhangi bir 
iyileştirici düzenleme yapılmamıştır. Gelirlerinden tasarruf olanağı olmayan sabit gelirli bu kesimlere 
yapılacak ödemeler, en kısa sürede ekonomiye geri dönerek iç talebin artmasına katkı yapacak ve 
böylece ekonomik krizden çıkışı hızlandıracaktır. 

Teklifle; 
- Memur, işçi, esnaf ve sanatkâr, çiftçi yani tüm emeklilerimize, dul ve yetimlerimize bağlanan 

gelir ve aylıkların 300 TL artırılması, 
öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Halen emekli maaşı alan memur, işçi, çiftçi, tarım işçileri, esnaf ve sanatkârlarımız, 

kendi mevzuatına göre emekli aylığı alanlar ile bunların dul ve yetimlerinin halen almış olduklan gelir 
ve aylıklarının (maaşlarının) 300 TL arttırılması önerilmektedir. Ayrıca yapılacak ödemenin herhangi 
bir vergiye tabi olmaması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ OSMAN KAPTAN VE 2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/561) 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 

aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 3- Bu Kanuna göre ve bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çıkan kanunlara 

göre bağlanmış emekli, dul, yetim, malul, şehit aylıkları 1.1.2010 tarihinden itibaren 300 TL 
artırılarak ödenir. Yapılan ek ödeme ilgililere her ay yapılmakta olan asli ödemelerle birlikte, herhangi 
bir vergi kesintisine tabi tutulmaksızın ve aynı anda ödenir ve asli ödemelere uygulanacak artış oranı 
bu ek ödemeye de net olarak yansıtılır." 

MADDE 2- Bu Kanun 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yönetir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. 

Gereği bilgilerine sunulur. 

Ali İhsan Köktürk Abdullah Özer 

Zonguldak Bursa 

Ergün Aydoğan Orhan Ziya Diren 

Balıkesir Tokat 

Faik Öztrak Sacid Yıldız 

Tekirdağ İstanbul 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Mehmet Ali Susam 

İzmir 

R. Kerim Özkan 

Burdur 

GENEL GEREKÇE 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas 
alınan prime esas kazançlar ile aylık bağlama oranlarının belirlenmesinde uygulanan yöntemler sık 
sık değişikliğe uğramış ancak bu değişiklikler daha önce bağlanan gelir ve aylıklara yansıtılmamıştır. 
Bu uygulama, aynı yükümlülükleri yerine getirmiş olmalarına rağmen farklı tarihlerde emekli olan 
s igor ta l ı la r ın gelir ve ay l ık la r ında eş i t s iz l ik ler o l u ş m a s ı n a s ebep o lmuş tu r . Gelir ve ay l ık la r ın 

hesaplanmasına esas alınan prime esas kazançların güncellenmesinde TÜFE ve GELİŞME HIZI 
oranları esas alınırken, bağlanmış bulunan gelir ve aylıklara yapılan zamların TÜFE oranıyla sınırlı 
tutulması bu farklılıkları daha da derinleştirmiştir. 1987 yılında çıkarılan süper emeklilik yasasına 
göre ekstra bir bedel karşılığında bağlanan aylıklar dahi sonraki yıllarda bağlanan aylıkların gerisinde 
kalmıştır. 

Kanun teklifi aylık bağlama sistemindeki değişikliklerden kaynaklanan bu haksızlıkları ortadan 
kaldırarak emeklilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1-5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce birbirinden farklı 
sistemlere göre hesaplanarak bağlanan gelir ve aylıkların aynı sisteme göre yeniden hesaplanması ve 
bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda artış meydana gelmesi halinde artışların Kanunun 
yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN KÖKTÜRK VE 
8 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/565) 

31.05.2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 26 - 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine göre bağlanmış bulunan sürekli iş göremezlik gelirleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm 
aylıkları, söz konusu Kanunun yürürlükten kaldırılan 20, 21, 23, 24, 55, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 92, 
93 ve 96 nci maddelerindeki esaslara göre ve 01.10.2008 tarihi itibarıyla yeniden hesaplanır. 

Bu hesaplama sonucunda gelir ve aylıklarda meydana gelen artış tutarlarına 01.10.2008 
tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar gelir ve aylıklara yapılan zam oranları uygulanmak 
suretiyle bulunacak miktarlar, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ay başından geçerli olmak 
üzere, ilgililerin gelir ve aylıklarına eklenir. Gelir ve aylıklarında artış meydana gelmediği tespit 
edilenlerin gelir ve aylık tutarlarında değişiklik yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 27 - Bu Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması gereken 
işlemler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

2822 sayılı Kanunda düzenlenen; Bakanlığın, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin 
düzenlenmesinde, kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılan işçi bildirimlerini esas alacağı hükmü 31/12/2011 tarihine kadar ertelenmektedir. 

Yine teklifle, 5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 
tarihinden önce tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren 
hissesi teşvikinin uygulama süresi, 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Madde 1- Madde ile 2822 sayılı Kanunun onikinci maddesinin üçüncü fıkrasının son 
cümlesinin uygulanması 31/12/2011 tarihine kadar ertelenmektedir. 

Madde 2- Madde ile 5084 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan ve 31/12/2004 tarihinden önce 
tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi 
teşvikinin uygulama süresi, 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ VEYSİ KAYNAK VE 
ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN TEKLİFİ (2/570) 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 05.05.1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun onikinci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi 
31/12/2011 tarihine kadar uygulanmaz." 

MADDE 2- 29/01/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"31/12/2009" ibaresi "31/12/2012" şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer 
alan "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009" ibaresi "31/12/2004 tarihine kadar 
tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 

GENEL GEREKÇE 

MADDE GEREKÇELERİ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 20/01/2010 

Esas No.: 1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 

2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570 

Karar No.: 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 18/1/2010 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 18/1/2010 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 
1/797 esas numaralı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20/1/2010 tarihinde; Hükümeti 
temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 24 üncü 
birleşiminde incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, emeklilere yeterli miktarda emeklilik aylığı ve geliri sağlanarak sosyal adaletin 
ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli bir ortamın yaratılması Anayasa'nın 2 nci 
maddesinde düzenlenen ve Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan sosyal hukuk devletinin bir 
gereğidir. Bu çerçevede emeklilere ödenmekte olan gelir ve aylık tutarlarının, düşük gelir veya 
aylıklara daha yüksek miktarda artış yapılması suretiyle iyileştirilmesi önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan dünya genelinde yaşanan mali kriz nedeniyle tüm dünyada üretim ve istihdam 
daralmakta, ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma koşullarının iyileştirilmesi ve kısa çalışma ödeneğinin artırılması ile ilk defa istihdam 
edilenler için sigorta primlerinin işveren hissesine düşen kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanması uygulamalarının sürelerinin 2010 yılına kadar uzatılması; 49 ilde uygulanmakta olan 
sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresinin uzatılması; 6/1/1982 tarih ve 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen hükümlerden dolayı 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan ancak uygulama imkanı kalmayan 
hükümlerin kaldırılması ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin Maliye Bakanlığınca 
satın alınması suretiyle Devlete ait borçlarına mahsup olunması uygulamasının uzatılması ve özel 
sektörün iş ve işçi bulmaya aracılık yapmasına imkân sağlayan özel istihdam bürolarının kurulması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca stratejik önem taşıyan araştırma ve geliştirme projelerinde çalışacak 
yabancı uzmanların akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar ön 
çalışma izni verilmesi ve yabancı işgücünün istihdam süresinin kısaltılması uygulaması ile her banka 
şubesi için her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesi uygulamasına geçilmesi 
amacıyla da yeni düzenlemeler yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Kanun Tasarısı ve gerekçesi incelendiğinde; 

* 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılması öngörülen 
değişikliklerle; 
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- Çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde düzenlenmiş olan idari işlemlerin yargılama usulü 
kapsamlı bir şekilde düzenlenerek tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalarda takibin durmayacağı 
yönünde değişiklik yapıldığından ve bu çerçevede ödeme emrine karşı dava açılması halinde, ödeme 
emrine dayanak olan amme alacağı için tahsil dairesine teminat gösterilmesi suretiyle takip 
işlemlerinin durdumlması yerine, davanın açıldığı idari yargı merciinden yürütmenin durdurulmasının 
talep edilmesi ve şartların bulunması halinde bu yargı mercileri tarafından takip işlemlerinin 
durdurulup durdurulmayacağına karar verilmesi esası getirildiğinden 6183 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, 

- 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde yer alan ve gerekli şartların bulunması halinde 
amme borçlusuna ait olan gayrimenkullerin Maliye Bakanlığı tarafından satın alınması suretiyle 
amme borçlarının terkin edilmesine ilişkin düzenleme içeren hükmün uygulama süresinin 31/12/2014 
tarihine kadar uzatılmasının, 

* 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Söz konusu Kanuna ekli (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümü uyarınca 
halen açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere finansal faaliyet harcına tabi tutulan her banka 
şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesi uygulamasına 
geçilmesinin ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesinin, 

- 492 sayılı Harçlar Kanununun "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (2) numaralı bendi 
uyannca "özel finans kurumları" statüsünde finansal faaliyet harcına tabi tutulan katılım bankalarının, 
söz konusu bölümün (1) numaralı bendi kapsamına alınmasının, 

* 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti ile görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş 
müfettişlerinin işletme bazında yaptıkları denetimlerin daha hızlı ve etkin yapılmasını, işverenlerin 
taleplerinin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını ve böylece kısa çalışma uygulamasından beklenen 
faydanın elde edilebilmesini teminen 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında denetim için yapılan 
giderlerin de işsizlik sigortası fonundan karşılanmasının, 

- Dünyada yaşanmakta olan küresel krizin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi dikkate alınarak 
2008 ve 2009 yıllarına münhasır olmak üzere; kısa çalışma için öngörülen üç aylık üst limitin altı aya 
çıkarılması ve günlük kısa çalışma ödeneği miktarının işsizlik ödeneği miktarının bir buçuk katına 
yükseltilmesinin, ayrıca Bakanlar Kumlu Karan ile kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılmasının, 
söz konusu esasların 2010 yılında yapılan kısa çalışma başvurularına da uygulanmasının, 

- Yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle ülkemizde artan işsizliğin etkilerini azaltmak 
amacıyla 4447 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle getirilen teşvik unsurunun istihdam üzerinde 
yarattığı olumlu etkilerin devamlılığını sağlamak suretiyle istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak 
amacıyla teşvik süresinin bir yıl daha uzatılmasının, 

* 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanunda yapılması öngörülen 
değişikliklerle; 

- Ülkemiz açısından önem arz eden büyük projelerin aksamadan ve zamanında 
tamamlanabilmesi için mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izin 
prosedürünün kolaylaştırılmasının, 
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- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve meslekî yeterliliğe ilişkin 
prosedürün tamamlanması sürecinde ön izin verilmesi suretiyle yabancı meslek mensuplarının hem 
denklik ve mesleki yeterlilik bakımından denetim dışında kalmasının önlenmesi hem de meslekî 
unvanlar kullanılmaksızın çalışabilmelerinin sağlanmasının, 

- Mesleki eğitim alanı dışındaki bir görevde istihdam edilecek yabancılar için ilgili mercilerden 
mesleki yeterlilik konusunda görüş alınmayacağına ilişkin düzenleme getirilerek meslekî eğitim 
alanının dışında görev yapacak yabancıların çalışma izin işlemlerinin gereksiz yere uzamasının 
önlenmesi, işlemlerin daha çabuk sonuçlanması ve uygulamada meydana gelen aksaklıkların 
giderilmesinin, 

- Mevcut Kanun metninde doksan günde sonuçlandırılacağı öngörülen başvuruların, belgelerin 
tam ve eksiksiz olması kaydıyla en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmasının, 

* 4857 sayılı İş Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi hususunda Cumhurbaşkanının daha önce yapılan 
düzenlemeyi iade gerekçeleri doğrultusunda; işçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri yapılan 
işveren arasındaki iş ilişkisinde de 4857 sayılı Kanunun "Eşit davranma ilkesi" başlıklı 5 inci 
maddesinin uygulanmasının, ücret, iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinde yapılacak mesleki eğitim ve 
diğer temel çalışma ve istihdam koşulları açısından geçici iş ilişkisine göre çalışan işçi ile aynı veya 
eşit değerdeki iş için işyerine yeni alınan işçi arasında ayrım yapılmamasının, işçilerden her ne ad 
altında olursa olsun ücret alınmamasının, aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi 
sözleşmelerinin toplam süresi on sekiz ayı geçen çalıştırma, iş sözleşmesinin ve geçici iş ilişkisi 
sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam 
eden çalıştırma durumlarında, devredilen işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli 
iş sözleşmesi kurulmasının geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısının, 
işyerinde çalıştırılan işçi sayısının beşte birini geçememesinin ve iş sözleşmesi feshedilen işçinin, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı işyerinde bu madde kapsamında çalıştırılamamasının, 

* 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- İşgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçlarının denetlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
Denetim Kurulunun sosyal taraf temsilcileri ile birlikte Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden oluşturulmasının, 

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının aktif olarak çalışmasını temin için Kurul, Yürütme 
Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesinin, 

* 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- Söz konusu Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden önce 
tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi 
teşvikinin uygulama süresinin, 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmasının, 

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılması öngörülen 
değişikliklerle; 

- 506, 2925, 1479, 2926 ve 5510 sayılı Kanunlara göre bağlanarak 5510 sayılı Kanun 
kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylıklar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan ve 2010 yılında 
bağlanacak gelir ve/veya aylık tutarlarının, düşük gelir ve/veya aylıklara daha yüksek oranda artış 
yapılması suretiyle iyileştirilmesinin, 
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* 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle; 

- İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5 inci maddeleri ile 5393 sayılı 
Belediye Kanununun geçici 5 inci ve 6 nci maddeleri kapsamındaki borçlarına karşılık yapılacak 
kesintilerin de 5779 sayılı Kanun kapsamına alınması ve bu suretle gerek uzlaşma kapsamındaki 
borçlarına gerekse uzlaşma kapsamındaki idarelere olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk 
etmiş olup uzlaşma sağlanamamış borçlarına karşılık yapılacak kesintiler ile madde kapsamındaki 
kesintilerin tek bir mevzuatta düzenlenmesinin ve böylece uygulamada tüm borçların bir arada 
değerlendirilmesinin, 

- Söz konusu idarelerin 1/3/2010 tarihinden önce doğmuş borçlan için genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatından bu idarelere ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranının yüzde 40 ile 
sınırlandırılmasının ve böylece ilgili idarelerin mevcut borçları için yapılacak kesintide sınırın 
komnması ancak, yeni oluşacak borçların zamanında ödenmesini teşvik etmek amacıyla yeni borçlar 
için kesinti sınınnın uygulanmamasının, 

- Yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nev'ine, alacaklı kumluşlara, borçlu kuruluşların 
belirlenecek kriterler çerçevesinde borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı 
veya topluca b e l i r l eme , kesinti ve mahsup i ş l emler ine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etme 
hususunda Bakanlar Kumluna yetki verilmesinin, 

* 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması 
öngörülen değişikliklerle; 

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye 
Kanununun geçici 6 nci maddesi kapsamında bulunan alacaklar, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamına dahil edildiğinden, 5216 ve 5393 sayılı Kanunların anılan maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasının, 

* Geçici 1 inci ve 2 nci maddeler ile; 

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinde 5754 sayılı Kanunun 90 ıncı 
maddesiyle yapılan değişiklik sonucu eklenen işsizlik sigortası gelirlerinin vergiye tabi olmadığı 
şeklindeki hükmün işsizlik ödeneği bakımından hatalı yorumlanması sonucu, 1/10/2008 ila 1/9/2009 
tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu tarafından sigortalı işsizlere yapılan işsizlik ödeneği 
ödemelerinden sehven damga vergisi tahsil edilmemesi ve bu aşamada söz konusu verginin 
mükellefleri olan ve kendilerine ödeme yapılanlardan tahsilinin de imkansız hale gelmiş olması 
nedeniyle bu döneme ilişkin tarh ve tahakkuku gereken damga vergisi ve buna bağlı kesilecek cezalar 
ile ilgili olarak düzenleme yapılmasının ve bu alacakların tahsilinden vazgeçilmesinin, 

- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçlan" bölümünün 
(1) numaralı bendinde yapılan düzenlemenin 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmasının, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
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Tasannın geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce verilen bir önerge doğrultusunda, 
muhtelif tarihlerde Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; Denizli Milletvekili Hasan 
ERÇELEBİ'nin (2/497) esas numaralı "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunun 55. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi", Kastamonu Milletvekili 
Mehmet SERDAROĞLU ve İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın (2/520) esas numaralı "5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi", Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ ve 15 Milletvekilinin (2/527) esas 
numaralı "29/1/2004 Tarihli ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif PAKSOY ve 17 Milletvekilinin (2/555) esas numaralı 
"29/1/2004 Tarihli ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Bartın Milletvekili 
M. Rıza YALÇINKAYA'nın (2/557) esas numaralı "5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi", Antalya Milletvekili Osman KAPTAN ve 2 Milletvekilinin (2/561) esas numaralı "Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", 
Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK ve 8 Milletvekilinin (2/565) esas numaralı "31/5/2006 
Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK ve Adıyaman 
Milletvekili Ahmet AYDIN'ın (2/570) esas numaralı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tekliflerinin de görüşülen Tasarı ile ilgileri nedeniyle gündeme alınarak 1/797 esas numaralı 
Tasarı ile birleştirilmelerine ve görüşmelere 1/797 esas numaralı Tasarının esas alınmasına karar 
verilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durgunluğa 
çözüm üretecek, üretim ekonomisine geçişi sağlayacak daha kapsamlı bir programın uygulamaya 
konulması gerektiği, 

- Ekonomik durgunluk döneminde işsizlik sigortası fonu kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılması için yasal düzenleme yapılmasının büyük önem arz ettiği, 

- Yatırımlara ve istihdama sağlanan desteklere rağmen bu desteklerin uygulama süresinin kısa 
olduğu ve bunun özel sektörün yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden birini oluşturduğu 
ve bu çerçevede Tasarı düzenlemelerinin büyük önem arz ettiği, 

- İstihdamı teşvik edici düzenlemeler yapılmasının; hem krizin atlatılmasına hem de ekonominin 
üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı, 

- Ülke sanayisinin gelişmesi için hem yurt dışından hem de yurt içinden finansman ve likidite 
imkânlarının artırılmasının büyük önem arz ettiği, 

- Reel sektörün bankacılık sistemine olan borçlarının Devlet desteği ile ödenebilmesine yönelik 
yeniden yapılandırma programının hazırlanması gerektiği, 

- Emeklilerin büyük bir kısmının TÜİK tarafından belirlenen yoksulluk sınırının altında maaş 
aldığı, 
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- Emekli aylık ve gelirlerine ilişkin olarak kamuoyuna açıklanan oranda bir artışın Tasarı ile 
emekli aylık ve gelirlerine yansıtılamadığı, 

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas 
alınan prime esas kazançlar ile aylık bağlama oranlarının belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin 
sık sık değişikliğe uğradığı ve bu değişikliklerin daha önce bağlanan gelir ve aylıklara yansıtılmadığı, 

- Emekli olabilmek için aynı yükümlülükleri yerine getirmiş ancak farklı tarihlerde emekli olan 
sigortalılara bağlanan gelir ve aylıkların miktarlarında farklılıkların bulunduğu, 

- Gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alman prime esas kazançların güncellenmesinde TÜFE 
ve gelişme hızı oranları esas alınırken, bağlanmış bulunan gelir ve aylıklara yapılan zamların TÜFE 
oranıyla sınırlı tutulmasının emekli aylık ve gelirlerinde adaletsizliklere yol açtığı, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemeler yapılırken işçi ile işveren arasındaki 
hassas denge gözetilerek işçilerin haklarının komnmasına özen gösterilmesi gerektiği, aksine 
düzenlemelerin çalışma barışını olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca bu tür düzenlemeler yapılırken 
sosyal tarafların da görüşlerinin alınması gerektiği, 

- Geçici iş ilişkisinin İş Hukukunun kavramlarıyla bağdaşmadığı, geçici iş ilişkisi şeklindeki 
esnek çalışma yöntemlerinin küresel ekonominin doğurduğu rekabet ortamının bir sonucu olarak pek 
çok ülkede uygulanmaya başlandığı, ancak işçi açısından değerlendirildiğinde bu yöntemlerin birçok 
olumsuz taraflarının bulunduğu, 

- Geçici iş ilişkisi benzeri uygulamaların ülkemizde gayriresmi bir biçimde uygulandığı ve 
kayıtdışılığı artırdığı, öngörülen düzenleme ile kayıtdışılığın azaltılacağı, 

- Yerel yönetimlere önemli kaynaklar aktarılarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususu 
hükümetin temel politikaları arasında yer almasına rağmen Tasarı ile getirilen düzenlemelerin yerel 
yönetimlerin kaynaklarını azalttığı, 

- Banka şubelerinden her yıl için alınması öngörülen harçların özellikle küçük yerleşim 
yerlerinde bulunan banka şubelerinin kapanmasına neden olabileceği, 

- Bankacılık hizmetlerinin vatandaşın her türlü ihtiyacını karşıladığı, özellikle küçük yerleşim 
yerlerinde kamu hizmetlerinin görülmesindeki büyük ihtiyacı giderdiği, bu yerlerdeki banka 
şubelerinden harç alınması uygulamasına geçilmesinin büyük sakıncalar doğuracağı, 

- Bütün dünya devletlerinin kriz döneminde yabancı istihdamının azaltılması yönünde tedbirler 
aldığı, Ülkemizde ise yabancı istihdamı oranlarında son dönemde büyük artışlar görüldüğü, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- Son dönemlerde asgari emekli aylıkları açısından önemli oranda reel artışın sağlandığı, bu 
artışın SSK emeklisi için yüzde 27,6; Bağ-Kur emeklisi için yüzde 71,7; tarım Bağ-Kur sigortalıları 
için yüzde 161,3; kamu emeklileri için ise yüzde 15,8 olduğu, 

- Tasarı ile öngörülen emekli aylık ve gelirlerindeki artış oranının işçi, esnaf ve tarım emeklilerini 
kapsadığı, bu çerçevede ilk 6 ay için en düşük emekli aylığınının yüzde 20,4, en yüksek emekli 
aylığının ise yüzde 4,64 oranında artırıldığı, 

- Tasanda öngörülen emekli aylık ve gelirlerindeki artış oranı sonucu en düşük SSK emeklisinin 
aylığı 601 liradan 683 liraya, en düşük SSK tarım emeklisinin aylığı 403 liradan 480 liraya, en düşük 
Bağ-Kur emeklisinin aylığı 476 liradan 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı 306 
liradan 380 liraya çıktığı, 
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- Halen açılış aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere finansal faaliyet harcına tabi tutulan 
her banka şubesi için her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesinin 
öngörüldüğü, 

- Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin 
durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa 
çalışma ödeneği ödenmesi uygulaması süresinin uzatıldığı, 

- Küresel krizin ülkemizdeki olumsuz etkileri ile işten çıkarmanın işçi ve işverene olan 
maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın korunması bakımından büyük önem arz eden kısa çalışma 
uygulamasında üst limitin üç aydan altı aya çıkarıldığı ve ödenek miktarının da yüzde 50 oranında 
artırıldığı, 

- Ekonomik kriz nedeniyle kısa çalışma kapsamında getirilen iyileştirmeler sayesinde 2009 
yılında 3 bin 48 firmada çalışan 192 bin kişiye, 162,5 milyon TL kısa çalışma ödemesi yapıldığı ve 
bu çalışanların istihdamda kalmalarının sağlandığı, 

- Küresel ekonomik krizin derinleştiği dönemde etkinlik kazandırılan kısa çalışma uygulaması 
ile toplu işçi çıkarmalarının nispeten enge l lend iğ i ve çalışılamayan dönemlerde işçilere s ağ lanan 
gelir desteğiyle sosyal sorunların önüne geçildiği, bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin 2010 yılında 
da uygulanacağı, 

- Ülkemizde krizin ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için çalışmalar yapıldığı, bu 
kapsamda ilgili tüm tarafların önerilerini de dikkate alarak ekonomiyi canlandırmak ve işsizlikle 
mücadele etmek için bir dizi destek paketlerinin yürürlüğe sokulduğu, 

- İşsizlikle mücadele kapsamında işletmeler tarafından çalıştırılmakta olan 2009 yılı Nisan ayı 
işçi sayısına ilave olarak istihdam edilen işsizlerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılandığı, Tasarı ile istihdamı artırmada ve işsizliği azaltmada olumlu etkisi bulunan bu teşviğin 
süresinin bir yıl daha uzatıldığı, 

- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların akademik ve mesleki yeterliliklerine 
yönelik olarak istenilen belgelerin temininde karşılaşılan bürokratik güçlüklerin giderilmesine yönelik 
mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izin prosedürünün kolaylaştırıldığı, 

- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve meslekî yeterliliğe ilişkin 
prosedürün tamamlanması sürecinde ön izin verilmesi suretiyle yabancı meslek mensuplarının hem 
denklik ve mesleki yeterlilik bakımından denetim dışında kalmasının önlenmesi hem de meslekî 
unvanlar kullanılmaksızın çalışabilmelerine olanak sağlandığı, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemesinin AB uyum kriterleri arasında bulunduğu ve 
Ulusal Programda yer alan hususlardan biri olduğu, bu düzenlemenin istihdama ve kayıtdışılıkla 
mücadeleye katkı sağlayacağı, 

- 5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden önce 
tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi 
teşvikinin uygulama süresinin 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldığı, 

- İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, 
gerek uzlaşma kapsamındaki borçlarına gerekse uzlaşma kapsamındaki idarelere olan ve 31/12/2006 
tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş olup uzlaşma sağlanamamış borçlarına karşılık yapılacak kesintiler 
ile cari döneme ilişkin borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin tek bir kanunda düzenlenmesine 
imkân sağlandığı, 
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- 1/10/2008 ila 1/9/2009 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu tarafından sigortalı işsizlere 
yapılan işsizlik ödeneği ödemelerinden sehven damga vergisi tahsil edildiği, bu kapsamda bu döneme 
ilişkin tarh ve tahakkuku gereken damga vergisi ve buna bağlı kesilecek cezalar ile ilgili olarak 
düzenlemenin yapıldığı, 

- Ekonomik krizin ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz şekilde etkilediği, önemli sorunlardan 
olan işsizliği artırdığı, öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle sosyal maliyetlerin azalacağı 
ve ilerleyen dönemde de istihdam sorununu çözmeye yönelik altyapı oluşturacağı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasarı ve teklifler ile 
gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Tasarının; 

- Çerçeve 1 inci ve 2 nci maddeleri; aynen, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı 
tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendinde yer alan "24.000 TL" 
ibaresinin, küçük yerleşim yerlerinde hizmet veren banka şubelerinin olumsuz etkilenmemesi 
amacıyla "12.000 TL" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespitinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 
Bakanlığa gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 
işçi bildirimlerinin 1/8/2010 tarihinden itibaren esas alınmasını düzenleyen bir hükmün metne yeni 
çerçeve 4 üncü madde olarak ilave edilmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri; 5, 6, 7 ve 8 inci maddeler olarak; aynen, 

- Çerçeve 8 inci maddesi; madde metninin sosyal taraflarla yapılacak görüşmeler sonrasında 
yeniden yazılmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması ve müteakip maddelerin 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; 2007 yılı sonuna kadar tamamlanan tüm yatırımlar için sigorta primi 
işveren hissesi teşviki uygulamasının süresinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılmasını teminen 
değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; aynen, 

- Çerçeve 12 nci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; aynen, 

- Geçici 1 inci maddesi anlatıma açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek 
tereddütlerin giderilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi; bankaların serbest bölgelerde faaliyette bulunan şubeleri yönünden harç 
istisnası hükmünün uygulanmasını teminen açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek 
tereddütlerin giderilmesi amacıyla madde metninin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 14 üncü maddesi; Tasarının 2 nci maddesinin 31/12/2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde; 7 nci maddesinin 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 15 inci maddesi, aynen, 

kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

M. Mustafa Açıkahn Recai Berber Hasan Fehmi Kinay 
Sivas Manisa Kütahya 

(Bu Raporun Sözcüsü) 
Kâtip Üye Üye 

Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Ünüvar Halil Aydoğan 
İsparta Adana Afyonkarahisar 

(Bu Raporun Sözcüsü) (Bu Raporun Sözcüsü) 
Üye Üye Üye 

Sadık Badak Mehmet Günal İsmail Özgün 
Antalya Antalya Balıkesir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye Üye Üye 

Ali Osman Sali Zeki Ergezen Sedat Kızılcıktı 
Balıkesir Bitlis Bursa 

Üye Üye Üye 
Cahit Bağcı Mehmet Yüksel Emin Haluk Ayhan 

Çorum Denizli Denizli 
(Bu Raporun Sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Necdet Budak Alaattin Büyükkaya Esfender Korkmaz 

Edirne İstanbul İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
Tuğrul Yemişçi Bülent Baratalı Eyüp Ayar 

İzmir İzmir Kocaeli 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye Üye Üye 
Hasan Angı Mustafa Kalaycı Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Konya Konya Malatya 
(Muhalefet şerhi eklidir) (Ayrışık oy yazısı ilişiktedir) 

Üye Üye Üye 
Erkan Akçay Süleyman Çelebi Ali Er 

Manisa Mardin Mersin 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Gürol Ergin Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu 

Muğla Sakarya Sinop 
(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye Üye Üye 
Faik Öztrak Osman Demir M. Akif Hamzaçebi 

Tekirdağ Tokat Trabzon 
(İmzada bulunamadı) (Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Kerem Altun 

Van 
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AYRIŞIK OY 

Tasannın katılmadığımız veya eksik bulduğumuz düzenlemelerine ilişkin görüşlerimiz maddeler 
halinde aşağıdadır: 

Madde 3 

2/7/1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında "Finansal faaliyet harçları"nın 
artırılmasına yönelik düzenleme Tasannın emekli maaşlarındaki artışa yönelik düzenlemesinin 
finansmanı amacıyla yapılmaktadır. Emekli maaşı düzenlemesinin mali boyutunun 3 milyar 42 
milyon lira olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ifade edilmiştir. Harçlarla ilgili 
düzenlemenin getirişinin ise 400 milyar lira olduğu belirtilmiştir. 

Bankalar Birliği temsilcisinin Komisyona verdiği bilgiye göre AB'de 2.300 kişi başına bir banka 
şubesi düşerken Türkiye'de 7.500 kişiye bir banka şubesi düşmektedir. Bu nedenle harçlarda artışa 
gidilirken bankalaşma hızının kesilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede bankaların Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi bölgelerde bulunan veya açılacak yeni şubeleri ile 5-7 kişilik 
küçük şubelerin harçtan muaf tutulması veya daha düşük tutarlarda harca tabi tutulmasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Madde 4 

Tasanya komisyon görüşmeleri sırasında eklenen madde ile 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Değişiklik ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin 
düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılan işçi bildirimlerini esas alacağı şeklindeki anılan yasa hükmünün yürürlüğünün 1/8/2010'a 
ertelenmesi düzenlemesinin Tasarıya dahil edilmesinde izlenilen yöntem uygun değildir. 
Düzenlemenin Tasarıya dahil edilebilmesi için 19/1/2010 tarihinde verilen bir Kanun Teklifi 
20/1/2010 tarihindeki Plan ve Bütçe Komisyonundaki oturumda Tasarı ile birleştirilmiştir. Bu yöntem 
TBMM İçtüzük hükmünün arkasından dolaşılmasıdır. Düzenleme bir ihtiyaçtan kaynaklanabilir. 
Ancak yasama yöntemi böyle olmamalıdır. 

Madde 8 

Madde 22/7/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun 
12'nci maddesinde değişiklik yapılmasını düzenlemektedir. Madde işsizliği çok ağır bir şekilde 
yaşayan ekonomimizin ihtiyaçları dışında düzenlemeler içermektedir. Buna göre mesleki hizmetler 
kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya 
kadar bir yılı geçmemek üzere ön izin verilmesi ile mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek 
yabancı uyruklu personel için ilgili kurumlardan görüş alınmayacağı düzenlemeleri Türkiye'de 
istihdamı daraltıcı niteliktedir. Bu nedenle anılan maddenin söz konusu hükümlerinin Tasarıdan 
çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Madde 9 

Maddenin birinci fıkrası illerdeki işgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçlarını denetlemekle 
görevli olan Denetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesini düzenlemektedir. Mevcut yapıda Denetim 
Kurulu'nda işçi ve işveren temsilcileri de bulunmaktadır. Tasan ise, Kurulun oluşumunu İl İstihdam 
ve Meslek Eğitim Kurulu Başkanı olan Vali'nin takdirine bırakmaktadır. İşçi ve işveren temsilcilerinin 
olmadığı bir yapı idarenin görüşleri doğrultusunda hareket etmeye uygun bir ortam oluşturur. Bu 
nedenle düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Mevcut düzenlemenin muhafaza edilmesini, değişikliğe 
gidilecek ise işçi ve işveren temsilcilerinin de olduğu bir yapının oluşturulması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Madde 10 

Teşvikleri konu alan 5084 sayılı Kanunun "sigorta primi işveren hissesinin Hazinece ödenmesi" 
yönündeki teşvikinin süresinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılması yönündeki düzenlemeyi olumlu 
buluyoruz. Ancak gelir vergisi stopajı teşviki ve enerji desteğinde süre uzatımına gidilmemektedir. 
"Asgari geçim indirimi" uygulaması karşısında "gelir vergisi stopajı teşviki"nin önemli ölçüde 
anlamını yitirdiği söylenebilirse de "enerji desteği" elektrik enerjisinin giderek pahalı hale geldiği bir 
süreçte en az "sigorta primi desteği" kadar önemlidir. Bu nedenle enerji desteğinin de süresinin 
uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Madde 11 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bağlamında işçi, esnaf ve tarım emeklilerinin aylıklarında 60 TL.lik 
baz esas alınarak yapılan artış yetersizdir. Yetersizliği iki açıdan değerlendirebiliriz. 

Yapılan artış 

1. Hükümetin emekli aylıklarında yapacağı artış konusunda kamuoyunda yarattığı beklentinin 

gerisindedir. 

2. Artış dar gelirli emeklilerin yaşamlarını sürdürebilecek düzeyin yakalanması açısından da 
yetersizdir. 2009 yılında ve 2010 yılı başında elektrik, ulaşım, akaryakıt, tütün mamulleri gibi alanlar 
başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan zamlar dar gelirli emeklilerin maaş artışlarını çoktan alıp 
götürmüştür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP'li üyeler olarak verdiğimiz 60 TL.lik 
artışın 200 TL'ye yükseltilmesi yönündeki önerge ise kabul edilmemiştir. 

Memur emeklilerinin aylıklarında hiçbir iyileştirmeye gidilmemiş olması da Tasarının diğer 
önemli bir eksikliğidir. 

Madde 12 

2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun'a ilişkin değişiklik özellikle borcu yüksek ancak bütçesi küçük 
belediyeler açısından ciddi finansman sorunları yaratacaktır. Kesintilerde esas alınan 1/3/2010 
tarihinden önceki ve sonraki dönemler için ayrı ayrı %40'a kadar kesinti oranı toplamda %80'e 
(%40+%40) kadar ulaşabilecektir. Bu oran mevcut düzenlemede de vardır. Ancak bu konuda bir 
iyileştirmeye gidilmesi mümkünken Tasarı böyle bir yaklaşımı benimsememiştir. 

M. Akif Hamzaçebi Bülent Baratalı Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Trabzon İzmir Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 

"AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI" konu ve amaç 
bütünlüğü olmayan ve "Torba Kanun" olarak nitelenen bir özellik göstermektedir. 

Torba Kanun uygulaması sonucu, yasalar için aranan öngörülebilir, anlaşılabilir ve ulaşılabilir 
olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi, yürürlükte bulunan ve herkes için 
bağlayıcı olan kuralların açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını gerekli kılar. Ülkemizde son 
yıllarda yaygınlaşan bu şekildeki yasa yapım tarzı, hukukun bu genel ilkesini, dahası hukukun 
kendisini altüst etmiş bulunmaktadır. 

Başbakan tarafından 18/1/2010 tarihinde TBMM Başkanlığına arz edilen Tasarı, TBMM 
Başkanlığınca aynı gün 18/1/2010 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali 
komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiş, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlığınca da yine aynı gün 18/1/2010 tarihli yazı ile Komisyon üyelerine 
gönderilerek 20/1/2010 tarihli toplantının gündemine alındığı bildirilmiştir. 

TBMM'ye arz yazısında Maliye Bakanlığınca hazırlandığı ifade edilen Tasarının 
görüşmelerinde, Hükümet sırasında Bakan olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yer almıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/1/2010 tarihli toplantısında Tasarının içeriğindeki konularla 
aynı mahiyette olduğu ifade edilen ve bazı milletvekillerince verilmiş olan Kanun tekliflerinin Tasarı 
ile birleştirilerek görüşülmesi AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Ancak birleştirilen 
kanun tekliflerinin gündemde yer almadığı, teklif sahibi milletvekillerinin Komisyonda olmadığı, 
bazı AKP milletvekillerine ait tekliflerin tarihinin bir gün öncesine ait olduğu İç Tüzük hükümlerine 
göre 48 saat geçmediğinden görüşülemeyeceği itirazları üzerine, Komisyon Başkanınca; esasen 
Tasarının da 48 saatlik süre geçmeden görüşülmeye başlanacağı, geçmişte de benzer uygulamalar 
olduğu, Kanun teklifi sahiplerine de sabah itibariyle haber verildiği ifade edilerek itirazlar dikkate 
alınmamıştır. 

Dolayısıyla, Tasarı alelacele, ciddiyetten uzak bir yaklaşımla ve iç tüzük hükümleri göz ardı 
edilerek görüşülmeye başlanmıştır. 

AKP Hükümetinin uyguladığı makro-ekonomik politikalar ülke ekonomisini son derece 
problemli bir sürece sokmuştur. 2009 Yılı makro-ekonomik hedefleri ve Merkezi Yönetim Bütçesi 
büyüklükleri belirlenirken Hükümet muhalefetin bütün uyarılarını dikkate almaktan kaçınmış, ortaya 
koyduğu hedeflerin gerçekçi olmadığını kasıtlı olarak reddetmiştir. İktidarda bulunduğu süre içinde 
kaynakları rasyonel kullanmayıp israf eden AKP Hükümeti, 2009 Yılı yerel seçimleri öncesi kamu 
kaynaklarını seçim için kullanarak israf etmeye ve hedeflerin gerçekçi olmadığını inkar etmeye 
devam etmiştir. Ancak, yerel seçimlerin hemen arkasından makro-ekonomik hedefler ve bütçeye 
ilişkin öngörüler büyük ölçüde AKP Hükümetinin inkar ettiğinin aksine bizzat AKP Hükümeti 
tarafından KEP ile revize edilmiştir. AKP Hükümeti, Orta Vadeli Programı yaklaşık dört ay sonra 
açıklayabilmiştir. Hukuken suç işlemiştir. 2009 Yılında öngörülen yüzde 4'lük büyüme hedefi yüzde 
6 daralmaya, 10 milyar TL. olarak belirlenen bütçe açığı 50 milyar TL.'ye ulaşmıştır. 

İstihdam ve işsizlik AKP'nin siciline işlenmiş derin bir sosyal yara olmaya devam etmektedir. 
Böyle bir durumda yabancıların çalışması AKP hükümeti tarafından kolaylaştınlmaya çalışılmaktadır. 
Yoksulluk emeklilerin kaderi olmuştur. AKP Hükümeti döneminde fakirlik meslek haline 
getirilmiştir. Gençler kamu yöneticileri kapıları önünde yardım talep eder hale düşürülmüştür. AKP 
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Hükümetinin uyguladığı teşvik politikaları ile iller arasında problem yaratılarak birbirine 
düşürülmüştür. Kurulmuş işletmeler aleyhine bir rekabet ortamı oluşturulmuştur. Belediyeler 
borçlarını ve finansman problemini taşıyamaz hale gelmiştir. 

AKP Hükümeti Bütçenin yasalaşmasının hemen ardından sağnağa dönüşen bir zam yağmuru 
ortaya koymuştur. Bütçede öngörülmeyen gelir ve harcamalar hemen TBMM'ne getirilmiştir. 
Önceden zamlarla aldığını emeklilere verme ihtiyacı duyan AKP Hükümeti, TBMM'den henüz 
geçmemiş emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi yasalaşmış gibi açıklayarak TBMM iradesini ipotek 
altına almaya çalışmıştır. Böyle yapmakla mal ve hizmetlere yapılan anormal zam sağnağının 
arkasından emeklilere psikolojik terapi uygulamaya çalışmaktadır. Kaynak bulmakta zorlanan 
Hükümet, 57. Hükümet döneminde alınan kararlar sayesinde krizde ayakta kalabilme becerisini 
gösteren bankaların maliyetlerini vatandaşa yansıtacağı tedbirleri ortaya koymaya başlamıştır. 5084 
sayılı yasa ile oluşturulan çarpık sanayileşme ve yatırım politikasının işlemediğini gören ve yeni bir 
teşvik sistemi oluşturmaya çalışan AKP Hükümeti, 5084 sayılı yasa konusunda süre uzatımına ilişkin 
farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Süre uzatımına karşı çıkan Hükümet, bu tasarı ile tekrar süre 
uzatımına karar vermek zorunda kalmıştır. 

Tasarı, içerdiği hükümler itibariyle başta Başbakan olmak üzere AKP yetkililerinin çelişkisini 
ortaya koymakta, ekonomik krizin etkilerinin halen ağır bir şekilde seyrettiğinin bu etkinin 2010 
yılında da devam edeceğinin Bakanlar Kurulunca ikrarı anlamına gelmektedir. 

Zira; Başbakan ve AKP yetkililerinin krize yönelik aldıklarını ifade ettikleri tedbirlere 
bakıldığında, bu Tasarıda anılan tedbirlerin 2010 yılında da uygulanmasına yönelik olarak süre 
uzatımına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Keza, Tasarının genel gerekçesinde de; global ekonomik kriz nedeniyle istihdamda ortaya çıkan 
sorunların aşılması amacıyla 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarının iyileştirilmesi ve kısa çalışma ödeneğinin artırılması uygulamasının 2010 yılında da 
devam ettirilmesinin amaçlandığı, aynı kapsamda olmak üzere, ilk defa işe alman ve çalıştırılanlar 
için sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir. 

Tasanda yer alan mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenleme konusunda Hükümeti 
temsilen toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nca bu düzenlemenin ilgili işçi ve 
işveren konfederasyonlarıyla mutabakat sağlanması açısından tasarıdan çıkartılabileceği ifade 
edilmiş, verilen önergelerle Tasarı metninden çıkartılmıştır. 

Esasen, 26.6.2009 tarihli ve 5920 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile İş Kanununa geçici iş 
ilişkisini düzenleyen 7 nci maddeden sonra gelmek üzere 7/A maddesi eklenerek mesleki anlamda 
geçici iş ilişkisine ilişkin düzenleme yapılmış, Cumhurbaşkanı bu Kanunu onaylamamış, sözkonusu 
1 inci maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, 9.7.2009 tarihi 
itibariyle geri göndermiştir. 

Gerekçe olarak, anılan düzenlemede, istihdam ve çalışma şartlarında eşitlik esasının sağlanması 
ve dolayısıyla bu eşitliği bozacak uygulamalann yasaklanması yönünde hükümlere yer verilmediği, 
mesleki anlamda geçici iş ilişkisi müessesesinin yapısı sebebiyle işçinin korunmasına yönelik 
kurallara Kanunda yer verilmesi gerektiği, aksi taktirde, yapılan düzenlemenin gerçek amacının 
dışında sonuçlar doğurabileceği ve madde kapsamındaki işçilerin emeğinin istismarı, insan onuruna 
yakışmayan durumların doğması gibi Kanunun amaçlamadığı olumsuz uygulamalara ve çalışma 
barışının bozulmasına yol açılabileceği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Cumhurbaşkanınca geri gönderme tezkeresinin 7.8.2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi esnasında, bu defa yine AKP milletvekillerinin önergesi ile sözkonusu maddenin 
Kanundan tümüyle çıkarılması teklif edilmiş ve kabul edilmiştir. 

Aynı durum, bu Tasannın görüşülmesi esnasında da yaşanmış olup, Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen bu Tasarıya konulmuş olan söz konusu düzenlemenin tümüyle çıkanlması kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla, geçici iş ilişkisine ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonunun üç ayrı 
toplantısında müzakere edilmiş olup, AKP Hükümeti ve Grubu bu konuda nasıl bir düzenleme 
yapacağını bilmez bir tavır ortaya koymuştur. 

Bu durum, AKP'nin ülke sorunlarına bakış açısının, yaklaşımının bir diğer örneğini ortaya 
koymakta, beceriksizliğini ve ciddiyetsizliğini açık bir şekilde göstermektedir. 

2821 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci maddesi sendikalann Toplu 
İş Sözleşmesi yapma yetkisini düzenlemektedir. Bu maddeye göre; kurulu bulunduğu iş kolunda 
çalışan işçilerin en az yüzde onunun üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına 
girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yandan fazlasının kendi üyesi bulunması 
halinde bu işyeri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Bu işkolunda çalışan işçilerin yüzde 
onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylannda 
yayımlanacak istatistiklerde belirtilecek işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara 
mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli 
olacaktır. Yetki belgesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini 
daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemeyecektir. 

18 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 2821 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna eklenen bir cümle ile; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının; yetkili sendikasının belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, kendisine 
gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas 
alacağını öngörmektedir. Şimdi de 18 Şubat 2009 tarihinde getirilen bu düzenleme tadil edilerek bu 
tasarının 4 üncü maddesinde yeniden düzenlenmektedir. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının yetkili sendikasının belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 01.08.2010 
tarihinden itibaren kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılan işçi bildirimlerini alacağı öngörülmektedir. Böylelikle Sendikalann toplu sözleşme yetkisine 
dayanak oluşturacak ve her yılın Ocak ve Temmuz aylannda Resmi Gazetede yayımlanması gereken 
işçi sayısı ile sendika üye sayısı istatistiklerinin yayımlanması konusunda 18 aylık öteleme yapılarak, 
bazı sendikalann sağlıksız ve gerçek olmayan üye yapısı ve istatistiklerle toplu iş sözleşmesi yapmaya 
devam etmesi sağlanmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu düzenleme ile bazı 
sendikalar kayırılmakta ve bağımsız sendikacılığın önüne geçilmek istenmektedir. 

Tasanda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddelerindeki sürelerin 31/12/2012 
tarihine kadar uzatılmasını içeren düzenleme yer almıştır. 

Bilindiği üzere, bölgesel ve sektörel teşvik uygulamasına geçilmesi yıllardır ülke gündeminde 
yer almış, nihayet Sayın Başbakan'ın 4 Haziran 2009 tarihli basın toplantısında yeni teşvik sisteminin 
esasları açıklanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Sayın Başbakan tarafından; yeni teşvik sistemi çalışmasının, yeni yatırımları desteklemek 
amacıyla hazırlanmış olduğu, yeni teşvik sisteminin ülkemizin rekabet gücünü artıracağı, üretim 
potansiyelini yükselteceği, kalıcı istihdam alanları oluşturacağı ve bölgesel gelişmişlik farklarını en 
aza indirecek olan yatırımların destekleneceği ifade edilmiştir. 

Daha sonra gerekli kanuni düzenlemeler ve ikincil düzenlemeler yapılarak uygulamaya 
konulmuş ve 2008 yılında süresi biten 5084 sayılı Kanunla düzenlenmiş teşvik sisteminin, yeni teşvik 
sistemine geçiş sürecinde 2009 yılı sonuna kadar uygulanması kabul edilmiştir. 

Bu Tasan ile de 5084 sayılı Kanunla uygulanan ve süresi 31/12/2009 tarihinde bitmiş olan yeni 
yatırımları ve istihdamı teşvik uygulamasının 2012 yılı sonuna kadar 3 yıl daha sürdürülmesi 
öngörülmektedir. 

Bir taraftan Başbakan tarafından yeni teşvik sistemine geçileceği açıklanıp buna göre gerekli 
düzenlemeler yapılmış iken, 5 yıldır uygulanan ve süresi bitmiş olan teşvik sisteminin 3 yıl daha 
uygulanmasını öngörmek AKP Hükümetinin bir başka çelişkisini ortaya koymakta, uygulamaya 
koyduklan yeni teşvik sistemine itibar etmediklerini göstermektedir. 

Tasarıda 2010 yılında emekli aylıklarında yapılacak artışa ilişkin düzenleme de yer almaktadır. 

Esasen 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklann 
her yılın Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE 
genel indeksindeki değişim oranı kadar artınlarak belirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu Tasanda yapılan düzenleme ile gelir ve aylıklann 2010 Ocak ayında 60 TL olarak artınlması, 
artış tutannın TÜFE değişim oranına göre yapılacak artıştan az olması halinde TÜFE değişim oranı 
kadar artınlması öngörülmektedir. 

Bir önceki altı aylık dönemde TÜFE değişim oranı yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
getirilen ek artış, dar bir kesimi kapsamış ve beklentilerin çok altında kalmıştır. 

AKP Hükümeti, sayılan 9,2 milyona varan emekli, dul ve yetimleri hüsrana uğratmıştır. Aylardır 
yazılı ve görsel medyada en düşük emekli aylığının 850-900 lira olacağı, önce 500 TL artacağı, son 
zamanlarda da en az 100 TL artacağı haberleri yer almış, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından emekli aylıklannda intibak çalışması yapıldığı açıklaması yapılmış, yılın başında da emekli 
ayhklannda yapılacak artışların 5 Ocak 2010 tarihinde Başbakan tarafından AKP Grup toplantısında 
açıklanacağı belirtilmiş, böylelikle emekli, dul ve yetimler, aylıklannda yüksek artış yapılacağı 
beklentisi içine sokulmuştur. 

Sayın Başbakan tarafından 5 Ocak 2010 tarihinde açıklanan emekli aylıklannda yapılacak artış, 
bu Tasan ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, Sayın Başbakan daha yasal alt yapısı olmadan, yetkisi 
bulunmadan emekli aylıklarının artınldığını açıklamıştır. Sayın Başbakanın bu açıklaması üzerine, 
yapılan artış beklentisi kadar olmasa da 2010 Ocak aylığını zamlı almak üzere bankalara giden 
emekli, dul ve yetimler ikinci bir defa şoka uğramışlardır. 

Esasen 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri esnasında; Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu olarak verilen, emekli, dul ve yetimlerimizin yaşadığı geçim sıkıntısını bir nebze olsun 
hafifletmek ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri gidermek üzere emekli 
aylıklarında yüzde 25'e kadar artış yapılabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini 
öngören teklif AKP tarafından reddedilmiştir. Bu teklifin kabul edilmiş olması halinde bugün yaşanan 
sorunlann hiç gündeme gelmeyeceği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Belediyelerin bir çoğu borç batağına girmiş hatta önemli bir kısmının personel maaşlarını ödeme 
kabiliyetlerini kaybederek belediyecilik faaliyetlerini sürdüremez duruma düştüğü bilinen bir 
gerçektir. Hal böyle iken, AKP Hükümeti belediyelerin sorunlarına çözüm getirmek yerine 
belediyeleri daha da zor duruma düşürecek düzenlemeye gitmektedir. Ayrıca, AKP Hükümetinin 
sorumlu bakanı yetkilerini kullanmayarak sorumluluğu Bakanlar Kumluna yükleme gayreti içinde 
olduğu görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, tasarıya karşı olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. 

Prof. Dr. Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Mustafa Kalaycı Sakarya Denizli Konya 

Doç. Dr. Mehmet Günal 

Antalya 

Erkan Akçay 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MADDE 4- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

"f) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 6245 
sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile Kuram tarafından 
müştereken belirlenen giderlerden," 

MADDE 5- 4447 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "2008 ve 2009" ibaresi "2008, 2009 ve 2010" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "Nisan ayına" ibaresi "Ekim ayına", "31/12/2009 tarihine kadar" ibaresi "31/12/2010 tarihine 
kadar", ikinci cümlesinde yer alan "31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar" ibaresi "31/12/2010 
tarihini 30/6/2011 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7- 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları 
ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"31/12/2009" ibaresi "31/12/2014" şeklinde değiştirilmiştir. 

M A D D E 3 - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin 
"XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
(2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

"1. Banka (katılım bankaları dahil) kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 
a) Türkiye'de kumlan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan 
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 200.000 TL 
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kumlan bankalar ve açılan 
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 200.000 TL 
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri 
(yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen 
belgeler (her şube ve her yıl için bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 

Nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelerde 24.000 TL 
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 36.000 TL 
Nüfusu 25.000'den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 48.000 TL" 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin 
"XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
(2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

"1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 
a) Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan 
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 200.000 TL 
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan 
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 200.000 TL 
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri 
(yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen 
belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 
Nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelerde 12.000 TL 
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 36.000 TL 
Nüfusu 25.000'den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 48.000 TL" 
MADDE 4- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 

12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bakanlık; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 1/8/2010 

tarihinden itibaren kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılan işçi bildirimlerini esas alır. Bu tarihe kadar Bakanlıkça yayınlanmış bulunan en son işçi ve 
üye istatistikleri geçerlidir." 

MADDE 5- Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca 5 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca 6 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7- Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8- Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Bakanlığa iletir. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları 
değerlendirir; dummu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin, çalışma vizesi ve ikamet 
izninin alınması halinde geçerlilik kazanır. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi 
aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye 
giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak 
için başvurmaları zorunludur. 

Türkiye' de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Bakanlığa 
yurt içinden de yapabilir. 

Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili 
işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek 
üzere ön izin verilebilir. 

Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda 
belirtilen görüşler alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik 
uygulamasına tabi değildir. 

Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi 
üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır. 

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık 
tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır." 

MADDE 8- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa 7 nci maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir. 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini 

karşılamak amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret 
karşılığında bir başka işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin 
verilmiş özel istihdam büroları tarafından yerine getirilir. 

Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici 
iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bürolar, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı 
Türkiye İş Kummu Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her ne ad altında 
olursa olsun işçilerden ücret alamaz. 

Bu madde kapsamında çalıştırılan işçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri yapılan işveren 
arasındaki iş ilişkisinde de bu Kanunun 5 inci maddesi uygulanır. Ücret, iş sağlığı ve güvenliği ile 
işyerinde yapılacak mesleki eğitim ve diğer temel çalışma ve istihdam koşullan açısından geçici iş 
ilişkisine göre çalışan işçi ile aynı veya eşit değerdeki iş için işyerine yeni alınan işçi arasında ayrım 
yapılamaz. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştınlan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi 
sayısının beşte birini geçemez. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş 
sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi onsekiz 
ayı geçemez. Bu süreyi geçen çalıştırma, iş sözleşmesinin ve geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı 
olarak yapılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma 
durumlannda, devredilen işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi 
kurulmuş olur. 
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Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli süreli 
iş sözleşmeleri, esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi niteliğini taşır. 

Devredilen işyerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içerisinde 
başka bir işyerinde istihdam edememesi halinde, özel istihdam bürosu işçinin asgari ücretten az 
olmamak üzere sözleşmede belirtilen ücretinin yarısını ödemek zorundadır. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin 
uygulanmasında işçi sayısına dahil edilmez. 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı işyerinde bu madde 
kapsamında çalıştırılamaz. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin birinci ve ikinci 
fıkrası hariç diğer hükümleri uygulanır. 

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 9- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin 
altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İşgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçları Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim 
Kurulu; Kurul başkanının onayıyla, biri Kurum temsilcisi, diğeri Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluş 
temsilcileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere iki üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde 
birden fazla Denetim Kurulu oluşturulabilir. Denetim raporları Kurula bildirilir." 

"Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla 
olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamının geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim 
Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar 
üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu üyelerine ise ayda otuz işgücü yetiştirme kursunu 
geçmemek üzere denetlenen kurs başına (300) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum 
Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. Birden fazla kurul üyesi olanlar bu ödemelerin en fazla birinden yararlanır." 

MADDE 10- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"31/12/2009" ibaresi "31/12/2012" şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer 
alan "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009" ibaresi "31/12/2004 tarihine kadar 
tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 26- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalı ve hak sahiplerine; 

a) 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarları, dosya bazında ödenmesi gereken 
miktar esas alınmak kaydıyla; 

1) 2010 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılır. Ancak, bu 
artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması halinde 55 inci 
maddeye göre artırılarak ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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MADDE 9- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin 
altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İşgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçları Denetim Kumlu tarafından denetlenir. Denetim 
Kumlu; Kurul başkanının onayıyla, biri Kurum temsilcisi, diğeri Kuml üyesi diğer kurum ve kuruluş 
temsilcileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere iki üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması hâlinde 
birden fazla Denetim Kumlu oluşturulabilir. Denetim raporları Kumla bildirilir." 

"Kurum tarafından; Kuml üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kumlu üyelerine ayda ikiden fazla 
olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim 
Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar 
üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kumlu üyelerine ise ayda otuz işgücü yetiştirme kursunu 
geçmemek üzere denetlenen kurs başına (300) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurura 
Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. Birden fazla kuml üyesi olanlar bu ödemelerin en fazla birinden yararlanır." 

MADDE 10- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"31/12/2009" ibaresi "31/12/2012" şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer 
alan "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009" ibaresi "31/12/2007 tarihine kadar 
tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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2) 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 yılı 
Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir. 

b) 2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü 
ve geçici 2 nci maddelere göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde 
belirtilen şekilde artırılarak ödenir. 

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 
hesabına giren; 

1) Son takvim ayı 2010 yılının birinci yansına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci fıkranın 
(a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre, 

2) Son takvim ayı 2010 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler sadece birinci 
fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, 

artınlarak ödenir. 
d) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı; 
1) İş kazalan ve meslek hastalıktan sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 

gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, 
2) Ölüm dosyalannda hak sahiplerinin hisseleri oranında, 
3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık 

alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik 
sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre, 

uygulanır. 
e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2010 

yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında 55 inci maddeye göre aynca artırılmaz." 
MADDE 12- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"sosyal güvenlik kuruluşlanna olan borçlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler 
kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma 
sağlanmamış olan borçlarına" ibaresi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır. 

"(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki borçlardan 1/3/2010 tarihinden önce doğmuş 
olanlar için yapılacak kesintilerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, il özel 
idareleri ve belediyeler adına aylık olarak aynlacak tutara oranı, yüzde 40'ı aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlannı; alacaklann nev'ine, alacaklı kuruluşlara, borçlu kuruluşların 
belirlenecek kriterler çerçevesinde borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayn ayn 
veya topluca tespit etmeye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslan belirlemeye, 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 13- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi 
ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Türkiye İş Kurumu tarafından, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu uyannca sigortalı işsizlere 1/10/2008 ila 1/9/2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik 
ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisi alınmaz, bu ödemeler ile ilgili tarh veya tahakkuk etmiş 
olan vergi, vergi cezası ve gecikme faizi ile gecikme zamlannın tahsilinden vazgeçilir. Ancak, tahsil 
edilmiş tutarlar iade edilmez. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler 
kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma 
sağlanmamış olan borçlarına" ibaresi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki borçlardan 1/3/2010 tarihinden önce doğmuş 
olanlar için yapılacak kesintilerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, il özel 
idareleri ve belediyeler adına aylık olarak ayrılacak tutara oranı, yüzde 40'ı aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nev'ine, alacaklı kuruluşlara, belirlenecek 
kriterler çerçevesinde borçlu kuruluşları borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı 
ayrı veya topluca tespit etmeye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları 
belirlemeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kumlu yetkilidir." 

MADDE 13- Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Türkiye İş Kurumu tarafından, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı işsizlere 1/10/2008 ila 1/9/2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik 
ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisi hesaplanmaz; vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme 
zammı aranmaz; tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

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 
M. Aydın H. Yazıcı F. N. Özak 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Z. Çağlayan E Çelik E. Bağış 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin 
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı 

M. V. Gönül B. Atalay A. Davutoğlu 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir 
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Akdağ B. Yıldırım M. M. 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 Çevre ve Orman Bakanı 

E. Günay V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) 
sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik 
2010 yılında tahakkuk ettirilmiş harçlar için de uygulanır ve aradaki farka isabet eden harç tutarı bu 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir. Bu suretle harca 
tabi tutulan belgelerden 2010 yılı için ayrıca yıllık harç aranmaz. 

Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kumlan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine 
ilişkin belgeler ile bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere, açılan şubelerine ait 
belgelere ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş 
sayılarak bir ay içinde ödenir. 

MADDE 14- Bu Kanunun; 
a) 6 nci ve 11 inci maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) 
sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik 
2010 yılında tahakkuk ettirilmiş harçlar için de uygulanır ve aradaki farka isabet eden harç tutarı bu 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir. Kanunun yayımı 
tarihi itibarıyla faaliyette bulunan tüm bankaların serbest bölgeler dışındaki şubelerine ait belgelere 
ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak 
bir ay içinde ödenir. 

MADDE 14- Bu Kanunun; 
a) 2 nci maddesi 31/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 7 nci ve 11 inci maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 


	tbmm230590520563.pdf
	tbmm230590520564.pdf
	tbmm230590520565.pdf
	tbmm230590520566.pdf
	tbmm230590520567.pdf
	tbmm230590520568.pdf
	tbmm230590520569.pdf
	tbmm230590520570.pdf
	tbmm230590520571.pdf
	tbmm230590520572.pdf
	tbmm230590520573.pdf
	tbmm230590520574.pdf
	tbmm230590520575.pdf
	tbmm230590520576.pdf
	tbmm230590520577.pdf
	tbmm230590520578.pdf
	tbmm230590520579.pdf
	tbmm230590520580.pdf
	tbmm230590520581.pdf
	tbmm230590520582.pdf
	tbmm230590520583.pdf
	tbmm230590520584.pdf
	tbmm230590520585.pdf
	tbmm230590520586.pdf
	tbmm230590520587.pdf
	tbmm230590520588.pdf
	tbmm230590520589.pdf
	tbmm230590520590.pdf
	tbmm230590520591.pdf
	tbmm230590520592.pdf
	tbmm230590520593.pdf
	tbmm230590520594.pdf
	tbmm230590520595.pdf
	tbmm230590520596.pdf
	tbmm230590520597.pdf
	tbmm230590520598.pdf
	tbmm230590520599.pdf
	tbmm230590520600.pdf
	tbmm230590520601.pdf
	tbmm230590520602.pdf
	tbmm230590520603.pdf
	tbmm230590520604.pdf
	tbmm230590520605.pdf
	tbmm230590520606.pdf
	tbmm230590520607.pdf
	tbmm230590520608.pdf
	tbmm230590520609.pdf
	tbmm230590520610.pdf
	tbmm230590520611.pdf
	tbmm230590520612.pdf
	tbmm230590520613.pdf
	tbmm230590520614.pdf
	tbmm230590520615.pdf
	tbmm230590520616.pdf
	tbmm230590520617.pdf
	tbmm230590520618.pdf
	tbmm230590520619.pdf
	tbmm230590520620.pdf
	tbmm230590520621.pdf
	tbmm230590520622.pdf
	tbmm230590520623.pdf
	tbmm230590520624.pdf
	tbmm230590520625.pdf
	tbmm230590520626.pdf
	tbmm230590520627.pdf
	tbmm230590520628.pdf
	tbmm230590520629.pdf
	tbmm230590520630.pdf
	tbmm230590520631.pdf
	tbmm230590520632.pdf
	tbmm230590520633.pdf
	tbmm230590520634.pdf
	tbmm230590520635.pdf
	tbmm230590520636.pdf
	tbmm230590520637.pdf
	tbmm230590520638.pdf
	tbmm230590520639.pdf
	tbmm230590520640.pdf
	tbmm230590520641.pdf
	tbmm230590520642.pdf
	tbmm230590520643.pdf
	tbmm230590520644.pdf
	tbmm230590520645.pdf
	tbmm230590520646.pdf
	tbmm230590520647.pdf
	tbmm230590520648.pdf
	tbmm230590520649.pdf
	tbmm230590520650.pdf
	tbmm230590520651.pdf
	tbmm230590520652.pdf
	tbmm230590520653.pdf
	tbmm230590520654.pdf
	tbmm230590520655.pdf
	tbmm230590520656.pdf
	tbmm230590520657.pdf
	tbmm230590520658.pdf
	tbmm230590520659.pdf
	tbmm230590520660.pdf
	tbmm230590520661.pdf
	tbmm230590520662.pdf
	tbmm230590520663.pdf
	tbmm230590520664.pdf
	tbmm230590520665.pdf
	tbmm230590520666.pdf
	tbmm230590520667.pdf
	tbmm230590520668.pdf
	tbmm230590520669.pdf
	tbmm230590520670.pdf
	tbmm230590520671.pdf
	tbmm230590520672.pdf
	tbmm230590520673.pdf
	tbmm230590520674.pdf
	tbmm230590520675.pdf
	tbmm230590520676.pdf
	tbmm230590520677.pdf
	tbmm230590520678.pdf
	tbmm230590520679.pdf
	tbmm230590520680.pdf
	tbmm230590520681.pdf
	tbmm230590520682.pdf
	tbmm230590520683.pdf
	tbmm230590520684.pdf
	tbmm230590520685.pdf
	tbmm230590520686.pdf
	tbmm230590520687.pdf
	tbmm230590520688.pdf
	tbmm230590520689.pdf
	tbmm230590520690.pdf
	tbmm230590520691.pdf
	tbmm230590520692.pdf
	tbmm230590520693.pdf
	tbmm230590520694.pdf
	tbmm230590520695.pdf
	tbmm230590520696.pdf
	tbmm230590520697.pdf
	tbmm230590520698.pdf
	tbmm230590520699.pdf
	tbmm230590520700.pdf
	tbmm230590520701.pdf
	tbmm230590520702.pdf
	tbmm230590520703.pdf
	tbmm230590520704.pdf
	tbmm230590520705.pdf
	tbmm230590520706.pdf
	tbmm230590520707.pdf
	tbmm230590520708.pdf
	tbmm230590520709.pdf
	tbmm230590520710.pdf
	tbmm230590520711.pdf
	tbmm230590520712.pdf
	tbmm230590520713.pdf
	tbmm230590520714.pdf
	tbmm230590520715.pdf
	tbmm230590520716.pdf
	tbmm230590520717.pdf
	tbmm230590520718.pdf
	tbmm230590520719.pdf
	tbmm230590520720.pdf
	tbmm230590520721.pdf
	tbmm230590520722.pdf
	tbmm230590520723.pdf
	tbmm230590520724.pdf
	tbmm230590520725.pdf
	tbmm230590520726.pdf
	tbmm230590520727.pdf
	tbmm230590520728.pdf
	tbmm230590520729.pdf
	tbmm230590520730.pdf
	tbmm230590520731.pdf
	tbmm230590520732.pdf
	tbmm230590520733.pdf
	tbmm230590520734.pdf
	tbmm230590520735.pdf
	tbmm230590520736.pdf
	tbmm230590520737.pdf
	tbmm230590520738.pdf
	tbmm230590520739.pdf
	tbmm230590520740.pdf
	tbmm230590520741.pdf
	tbmm230590520742.pdf
	tbmm230590520743.pdf
	tbmm230590520744.pdf
	tbmm230590520745.pdf
	tbmm230590520746.pdf
	tbmm230590520747.pdf
	tbmm230590520748.pdf
	tbmm230590520749.pdf
	tbmm230590520750.pdf
	tbmm230590520751.pdf
	tbmm230590520752.pdf
	tbmm230590520753.pdf
	tbmm230590520754.pdf
	tbmm230590520755.pdf
	tbmm230590520756.pdf
	tbmm230590520757.pdf
	tbmm230590520758.pdf
	tbmm230590520759.pdf
	tbmm230590520760.pdf
	tbmm230590520761.pdf
	tbmm230590520762.pdf
	tbmm230590520763.pdf
	tbmm230590520764.pdf
	tbmm230590520765.pdf
	tbmm230590520766.pdf
	tbmm230590520767.pdf
	tbmm230590520768.pdf
	tbmm230590520769.pdf
	tbmm230590520770.pdf
	tbmm230590520771.pdf
	tbmm230590520772.pdf
	tbmm230590520773.pdf
	tbmm230590520774.pdf
	tbmm230590520775.pdf
	tbmm230590520776.pdf
	tbmm230590520777.pdf
	tbmm230590520778.pdf
	tbmm230590520779.pdf
	tbmm230590520780.pdf
	tbmm230590520781.pdf
	tbmm230590520782.pdf
	tbmm230590520783.pdf
	tbmm230590520784.pdf
	tbmm230590520785.pdf
	tbmm230590520786.pdf
	tbmm230590520787.pdf
	tbmm230590520788.pdf
	tbmm230590520789.pdf
	tbmm230590520790.pdf
	tbmm230590520791.pdf
	tbmm230590520792.pdf
	tbmm230590520793.pdf
	tbmm230590520794.pdf
	tbmm230590520795.pdf
	tbmm230590520796.pdf
	tbmm230590520797.pdf
	tbmm230590520798.pdf
	tbmm230590520799.pdf
	tbmm230590520800.pdf
	tbmm230590520801.pdf
	tbmm230590520802.pdf
	tbmm230590520803.pdf
	tbmm230590520804.pdf
	tbmm230590520805.pdf
	tbmm230590520806.pdf
	tbmm230590520807.pdf
	tbmm230590520808.pdf
	tbmm230590520809.pdf
	tbmm230590520810.pdf
	tbmm230590520811.pdf
	tbmm230590520812.pdf
	tbmm230590520813.pdf
	tbmm230590520814.pdf
	tbmm230590520815.pdf
	tbmm230590520816.pdf
	tbmm230590520817.pdf
	tbmm230590520818.pdf
	tbmm230590520819.pdf
	tbmm230590520820.pdf
	tbmm230590520821.pdf
	tbmm230590520822.pdf
	tbmm230590520823.pdf
	tbmm230590520824.pdf
	tbmm230590520825.pdf
	tbmm230590520826.pdf
	tbmm230590520827.pdf
	tbmm230590520828.pdf
	tbmm230590520829.pdf
	tbmm230590520830.pdf
	tbmm230590520831.pdf
	tbmm230590520832.pdf
	tbmm230590520833.pdf
	tbmm230590520834.pdf
	tbmm230590520835.pdf
	tbmm230590520836.pdf
	tbmm230590520837.pdf
	tbmm230590520838.pdf
	tbmm230590520839.pdf
	tbmm230590520840.pdf
	tbmm230590520841.pdf
	tbmm230590520842.pdf
	tbmm230590520843.pdf
	tbmm230590520844.pdf
	tbmm230590520845.pdf
	tbmm230590520846.pdf
	tbmm230590520847.pdf
	tbmm230590520848.pdf
	tbmm230590520849.pdf
	tbmm230590520850.pdf
	tbmm230590520851.pdf
	tbmm230590520852.pdf
	tbmm230590520853.pdf
	tbmm230590520854.pdf
	tbmm230590520855.pdf
	tbmm230590520856.pdf
	tbmm230590520857.pdf
	tbmm230590520858.pdf
	tbmm230590520859.pdf
	tbmm230590520860.pdf
	tbmm230590520861.pdf
	tbmm230590520862.pdf
	tbmm230590520863.pdf
	tbmm230590520864.pdf
	tbmm230590520865.pdf
	tbmm230590520866.pdf
	tbmm230590520867.pdf
	tbmm230590520868.pdf
	tbmm230590520869.pdf
	tbmm230590520870.pdf
	tbmm230590520871.pdf
	tbmm230590520872.pdf
	tbmm230590520873.pdf
	tbmm230590520874.pdf
	tbmm230590520875.pdf
	tbmm230590520876.pdf
	tbmm230590520877.pdf
	tbmm230590520878.pdf
	tbmm230590520879.pdf
	tbmm230590520880.pdf
	tbmm230590520881.pdf
	tbmm230590520882.pdf
	tbmm230590520883.pdf
	tbmm230590520884.pdf
	tbmm230590520885.pdf
	tbmm230590520886.pdf
	tbmm230590520887.pdf

