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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II.- GELEN KÂĞITLAR
III.- YOKLAMALAR
IV.- SÖYLEVLER
1.- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,

Genel Kurula hitaben  konuşması  
V.- AÇIKLAMALAR
1.- Sivas Milletvekili Nursuna Memecan’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter

Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konsey çalışmalarına yaptığı katkılara
ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’ne ilişkin açıklaması

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konsey çalışmalarına yaptığı katkılara
ilişkin açıklaması
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4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’ne ilişkin açıklaması

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun vermiş olduğu bilgilere, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü’ne ve tutuklu bulunan gazetecilerle ilgili
değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklaması

6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın,  10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’ne ilişkin açıklaması

7.- Mardin Milletvekili Muammer Güler’in, Türk İdareciler Günü’ne ilişkin
açıklaması 

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın, Kırıkkale ilinin Yahşihan
ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat ayrıştırma
tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan
rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin gündem dışı konuşması 

2.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli esnafının yaşadığı
ekonomik sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan’ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/17)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu’nun, Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/18)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan
Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/28) İç Tüzük’ün
37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/19)

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 milletvekilinin, ataması
yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/94)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 milletvekilinin, Muğla’da
yapılması planlanan HES projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
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3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 milletvekilinin,
emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)

VIII.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları

tarafından verilen, “Tutuklu gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının
tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesi ve
ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi”
hakkındaki Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 10/1/2012 Salı günkü
birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşimde
yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, İzmir Milletvekili Oğuz

Oyan’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Günay’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
3.- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, İzmir Milletvekili Oğuz

Oyan’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısının

açılışına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Savaşır ile Göle’deki
Kalecik kalelerinin restorasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/16) ve Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Şeytan Kalesi ve
Hanak’taki Kırnak Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/17)
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kongre Binasına ilişkin
sözlü soru önergesi (6/76) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı                

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Diyadin şifalı kaplıcalarının
turizme açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/92) ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Başkale travertenler
bölgesinin turizme açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/93) ve Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’ta bulunan
Katerina Köşkünün bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/105) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
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8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, turizm konusunda Tokat’ta
yapılacak projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/111) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bulunan Beş Kiliselerin
onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/128) ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın cevabı

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bulunan tabyaların
restore edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/146) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

11.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı ve ilçelerinde bulunan tarihî
eserlerin korunmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/232) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı unvanlarla çalışan personelin
özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/342) ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın cevabı

13.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyit Battal Gazi Türbesi
yenileme çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/400) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

14.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, taşınması düşünülen bir köyde
yaşayanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/401)
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

15.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Küllüoba Höyüğü kazısı
çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/402) ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın cevabı

16.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bahşeyş Anıtı’nın bakım ve
onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/416) ve Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın cevabı

17.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Yazılıkaya Midas Anıtı’nın
bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/417) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta
yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/519) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın
Süleymanlı beldesindeki termal su kaynaklarının turizme kazandırılmasına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/535) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın cevabı

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak
yatırım ve projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/578) ve Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
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21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların kitap
ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/593) ve Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez
Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/602) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

23.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı
kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi
(6/611) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki tarihî
eserlerin restorasyonu çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/660) ve Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez
teşkilatı araçları ve lojmanların giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/663) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

26.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ulus, Ankara Kalesi ve
çevresinde yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/664) ve Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin
İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya
Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/440)
(S. Sayısı: 32) 

2.- Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in;
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/152)
(S. Sayısı: 112) 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Van depreminin Adilcevaz ve
Patnos’a etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın cevabı (7/1551)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş-Varto’da meydana gelen
depremler sonrasında yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere ilişkin
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1553)
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3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’de yayınlanacak bir diziyle
ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/1585)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez
teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1600)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere yapılan nakdî ve ayni
yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/1602)

6.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 1971 Bingöl depreminden sonra
yapılan geçici konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1603)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Sosyal Destekleme
Programı kapsamında gerçekleşen proje başvurularına,  

- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez
teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına,

İlişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/1639),
(7/1641)

8.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van depremi için toplanan yardım
malzemelerinin depolama koşullarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1720)

9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT personelinin atanmasına,
görev yeri değişikliklerine ve emeklilik işlemlerine ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/1724)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta
zemin etüdü ve jeofizik inceleme çalışması yapılmamasının nedenine ve olası
depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1725)

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van depremi sonrası diğer
illere sevk edilen depremzedelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın cevabı (7/1766)

12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ’daki bir beldede
depremzedeler için inşa edilecek konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1782)

13.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Van depremi sonrası Ağrı Dağı’nda
meydana gelebilecek volkanik hareketlenmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1783)

14.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, bankacılık sektöründeki
yabancı sermaye payı ile geri ödenmeyen krediler ve bunun sonuçlarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/1786)

89:90

91:93

94:96

97:98

99:105

106:108

109:111

112:115

116:117

118:120

121:123

123:129

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 6 -

   Sayfa    

murat



15.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Erdemir’e ait bir arazinin
özelleştirmeden önce satışına ve araziyle ilgili ÇED sürecine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
(7/1795)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TRT’de yayınlanacak bir
diziyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/1804)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında vergi
borçlarının ödeme zamanından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/1850)

18.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, İnsan Hakları Danışma
Kurulunun 2004 yılından itibaren toplanmamasına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1907)

19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen
proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/1928)

20.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yapı denetim ile ilgili yasal
mevzuata ve yapı denetimi kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1931)

21.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Gemlik Limanı’nda kimyasal
maddeler için depolama alanları ve ilave rıhtım yapılmasının çevreye etkilerine
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
(7/1932)

22.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriye ile ticari ilişkilere ilişkin
Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı
(7/1982)

23.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, yeni Van’ın kurulacağı
bölgeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/2028)

24.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, görülmekte olan bir davanın
iddianamesinde milletvekillerinin yazılı ve sözlü açıklamalarının suç delilleri
arasında yer almasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/2073)

25.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hakkari’de bazı
ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2103)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez
ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2203)

130:133

134:135

136:137

138:140

141:146

147:150

151:154

155:162

162:165

166:168

169:174

174:176
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 13.03’te açılarak dört oturum yaptı.
Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Adana ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 90’ıncı yıl

dönümüne,
Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kanun hükmünde kararnamelerden sonra devletin durumuna,
Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun uygulama alanına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Adana Milletvekili Ali Halaman,
Adana Milletvekili Fatoş Gürkan,
Adana ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 90’ıncı yıl dönümüne;
İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanının Bedelli Askerlik Yasası’nın görüşmeleri

sırasında Genelkurmay Başkanının görüşüyle ilgili ifadesine, 
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan

(10/92),
İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki (10/93),
Sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması

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

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında Malatya-
Kürecik’te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/5) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve genel görüşme
açılıp açılmaması konusundaki ön görüşmenin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in resmî konuğu olan Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 10 Ocak 2012 Salı günkü birleşimde Genel Kurula
hitaben bir konuşma yapma isteğine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
1’inci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22
Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler
Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu’nun (1/440) (S. Sayısı: 32) görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır
bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan ve görüşmelerine devam olunan Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa
Milletvekili Hüseyin Şahin’in; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/152) (S. Sayısı: 112)
çerçeve 1’inci maddesi kabul edildi ve  çerçeve 2’nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü.

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in konuşması sırasında sarf
ettiği sözlerle ilgili olarak İç Tüzük’ün, 67 ve 163’üncü maddelerine göre işlem yapılması gerektiğine
ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Milletvekili Temel Coşkun’un şahsına,
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın şahsına,
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in şahsına,
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in şahsına,
Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in şahsına,
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in şahsına,
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Şırnak Milletvekili

Hasip Kaplan’ın şahsına,
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in grubuna,
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Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın şahsına,
Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
10 Ocak 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 19.55’te son verildi.

Mehmet SAĞLAM
Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Mine LÖK BEYAZ
Bartın Diyarbakır

Kâtip Üye Kâtip Üye

II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 60

6 Ocak 2012 Cuma
Tasarı

1.- Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/538) (Adalet Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

No: 61

10 Ocak 2012 Salı
Raporlar

1.- 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu
ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 10/01/2012) (GÜNDEME)

2.- 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 10/01/2012)
(GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen

adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2011)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Muğla’da yapılması planlanan HES
projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2011) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011) 
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10 Ocak 2012 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV.- SÖYLEVLER
1.- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Genel Kurula hitaben

konuşması  
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt

Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in refakatinde şu anda Meclisimizi
teşrif etmişlerdir. Kendilerine yüce Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ, CHP ve
MHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 5/1/2012 Perşembe günkü 48’inci Birleşiminde alınan karar
gereğince, konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’nu kürsüye davet ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Çavuşoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ BAŞKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU  – Sayın
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; üyesi bulunduğum ve bugün Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı sıfatımla hitap etme onurunu yaşadığım yüce Türkiye Büyük
Millet Meclisine saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle siz Değerli Başkan ve milletvekili
arkadaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 

Bugün karşınızda, Türkiye’nin, kurulduğu 1949 yılından bu yana üyesi bulunduğu, Avrupa
Konseyinin siyasi platformu olan Parlamenter Meclisinin Başkanlığını yürüten ilk Türk milletvekili
olarak bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

25 Ocak 2010 tarihinde seçilmiş olduğum ve 23 Ocak 2012 tarihinde tamamlayacağım Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığının son resmî ziyaretlerinden birisini ülkem Türkiye’ye
yapmaktan ayrıca mutluluk ve onur duyuyorum. 

Bugün yüce Meclisimize yapacağım hitapla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığımızın
sonuna yaklaşırken Başkanlık dönemimizde Avrupa’da ve komşu bölgelerde meydana gelen değişimler,
ortaya çıkan sorunlar ve önümüze çıkan fırsatlar çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin bir
değerlendirmesini sizlerle paylaşma fırsatı bulacağım. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle Avrupa’da yeni savaşların vuku bulmaması için demokrasi, insan
hakları ve hukukun üstünlüğü ortak ilke ve değerleri etrafında bir araya gelen Avrupa ülkelerinin 1949
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yılında kurduğu Avrupa Konseyi, bugün Belarus dışında 47 Avrupa ülkesinin ve Avrupa çapında 800
milyon vatandaşın temsil edildiği yegâne Pan Avrupa kuruluşudur. Türkiye de 9 Ağustos 1949 yılında
Avrupa Konseyinin kurucu üyeleri arasında yer alarak bu evrensel nitelikteki ilkelere bağlılığını ve ileri
vizyonunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Türkiye, bu altmış yılı aşkın süre içinde Avrupa Konseyinin temel yapı taşını oluşturan değerleri
ve ilkeleri doğrultusunda çok önemli aşamalar kaydetti, öyle ki 2004 yılında Avrupa Konseyi -o yıla
kadar- Denetim Komisyonu tarafından denetlenen bir ülke durumundayken özellikle Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetimizin gerçekleştirdiği reformlar ve  Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisinde o dönemde birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızla beraber yaptığımız etkili çalışmalar
sayesinde bu denetim sürecinden çıkmayı başarmış ve bu aynı zamanda benim de Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi Başkanlığına giden süreçte önümü açan önemli bir gelişme, âdeta bir dönüm noktası
olmuştur. Ben, bu vesileyle Sayın Meclis Başkanımızın şahsında yüce Meclisimize bir kez daha
şükranlarımı arz ediyorum. 

Biz de Avrupa konumundaki Başkanlığımızın katkılarımız ve başarılarımızla anılması ve başında
bulunduğumuz kurumun itibar ve güvenirliğini artırmak için çaba gösteriyoruz. Bir Türk olarak, temsil
ettiğimiz zengin kültürümüz ve bu zengin kültürümüzün bize öğrettiği hoşgörü ve uzlaşı anlayışıyla
dönemimizde azami katkılar yapma gayreti içindeyiz. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar; Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana demokrasi, insan
hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin Avrupa çapında ve ötesinde geliştirilmesi ve ilerletilmesinde
öncü rol oynamıştır. 1970’li yıllarda Avrupa’da diktatörlükler yıkıldıktan sonra özellikle güney Avrupa
ülkelerine, Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde demokrasilerin gelişmesi için önemli rol
oynamıştır. Aynı şekilde, Berlin duvarı yıkıldıktan sonra 1990’lı yıllarda da Doğu ve Orta Avrupa
ülkelerinde demokrasilerin kurulması ve bunların güçlenmesi için çok önemli rol üstlenmiştir ve bu
desteklerle de Avrupa siyasetinde çok büyük rol oynamıştır. Bu sebepledir ki Avrupa Konseyi sık sık
“Demokrasi okulu” ya da “Avrupa Birliğine geçiş odası” gibi tabirlerle anılmıştır. Hâlbuki Avrupa
Konseyi bu tür tanımlamaların çok ötesinde, ortak değer ve ilkeler bütünlüğünün kurulmasına katkı
sağlayan bir standart oluşturma mercisi olmuştur. Avrupa Konseyinin bugüne kadar en büyük başarısı,
kuruluşundan bir yıl sonra sözleşme olarak ortaya çıkan ve tüm ülkeler tarafından imzalanan Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’dir ve de arkasında yine Strasbourg merkezli kurulan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sözleşmenin ortaya koyduğu değerlere özellikle
verdiği kararlar ya da oluşturduğu içtihatlarla çok büyük katkılar sağlamış, bu değerlerin çok daha ileri
noktalara gelmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyinde şimdiye kadar Avrupa
Konseyinin görev çerçevesi içinde kalan alanların tamamında Avrupa çapında tek bir hukuk alanı
oluşturmak için iki yüzden fazla sözleşme imzalanmıştır. Örneğin, Kadına Yönelik Şiddet ve de Ev İçi
Şiddetle Mücadele ve Önlenmesi Sözleşmesi Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem
Başkanlığında Türkiye’nin gayretleriyle kaleme alınmıştır ve yine Türkiye’nin Dönem Başkanlığı sona
ererken İstanbul’da imzaya açılmıştır. Burada büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki bu
sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye olmuştur. Yine, bu sözleşmeyi ilk onaylayan da bizim yüce
Meclisimiz olmuştur. Avrupa Konseyi tarafından da bu önemli adım büyük takdirle karşılanmıştır. Tabii,
Avrupa Konseyinin sadece insan hakları koruması ve geliştirilmesi bakımından oluşturduğu mekanizma
İnsan Hakları Sözleşmesi ya da Mahkeme değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yanında
özellikle diğer mekanizmalarla, denetim mekanizmalarıyla, yardım mekanizmalarıyla Avrupa’da
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için büyük katkılar sağlamıştır. Bu
mekanizmalardan bir tanesi de Venedik Komisyonudur. Venedik Komisyonu bugün sadece Avrupa
Konseyi üye ülkelerine bu anlamda destek sağlamamakta, diğer taraftan Kırgızistan gibi, Şili gibi, Güney
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Afrika gibi, Meksika gibi, Japonya gibi dünyanın her kıtasından ülkelere de büyük bir destek vermektedir
ve bu ülkeler de bu destekten faydalanmaktadır. Yine, İşkenceyi Önleme Komitesi, Yolsuzlukla
Mücadele Örgütü gibi, yine Hoşgörüsüzlükle Mücadele Örgütü, GRECO gibi birçok CPT kurumlarıyla
da yine Avrupa’da insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde çok önemli rol oynamıştır. 

Başkanlığını yaptığımız Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, özellikle Denetim Komisyonuyla
beraber bu üye ülkelerin bu anlamdaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetlemektedir,
kontrol etmektedir ve de teşvik etmektedir ama Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin tek görevi
denetim görevi değildir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tüm Avrupa’da 800 milyon insanı temsilen
her türlü farklı ideolojiler, farklı diller, farklı dinler ve farklı kültürlerden gelen arkadaşlarımızın
oluşturduğu bir yasama organıdır ve de üye ülkelere yönelik kararlar ve de Bakanlar Komitesine yönelik
de tavsiye kararları alır. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, İnsan Hakları Mahkemesine
tüm üye ülkelerin yargıçlarını seçer. Bunu da burada özellikle vurgulamak istedim.

Tabii, Avrupa Konseyinin 2004 yılında Türkiye’yi denetimden çıkardığını biraz önce vurguladım.
Bunun da bizim Başkanlığımızın önünü açan önemli bir dönüm noktası olduğunun da altını çizdim.
Tabii ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin denetiminden çıkmak bir üye ülke için çok önemli bir
başarıdır ancak her başarıda olduğu gibi önemli sorumlulukları da birlikte getirmektedir. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bir ülkeyi denetimden çıkarırken elbette o ülkenin bazı
yükümlülükleri yerine getirdiğini tescil eder fakat bundan sonraki süreçte o ülkenin yerine getirmesi
gereken sorumlulukları ve yükümlülükleri de hatırlatır. Nitekim, 2004 yılında Türkiye’yle ilgili aldığı
1380 sayılı Karar’ında da böyle olmuştur. Avrupa Konseyi bir taraftan Türkiye'nin büyük reformlar
kaydettiğini, gerçekleştirdiğini tescil etmiştir ama diğer taraftan Türkiye'nin bundan sonraki süreçte
yapması gereken yükümlülükleriyle ilgili de on iki maddelik bir metin ortaya koymuştur. Elbette bu
süreçten sonra Türkiye de bu yükümlülüklerini yerine getirmek için önemli adımlar atmıştır, fakat değerli
arkadaşlarım, özellikle bu adımların yanında bugün yeni adımların atılması da zarurettir, bunun da altını
çizmemiz gerekiyor. 

Elbette son iki yılda, özellikle 12 Eylülde referanduma giden anayasa değişikliği bundan sonra
atılacak adımlar için bir temel oluşturmuştur, anayasal zemin oluşturmuştur fakat bugün özellikle
Türkiye'nin çok ciddi bir yargı reformuna ihtiyacı olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bunu da,
maalesef şu anda yargının içinde bulunduğu durumu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye
aleyhine olan dosya sayısında ve de Türkiye aleyhine verilen kararlarda görebilmekteyiz. Bugün
maalesef Türkiye, kabul etmeliyiz ki değerli arkadaşlar, bir taraftan Başkanlığını yapmaktan mutluluk
duyuyoruz ama diğer taraftan Rusya ve Polonya’nın arkasından aleyhinde en çok dosya bulunan ülkedir.
Daha önce Rusya’dan sonra 2’nciydi, şimdi dosya sayılarında göreceli olarak azalma var ama bunun da
hâlâ yeterli olduğunu söyleyemeyiz ama özellikle son bir yıl içinde Türkiye aleyhine verilen kararlara
baktığımız zaman -yüz yetmiş dört tane karar- bu konuda da maalesef Türkiye 1’inci sıradadır, bu da
övünülecek bir durum değildir.

SIRRI SAKIK (Muş) – Ama Sayın Başbakan öyle demiyor Sayın Çavuşoğlu.

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ BAŞKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU –
Dolayısıyla, Türkiye'nin bu yargı reformunun dışında kapsamlı bir anayasa reformuna da ihtiyacı var.
O bakımdan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Sayın Başkanımızın öncülüğünde tüm
partilerimizin oluşturduğu Komisyonu önemsiyoruz. Umut ediyoruz ki buradan olumlu sonuçlar çıkar,
her şeyden önce Türk halkının hak ettiği ileri ve sivil demokrasiye bu yüce Meclis kavuşur yeni bir
anayasayla ve bu yeni bir sivil ve demokratik anayasayla Türkiye'nin, başta Avrupa Konseyi olmak
üzere, diğer taraftan diğer uluslararası örgütlerde de gücü artar, etkisi artar diyorum.
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Bu süreçte yine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi olarak ve yine Venedik Komisyonu olarak
Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim ve de Türkiye'nin bu süreçte
Venedik Komisyonuyla iş birliği yapmasının öneminin de altını özellikle çizmek istiyorum.

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığını
yürüttüğümüz bu iki yıl içinde hem Avrupa’da hem de tüm dünyada yoğun gelişmelerin yaşandığını
hepimiz gözlemledik. Hepimizin çok yakından takip ettiği gibi, 2011 yılı, Arap dünyasında demokrasiye
geçiş mücadelelerinin verildiği, çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tarihî gelişmelere tanıklık etmiştir. 

Avrupa’nın komşu coğrafyasındaki ülkelerde önemli gelişmeler meydana geldi. Özgürlük, reform
ve sosyal adalet talepleriyle sokaklara dökülen halkların gösterdiği irade “Arap baharı” olarak bilenen
süreci başlattı. Elbette bu süreçte buradaki gelişmelerin sadece Avrupa’yı etkileme kaygısından değil,
bu bölgedeki ülkelerle tarihî, sosyal ve kültürel bağlarımızdan dolayı Avrupa Konseyi ve Avrupa
Konseyinin Parlamenter Meclisi bu süreci çok yakından takip etti ve bu süreçte, bu ülkelere de çok
önemli destekler verdi. Keza, bu süreçte Türkiye'nin bölge halklarının meşru taleplerinin destekçisi olan
ilkesel tutumu ve halkları kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımı Avrupa Konseyi çevrelerinde de takdirle
izlendi. 

Avrupa Konseyi, nasıl, biraz önce söyledim gibi, 70’li yıllarda Güney Avrupa ülkelerine yardımcı
olduysa, nasıl 90’lı yıllarda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine yardımcı olduysa bizim dönemimizde de
özellikle Arap baharı çerçevesinde bölge ülkelerine demokrasi yolundaki çalışmalarında destek olmaya
çalışmıştır. Esasen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olarak daha Arap baharı başlamadan
bir yıl önce ortaya bir vizyon koyduk. Bu ülkelerde demokrasileri güçlendirmek için, bu ülkelerin Avrupa
Konseyine ve Avrupa’nın değerlerine entegre olabilmesi için yeni bir üyelik statüsü geliştirdik, bunun
adını da “Demokrasi İçin Ortaklık Statüsü.” koyduk. Tabii ki bu Arap baharındaki gelişmeleri görünce
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin daha bu bahar başlamadan bir yıl önce başlattığı bu inisiyatifin
aslında ne kadar vizyoner bir girişim olduğu da herkes tarafından takdir edildi.

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) - Müdahaleye destek de var mıydı?
AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ BAŞKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU - Tabii ki

Avrupa Konseyinde bizim dönemimizde tarihî kararlar da aldık ve ilk defa Avrupa Konseyi tarihinde üye
olmayan komşu bölgelerdeki bir ülkeyi, Fas’ı haziran ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine üye
yaptık. Hemen arkasından ilk Genel Kurulda, ekim ayında da, Filistin Ulusal Meclisini, Filistinli
kardeşlerimizi de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine üye yaptık. Ocak ayından itibaren Filistinli
milletvekili arkadaşlarımız da bizimle aynı çatı altında orada Avrupa için veya Filistin hakları için
mücadele edeceklerdir. 

Dolayısıyla, bu süreçte üyeliğimiz, daha doğrusu ülkelerin üyeliği sadece Filistin’le ve yine Fas’la
sınırlı değildir, o bölgedeki diğer ülkelerle de temaslarımız devam ediyor. Tunus’ta demokratik seçimler
için Tunus’a destek olduk. Şimdi aynı talebin Tunus’tan da gelmesini bekliyoruz. Cezayir’e gittik,
Cezayir’i de teşvik ettik. Sadece Orta Doğu veya Kuzey Afrika ülkelerini teşvik etmedik, Orta Asya’ya
gittik çünkü “komşu bölgeler” derken Orta Asya da bunun içindedir. Yine Kazakistan’ı teşvik ettik,
Kırgızistan’ı teşvik ettik, bunun da sonuçlarını aldık. Şimdi, üçüncü ülke olarak Kırgızistan’dan da resmî
talebi aldık ve bu talebi işleme koyduk. İnşallah en kısa zamanda haziran ayında ya da en geç ekim
ayında Kırgızistan’ı da Kırgızistan Meclisini de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine bu konuda
inşallah üye yapacağız, her türlü gereken desteği de vereceğiz.

Diğer, Suriye’deki, Libya’daki, Mısır’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu ülkelerdeki
gelişmelerle ilgili arkadaşlarımızın da girişimiyle belli sayıda karar ve tavsiye kararlarımız var, âdeta
rehber olabilecek raporlarımız var. İnşallah bu ülkelerle de ileride temaslarımız daha iyi noktaya
gelecektir diyoruz. 
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Tabii, Avrupa Konseyinde, sadece, Avrupa Konseyinin ilgilendiği alan komşu bölgeler değildir.
Komşu bölgelerin dışında Avrupa’nın kendi içinde de çok büyük değişiklikler oldu, fırsatlar ortaya çıktı
ve de sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar ve fırsatlar çerçevesinde, kısa kısa, Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi olarak ve Başkan olarak neler yaptığımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

AKPM’nin Başkanlığına 25 Ocak 2010 tarihinde seçildiğimiz günden bu yana Avrupa Konseyinin
gerek 47 ülkeden 8 milyon Avrupa vatandaşının yüz yüze bulunduğu sorunlara siyaset oluşturmak, yine
çözümler üretmek gerekse başında bulunduğumuz kurumun itibar ve güvenilirliğini artırmak için yoğun
çalışmalar sürdürmekteyiz. Tabii ki, bu süreçte Avrupa içinde de kurumsal sorunlar yaşayan, siyasi
tıkanmışlıklar yaşayan ülkeler var. Özellikle bu ülkelere yardımcı olabilmek için, yine Avrupa
Konseyiyle arasında sorunları olan ülkelerle sorunları çözmek ya da güven bunalımını aşmak için ya da
kendi arasında sorunlar yaşayan üye ülkelerin bu sorunlarının çözümü için veya güven artırıcı adımların
atılması için arkadaşlarımızla beraber çok büyük gayretler sarf ettik. 

Arnavutluk’a gittik, oradaki boykotun sona ermesi için müzakerelerin başlamasına vesile olduk ve
de bu konuda başarılı olduk. 

Yine, Moldova’da Cumhurbaşkanlığı seçiminden ya da seçilmemesinden ortaya çıkan ciddi bir
siyasi tıkanmışlık var, ama en azından şimdi taraflar arasında ciddi müzakerelerin başlamasına vesile
olduk. 

En çok önem verdiğimiz ülkelerden bir tanesi Bosna-Hersek olmuştur, çünkü bir taraftan yaklaşık
on beş aydır hükûmeti kuramayan bir Bosna, diğer taraftan anayasal değişiklikleri yapamayarak Avrupa
Konseyine karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir ülke. Her iki sorunun çözülmesi için de katkı
sağladık, 3 defa Bosna-Hersek’e özellikle ziyarette bulundum ve en son ziyaretimizden sonra hükûmet
kurulması konusunda değişik siyasi partilerin anlaşmaya varması konusunda da çok önemli katkılarımız
oldu. 

Balkanlarda diğer ülkelere de gittik, Sırbistan’ı da ziyaret ettik, Bulgaristan’ı da, Romanya’yı da,
tüm Balkan ülkelerini ziyaret ettik. 

Bu arada, Kosova’yı da çok yakından takip ettik. Yine, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi olarak
Kosova’yla ilgili bir konu tartışıldığı zaman, Kosovalı milletvekili arkadaşlarımızın davet edilmesi
yönünde bir karar aldık ve o arkadaşlarımızın da en azından Kosova’yla ilgili konularda sözünün
olduğunu Avrupa Konseyi olarak da kabul ettik. 

Ülkeler arasında sorunlar dedik, Avrupa Konseyiyle kendi arasında sorunları olan ülkeler dedik,
bunların başında Rusya geliyor. Rusya çok önemli bir üyemiz ama Avrupa Konseyiyle ilişkilerinde
güven bunalımı var. Bizim dönemimizde bu güven bunalımının aşılması için büyük gayretler sarf ettik,
ilişkilerin normalleşmesine çok büyük katkılar sağladık. 

Aynı şekilde, Avrupa Konseyi ile Azerbaycan arasında aynı, benzer sorunlar vardı; Ukrayna’yla
Avrupa Konseyi arasında; Ermenistan’la Avrupa Konseyi arasında ciddi sorunlar vardı, bu sorunların
aşılmasında objektif tutumumuzla, ikili standart içinde olmadan yaptığımız çalışmalarla çok büyük
katkılar sağladığımızı burada vurgulamak isteriz. Ama özellikle Rusya-Gürcistan savaşının ortaya
çıkardığı sonuçlar, insan hakları ihlali, yine, Türkiye’yi, hem Ermenistan’la olan ilişkileri bakımından
yakından ilgilendiren ama daha çok da kardeş Azerbaycan’la bağımızdan dolayı bizi yakından
ilgilendiren Karabağ probleminin çözümü için de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi çatısı altında
bir komisyon kurduk ve burada, özellikle insan hakları ihlali, kaçkınların, göçkünlerin haklarının
savunulması için ve de güven artırıcı adımların atılması için bu komisyonları aktif bir şekilde şu anda
yürütmekteyiz. 
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Yine, Kıbrıs’ta iki tarafta genç siyasetçilerin arasında diyalogu sağlayabilmek için Kıbrıs
Platformu’nu oluşturduk ve 50’den fazla genç siyasetçi arkadaşımızı bir araya getirdik, hem Kıbrıs’ta,
ara bölgede hem de onları İstanbul’a davet ederek o gençler arasında güven artırıcı adımların artması için
de bir taraftan Kıbrıs’ta çözüm için büyük gayretler sarf ederken uluslararası örgütler olarak, diğer
taraftan, burada, bu ileriyle yönelik adımların atılmasına da çok büyük katkı sağladık. 

Burada bir konuyu da huzurunuza getirmek isterim: Avrupa kurumlarının içinde bugün 2 tane Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden milletvekili arkadaşımızı kendi bünyesinde bulunduran tek uluslararası
örgüt Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisidir. 

Yine değerli arkadaşlarım, tabii ki, sorunlar ülkelerle ya da ülkeler arasındaki sorunlarla sınırlı
değildir. Bugün Avrupa’nın tamamını, Avrupa’da yaşayan tüm halkları ilgilendiren çok ciddi sorunlar
vardır. Bugün, Avrupa’nın nasıl bir ciddi ekonomik krizden geçtiğini hepimiz görüyoruz ama bizi esas
ilgilendiren bu ekonomik krizlerin insanların günlük hayatını nasıl olumsuz etkilediğidir, insan haklarını
temelden nasıl etkilediğidir ve de demokratik kurumları kökten nasıl sarstığıdır. Dolayısıyla, bu konuda
da rehberlik niteliğinde kararlarımızın ve tavsiye kararlarımızın olduğunu vurgulamak isterim, her ne
kadar ekonomik bir kuruluş olmasak da bu insan hakları boyutuna önem vermemiz gerekiyor. Özellikle
“Devletlerin aşırı borç yükünün demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkileri”, “Ekonomik krizin
göçmenler ve kadınlar üzerindeki etkileri” konulu raporlarımızı Avrupa Konseyinde kabul ettik. Yine,
en son Edinburg’da Daimî Komisyon toplantısında da “Krizin Gençler Üzerindeki Etkileri” konulu bir
oturumu arkadaşlarımızla beraber düzenledik. 

Tabii, Avrupa’nın ekonomik krizlerden geçtiği böyle bir ortamda, dünyanın en büyük
ekonomilerinin yer aldığı G20 üyesi olan, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi
konumundaki Türkiye, dinamik ve istikrarlı ekonomisiyle Avrupa’da âdeta güvenilir bir liman olarak
sapasağlam yerinde duruyor. 

Diğer taraftan, değerli milletvekilleri, tabii, ekonomik krizler geçicidir ama bugün Avrupa’yı tehdit
eden en büyük sorun, Avrupa’da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, antisemitizm ve
İslamafobi’dir. Maalesef bugün bu tehlikeli artışın negatif sonuçlarını, somut sonuçlarını da Avrupa
ülkelerinde görmeye başladık. Bugün sadece ırkçı partilerin sandalye sayısı artmıyor, bugün ılımlı
partilerin bile ırkçı partilere kaybettiği desteği geri alabilmek için, ırkçı partilerin kullandığı söylem ve
eylem içinde olduğunu görmekten çok büyük endişe duymaktayız. 

Bugün, geçen sene Romanların bazı ülkeler tarafından sınır dışı edilmesi, kamplarının kapatılması,
yine o ülkelerde insanların inançlarıyla ilgili kısıtlamalar getirilmesi, kılık kıyafetle ilgili, yine İsviçre’de
bir kantonda minare yasağının referanduma götürülmesi gibi son derece olumsuz sonuçlarını görüyoruz.

Aynı şekilde, Norveç’teki olaya baktığımız zaman, Belçika’daki olaya baktığımız zaman,
Almanya’da 9 Türk’ün Neonaziler tarafından öldürüldüğünü gördüğümüz zaman; İtalya’da bir İtalyan’ın
Afrika kökenli vatandaşları öldürüp, intihar ettiğini gördüğümüz zaman, artık, bu işin hangi boyuta
vardığını görüyoruz ve bu, bizi daha da endişelendiriyor. 

Elbette Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi olarak bu süreçte sessiz kalmadık, tepkilerimizi de
gösterdik. Kararlar ve tavsiye kararları da aldık. Rehber niteliğinde raporlar da kabul ettik. Aynı şekilde,
Strasbourg’da üst düzeyli konferanslar düzenledik, deklarasyonlar yayınladık. Tüm ülkeler bunu kabul
etti, ama öyle görünüyor ki, bu kararlar, bu tavsiye kararları ve de deklarasyonlar üye ülkeler tarafından
uygulanmadığı sürece ya da zihniyet değişimi sağlanmadığı sürece bir noktaya kadar etkili olabiliyor. 

O nedenle, bize göre artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamafobi, antisemitizm gibi akımlarla,
değerlerimizi tehdit eden akımlarla mücadele etmenin en etkili yolunun kültürler arası diyaloğun dinî
boyutuyla beraber artırılması ve pekiştirilmesi olduğunu düşünüyoruz. 
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O sebeple, gittiğimiz ülkelerde -Bugüne kadar 90’dan fazla resmî ya da çalışma ziyareti yaptık- bu
sorunu sadece cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, meclis başkanlarıyla paylaşmadık. Bu sorunun hangi
noktaya vardığını, yine, üniversitelerde gençlerle paylaştık. Ulusal meclislere hitap ederek milletvekilli
arkadaşlarımızın gündemine getirdik. Yine, diyalog konusunda çaba sarf eden sivil toplum örgütleriyle
bir araya geldik ve de dinî liderlerle buluşarak onların da desteğini istedik. Vatikan’a gittik, Papa’yla da
görüştük. Gittik, Hristiyanların, Ortodoksların, Katoliklerin, Protestanların temsilcileriyle de görüştük.
Müslüman toplumların yaşadığı bölgelerde müftülerimizle de görüşerek onların desteğini istedik ve de
bunun sonucunda, ilk defa, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarihinde nisan oturumunda beş farklı
inancın liderini -tüm Avrupa’daki Müslümanlar adına da Diyanet İşleri Başkanımız katılmıştır- bir araya
getirdik ve de ortak bir oturum düzenledik, kendilerinin de bu süreçte bize çok büyük destekleri oldu.
Yine, nisan oturumunda, dinî liderlerden bir gün sonra, Sayın Başbakanımız, medeniyetler arası ittifakın
eş başkanı olarak Strasbourg’a geldi, davetimizi kırmadı; yine, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine
de hitap etti. Bu sebeple Sayın Başbakanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Tabii, Avrupa’da artan ırkçılığa karşı mücadele sadece bizim tarafımızdan yürütülmüyor, Bakanlar
Komitesi tarafından da yürütülüyor. Özellikle Türkiye'nin, Sayın Davutoğlu’nun yürüttüğü Bakanlar
Komitesinin Dönem Başkanlığında, Sayın Davutoğlu’nun teklifi ve Genel Sekreterimiz Jagland’ın
inisiyatifiyle Avrupa Konseyinde bir Akil Adamlar Grubu oluşturuldu. Bu Akil Adamlar Grubu da
“21’inci Yüzyılda Avrupa’da Birlikte Yaşamak” adlı bir raporu kabul ettiler. Biz de Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi olarak bu rapora tam destek verici oturumumuzu düzenledik, kararımızı aldık. Bu
sebeple Sayın Davutoğlu’na da bu etkili çalışmalarından veya bu sürece verdiği desteklerden dolayı çok
teşekkür ediyoruz. 

Tabii, bu süreçte, artan ırkçılıkla mücadele için ulusal parlamentolara da görev düşüyor. O yüzden,
siz değerli milletvekili arkadaşlarımızın da bu süreçte desteğine çok büyük ihtiyacımız var. 

Tabii, Avrupa’da sadece problemler yok değerli arkadaşlar. Avrupa’da, ortaya çıkan fırsatlar da var.
Bu fırsatlardan bir tanesi de Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve de Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine üyeliğidir. Bugün, Avrupa çapında insan haklarını koruma altına almak istiyorsak
bu bütünleşmeyi sağlamamız gerekiyor ve biz Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği olarak bu süreci
tamamlamak üzereyiz. Biz, ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentosu olarak
da kendi aramızda bir anlaşmaya vardık ve bu süreç tamamlandıktan sonra Avrupa Parlamentosu,
Başkanlığını yaptığımız Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde 18 kişilik bir milletvekiliyle temsil
edilecekler. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine üye olan Avrupa Birliğinin de kendi yargıcı olacak
ve bu yargıç seçimleri dâhil oradaki bu sürece Avrupa Parlamentosundan arkadaşlarımız da katılmış
olacak. Dolayısıyla bu da bizim çok önemli bir önceliğimizdi, bunu da başarmış olmaktan ayrıca
mutluluk duyuyoruz. 

Tabii, biraz önce -konuşmamın başından beri- Avrupa ve bölgesindeki sorunları, ortaya çıkan
problemleri ve önümüzdeki fırsatları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu sorunlarla mücadele edebilmek için
yine bu fırsatları iyi değerlendirebilmesi için Başkanlığını yaptığımız kurumun çok daha güçlü olması
gerekiyordu. O yüzden, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine yapısal anlamda çok büyük destekler
verdik ve Avrupa Konseyinin ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Genel Sekreterimiz Jack’la
da beraber, reform sürecini başlattık. Ayrıca, İnsan Hakları Mahkemesinin de reformu için tüm
desteklerimiz devam etmektedir.

Dolayısıyla bu önümüzdeki oturuma, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, haziran ayında kabul
ettiğimiz raporla yine ekim ayında kabul ettiğimiz İç Tüzük’le ilgili -darısı Türkiye Büyük Millet
Meclisine- İç Tüzük değişikliğimiz de 2012 yılına, oturumuna çok farklı bir meclis olarak başlayacaktır.
Daha dinamik, siyasi konulara daha çok odaklanmış, parlamenter arkadaşlarımızın katılımına açık, aynı

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012 O: 1

- 16 -

murat 21-25



şekilde ulusal parlamentolarla bağı güçlendiren bir reform sürecini tamamlamaktan veya
Başkanlığımızın da böylesine bir başarıyla sona ermesinden ayrıca mutluluk duyduğumu da burada
sizlere anlatmak isterim, sizlerle paylaşmak isterim. Tabii, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin
reform çalışmalarının Başkanlığımız tarafından özellikle ciddi bir şekilde takip edildiği ve bu sürece
arkadaşlarımızla beraber ciddi katkı sağladığımızı da vurgulamak isterim.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; AKPM Başkanlığımızdaki faaliyetlerimiz ve
gerçekleştirdiğimiz projelerimizin satır başları böyle. Çalışmalarımızı, AKPM Başkanlığını
tamamlayacağımız 23 Ocak 2012 tarihine kadar yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Son iki ziyaretimizi
Andorra’ya ve Kanada’ya yapacağız. Andorra, bizim en küçük üyelerimizden bir tanesi. Özellikle küçük
ve büyük ülke ayrımı yapmadığımızı göstermek için birkaç gün sonra, resmî ziyaretimizden sonra
buradan Andora’ya gidip onları da ziyaret edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugünün Avrupa’sının dünyanın en istikrarlı ve demokratik ve
ekonomik bakımdan en kalkınmış bölge olmasında uluslararası kurumların, Başkanlığını yaptığımız
Meclisin de çok önemli katkısı olmuştur. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi geliştirdiği Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’yle Atlantik’ten Pasifik’e, Baltık Denizi’nden Akdeniz’e kadar ortak değerler
etrafında birleşik bir Avrupa kurulmasına büyük katkı sağlamıştır. Fakat şu ana kadar hiçbir uluslararası
kuruluşun ekonomik krizler, sosyal güvenlik mekanizmalarının aşınması, hoşgörüsüzlük ve şiddetin
artması gibi sorunlara karşı toplumları tam olarak koruyamadıklarını da kabul etmemiz gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ BAŞKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU –

Uluslararası kuruluşlar iklim değişikliğinin önlenmesine, uluslararası terörizm ve organize suçlara tam
manasıyla karşı koyamamıştır, maalesef. Bu bakımdan, bugünün değişen dünyasında uluslararası iş
birliğine ve entegrasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Değişim ve düzen
arayışlarının giderek hızlandığı mevcut uluslararası ortamda hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve
özgürlükleri, eşitlik, adalet ve farklılıklara saygı gibi değerlere giderek daha fazla önem vermekteyiz.
Ekonomiden güvenliğe kadar, uluslararası ilişkilerin her boyutunda küresel ilişkileri düzenleyen kural,
kurum ve davranışların bu evrensel değerleri yansıtması toplumların güvenlik, refah ve istikrarı için
önem taşıyor. Ulusal ve uluslararası parlamentolar ve parlamenterler de özellikle halkı temsil eden biz
milletvekilleri de bu süreçte çok önemli roller oynamalıdır, üstlenmelidir. 

Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin oluşturduğu ortak değerler sistemine sağladığı değerli katkıların
yüce Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde önümüzdeki dönemde de artarak devam
edeceğine inancımız tamdır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki reformların
devamı, Türkiye’yi bölgesinde bir cazibe merkezi kılmaya devam edecektir.

Sözlerime son verirken, sizlerle bugün bu yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir
arada olmaktan, bir ufuk turu gerçekleştirmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ve onuru bir kere daha
ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan ve siz çok değerli milletvekili arkadaşlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
(AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çavuşoğlu.
Sayın milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve

beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in refakatinde Genel
Kurulumuzdan ayrılmaktadırlar, teşekkür ediyoruz kendilerine tekrar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURSUNA MEMECAN (Sivas) – Sayın Başkan, söz talebim vardı.
BAŞKAN – Sayın Memecan, söz talebiniz var; buyurunuz.
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V.- AÇIKLAMALAR
1.- Sivas Milletvekili Nursuna Memecan’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt

Çavuşoğlu’nun Konsey çalışmalarına yaptığı katkılara ilişkin açıklaması
NURSUNA MEMECAN (Sivas) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olmasına rağmen, Parlamenter Mecliste

ilk defa bir Türk başkan oldu. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, öncelikle seçimi sırasında çok başarılı bir
çalışma yürüttü. Arkasından, son iki senedir Parlamenter Meclisinde hem objektif yaklaşımıyla, dinamik
çalışmalarıyla hem Konseyin çalışmalarının çok faydalı bir boyuta ulaşmasına katkıda bulundu hem de
Türkiye’nin çok itibarını artırdı ve çok güzel temsil ettiğini düşünüyorum. Delegasyon Başkanı olarak
kendisine Delegasyonumuz adına teşekkür etmek istiyorum izninizle.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Memecan.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, benim de söz talebim var efendim. 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin

açıklaması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyorum ve Avrupa Konseyindeki

çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Değerli milletvekilleri, bugün 10 Ocak 2012, gazetecilerin haklarının fikir işçisi olarak 10 Ocak

1961 tarihinde düzenlenmesinden bu yana her yıl “10 Ocak” tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak
kutlanmaktadır ve biz bu günü Türkiye’de kutlayamıyoruz, gazeteciler bu günü buruk kutluyor çünkü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde 97 gazetecimiz cezaevindedir. Bugün, basılmamış kitapların
toplatıldığı, yazarların tutuklandığı bir ortamda muhalif gazeteci olmak, iktidar karşıtı cümleleri haber
yapmak, makale konusu yapmak gerçekten büyük bir cesaret istiyor. Bu cesareti gösteren gazetecileri
kutluyorum. 

Türkiye zor günlerden geçiyor, kendini ileri demokrat olarak tanımlayan ancak gerçekte
demokrasiyi içine sindirememiş olan bir anlayışın hemen her gün bir başka tür baskı ve sindirme
hareketiyle karşı karşıyayız. Osmanlı İmparatorluğu’nda sultanların “Hikmeti hükûmet” kavramına
dayanarak gerçekleştirdikleri siyaseten katletme eylemi bugün şekil değiştirmiş, hukuk kılıfı giydirilmek
suretiyle “Yargıyla katletme eylemi”ne dönüşmüştür. İş adamları, rektörler, öğrenciler, gazeteciler,
siyasetçiler, toplumun hemen her kesiminden iktidar karşıtı önerilerde bulunanlar, konuşmalar yapanlar,
yazı yazanlar, kitap yazanlar cezaevlerinde; önlerinde bir karanlık var, neyle suçlandıklarını dahi doğru
dürüst bilmiyorlar ve birçok beden, suçluluğu kanıtlanmamış bedenler tedavi edilemediği için
cezaevlerinden mezarlıklara götürülüyor; böyle bir Türkiye’deyiz. “Evrensel hukuk.” diye bir kavram
tanınmıyor. Masuniyet karinesi bir kenara atılmıştır. Böyle bir tabloda, yargıyı eleştiren Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, Silivri Savcısı bir fezleke düzenlemek suretiyle
“Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs.” iddiasıyla bir talepte bulunmuştur.

2012 Türkiyesi’nde, artık, sıra ana muhalefet partisine gelmiştir ama hiç kimse ana muhalefet
partisini ve Türk milletini susturamayacaktır. Baskısını her gün arttırmakta olan bu iktidar mutlaka
gidecek, Türkiye, demokratik bir ortama, demokratik bir hükûmete kavuşacaktır. (CHP sıralarından
alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Böyle bir tabloda, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında

düzenlenen fezlekeye “Olması gereken olmuştur.” diyen Sayın Başbakanı da buradan ayıplıyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Şandır, siz de sisteme girmişsiniz.
Buyurunuz.
3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt

Çavuşoğlu’nun Konsey çalışmalarına yaptığı katkılara ilişkin açıklaması
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması sebebiyle

biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak görüşlerimizi, düşüncelerimizi ifade etmek arzusundaydık
ancak Sayın Başkan Genel Kurulu terk etmiş bulunmaktalar ama yine de biz de Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu olarak, bir Türk milletvekilinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olmasından
duyduğumuz memnuniyeti ve -anlattığına göre- yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebriklerimizi ifade
ediyoruz ancak şunu da söylememe lütfen müsaade ediniz, Sayın Çavuşoğlu’nun Başkanlığını yaptığı
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi ülkelerde, bu iki yıl içerisinde, Türkiye’mize, Türk milletine
karşı çok haksız itham ve iddialar ortaya konulmuş, hakaretler yapılmıştır. Arzu ederdim ki Sayın
Çavuşoğlu, bu haksızlıklara karşı, bir Türk parlamenter olarak, bir Türk olarak verdiği mücadeleyi de
burada anlatması gerekirdi. O Meclisin çok etkili bir üyesi olan Fransa’da Türk milleti için “soykırımcı”
iddiası ifade edilmiştir ısrarla ve de “Yok denilmesinin cezalandırılması” kanun hâline getirilmiştir.
Sayın Başkanın buna tepkisi ne olmuştur, bunu öğrenmek isterdik.

Bir başka husus: Sayın Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı yaptığı bu
iki yılda Türkiye’de de demokrasi dışı öyle gelişmeler oldu ki Avrupa kriterlerine uymayan, bunlara
karşı da bir mücadele verdiğini duymak isterdik burada. 

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gazetecilerimizin, yazmadıkları kitaplardan dolayı,
yapmadıkları haberlerden dolayı silahlı terör örgütü üyesi olmaktan suçlanıp hapislere atıldığı bir süreçte,
Sayın Çavuşoğlu’nun, bundan duyduğu rahatsızlığı da ifade etmesini beklerdik ama tekrar ediyorum,
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, bir Türk milletvekilinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine
iki yıl süreyle Başkanlık yapmasını ülkemiz açısından önemli, değerli bir gelişme olarak görüyorum,
hizmetlerinden dolayı, her şeye rağmen kendisine teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.
Sayın Buldan, buyurunuz.
4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin açıklaması
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz aldım Sayın

Çavuşoğlu’nun burada, Genel Kurulda yaptığı bilgilendirme konuşması sebebiyle.
Sayın Çavuşoğlu Avrupa hukukundan bahsetti burada ama şunu Sayın Çavuşoğlu’na hatırlatmak

isteriz: Bugün Çalışan Gazeteciler Günü ve bugün Türkiye’de 97 gazeteci tutuklu bulunmakta. Çalışan
gazeteciler için iyi temennilerde bulunmak ve bugünü gerçek anlamda kutlamak isterdik tabii ki ama ne
yazık ki gazeteciliğin suç sayıldığı, hatta haber notları ve adres defterlerinin suç sayıldığı ve gerçekleri
yazdıkları için tutuklanan gazeteciler var bugün Türkiye’de, ülkemizde. 

Aynı zamanda, milletvekillerinin, hukukçuların, gazetecilerin tutuklu olduğu bir coğrafyadayız ve
her şeye rağmen ben Sayın Çavuşoğlu’na da bunu iletmek isterim: Biz, Barış ve Demokrasi Partisi
olarak bugün ileri demokrasiden bahsedilse bile Türkiye’de gerçek bir demokrasinin olmadığını
hatırlatmak isteriz ve çalışan tüm gazetecilerin gününü bir kez daha kutlar, teşekkür ederim Sayın
Başkan. 
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Buldan. 
Sayın Elitaş, buyurunuz. 
5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt

Çavuşoğlu’nun vermiş olduğu bilgilere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ve tutuklu bulunan
gazetecilerle ilgili değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Öncelikle 1949 yılında kurulmuş Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi Başkanlığına ilk defa

bir Türk milletvekilinin Başkan olarak seçilmesi ve iki yıl süreyle bizi onurla temsil etmesi anlamında
Sayın Çavuşoğlu’nun şahsında kendisini tebrik ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımızın, tüm siyasi parti
gruplarına mensup milletvekili arkadaşlarımızın da Sayın Çavuşoğlu’nun çalışmalarına yaptığı
katkılardan dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Bugün 10 Ocak 2012, Çalışan Gazeteciler Günü. Biz de grup başkan vekilliği olarak, AK PARTİ
Grubu olarak milletvekili arkadaşlarımızla birlikte parlamenter muhabiri olan arkadaşlarımızı ziyaret
ettik. Ama biraz önce ifade edildiği gibi, kimilerinin 70 diye söylediği, kimilerinin 90 diye söylediği
gazetecilerle ilgili yapılan tutukluluk ve içeride olan gazetecilerle ilgili değerlendirmelerin gerçeği
yansıtmadığını ifade etmek istiyorum. 

Ağustos 2011 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikasının ifade ettiği 72 gazetecinin 63 tanesi
cezaevinde bulunuyor, bunlardan 9 tanesinin izine rastlanamamış. 63 isimden 45 tanesinin basın kartı
yok, 18 tanesinin basın kartı var. Bu 63 kişiden 4 tanesinin “basın yoluyla işlenen suçlar” diye ifade
edilebilecek terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan dolayı cezaevinde olduklarını ifade etmek
istiyorum. 63 kişiyle ilgili yapılan iddialardan, adam öldürmek, banka soygunu, yağma, gasp, tehdit,
resmî belgede sahtecilik, sahte kimlikle dolaşmak, güvenlik güçlerine saldırı, ruhsatsız silah taşımak
veya bulundurmak, izinsiz tehlikeli madde bulundurmak, tehdit yoluyla çek-senet tahsilatı yapmak,
anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek gibi konular ki herhâlde bunlar hiçbir gazetecinin
gazetecilikle ilgili görevler içerisinde tanımlanmaması gereken konular arasındadır diye düşünüyorum.

Bir de şu konuyu çok hassas bir şekilde değerlendirmemiz lazım: Eleştiri ile hakaret arasındaki
kalın çizgiyi –altını çizerek söylüyorum- çok iyi ayırmamız gerekir. Eleştiri parlamenter sistemde,
demokrasilerde olmazsa olmaz haklardan biridir ama eleştiri demokrasilerde hakarete ulaşmadığı sürece
açıkçası bunun tayinlerini muhakkak ki mahkemeler yapacaktır. Eleştiri ile hakaret arasındaki ince
çizgiyi iyi yapabilmemiz gerekir. Demokrasilerde herkes konuşabilmeli ama demokrasilerde hiç kimse
eleştiri sınırlarını aşıp hakaret ölçüsüne de gitmemelidir diye düşünüyorum.

Tekrar, AKPM Başkanı Sayın Çavuşoğlu’nu iki yıllık süre içerisinde yaptığı görevde tebrik ederken,
Çalışan Gazeteciler Günü’nü de tebrik ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş.
Sayın Şandır, siz tekrar sisteme…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, Çalışan Gazeteciler Günü konusuyla ilgili Milliyetçi

Hareket Partisi Grubunun da görüşlerini ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN – Kısa bir süre veriyorum.
Buyurunuz.
6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın,  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Tabii, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gönül arzu eder ki veya doğru olanı Sayın

Hükûmetin çıkıp bu konuda, çalışan gazetecilerin sorunları hakkında bilgi vermesi, grupların da buna
karşılık onar dakika konuşmasıydı ama bu imkânı vermediler. 
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Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, çalışan gazetecilerin sorunlarına karşı
Parlamentomuzu, ülkemizi, tüm siyaset kurumunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çalışan gazetecilerin
sorunlarının tutuklu gazetecilerin sorunlarının gölgesinde, baskısında konuşulmasını da çok doğru
bulmuyoruz. Bugün çalışan gazetecilerin gerçekten çok önemli sorunları olduğunu  biliyoruz. Bu
Parlamento, bu Genel Kurul gazetecilerin yıpranma payını ellerinden almıştır. Bu, doğru değildir. Bu,
hak değildir. En azından bu 10 Ocak dolayısıyla gazetecilerin yıpranma haklarının tekrar kendilerine iade
edilmesi konusunu gündeme alabiliriz, bununla ilgili kanun değişikliği yapabiliriz, bununla ilgili bir
gruplar arası uzlaşmayı temin ederek çalışan gazetecilerimize, demokrasinin, siyaset kurumunun bir
sorumluluğu olarak bu hakkı tekrar iade etmeye karar verebiliriz. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm gazetecilerimizin bu özel ve önemli gününü kutluyor,
kendilerine sağlık ve başarılar diliyoruz. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, ben de bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Ne için acaba?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, her gruptan ikişer kişiye söz verdiniz. Ben
o nedenle bir kez daha talep ediyorum. 

BAŞKAN – İkişer kişiye söz vermedim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Çalışan gazeteciler nedeniyle…

BAŞKAN – Onu söylemiştiniz diye düşünüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – İktidar partisinden 2 arkadaşımız konuştu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, o AKPM Türk Grubu Başkanı diye konuştu.

BAŞKAN – O ayrı bir şekilde, grup başkan vekilleri olarak değil. Grup başkan vekilleri olarak söz
vermiştim Sayın Hamzaçebi. Teşekkür ederiz. Onu da söylediğinizi kabul ediyorum. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Kırıkkale ili Yahşihan ilçesindeki askerî mühimmat deposunda meydana gelen
patlama hakkında söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a aittir. 

Buyurunuz Sayın Can. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın, Kırıkkale ilinin Yahşihan ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri

Komutanlığına ait mühimmat ayrıştırma tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden
4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin gündem dışı konuşması 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 

Öncelikle gündem dışı konuşmama fırsat veren Başkana da özellikle teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yeni yıla girerken, Kırıkkale Yahşihan ilçesinde bulunan
Kara Kuvvetlerine ait mühimmat ayrıştırma TNT şubesinde, atölyesinde çıkan patlamada maalesef
4 hemşehrimiz, vatandaşımız şehit düşmüştür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken yakınlarına ve
hemşehrilerimize başsağlığı dileklerinde bulunuyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehitlerimizden Salih Erkeç, 1969 doğumlu olup Kırıkkale ili
Keskin ilçesi Cankurtaran köyü nüfusuna kayıtlı olup cenazesi tespit edilmiştir ve cenazesi, Kırıkkale
Merkez Atatepe Camisinde kılınan öğle namazını müteakip cenaze namazı ve sonrasında resmî şehit
töreniyle Yahşihan aile mezarlığına defnedilmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum.
Şehidimizin merasimine Millî Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Başbakan Yardımcımız Beşir
Atalay ve Millî Savunma Komisyonu Başkanımız, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve askerî ve
sivil erkân katılmıştır. Kalabalık bir hemşehrimizin de eşliğiyle cenaze defnedilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehit düşen 3 kardeşimizden birisi Kırıkkale Aşağımahmutlar
kasabasından, benim de akrabam olan Cezayir Çalışkan; yine Kırıkkale Karacalı köyünden 1991
doğumlu Samet Aygar Kardeşimiz; yine Ankara ili Keçiören ilçesi Bağlum kasabasından Adnan
Dağdeviren Kardeşimizin maalesef cenazeleri tespit edilememiştir. Olayın üzerinden sekiz gün
geçmesine rağmen yoğun bir çalışma devam etmektedir. Yoğun çalışma GATA’da ve Adli Tıp
Kurumunda DNA testi üzerinde yoğunlaşmıştır. Aileler sabırsızlıkla cenazelerini beklemektedir. İnşallah
en kısa zamanda görevliler ve yetkililer bu tespit çalışmalarını neticelendirecek ve ailelerine cenazelerini
teslim edecek, inşallah onların da şehit merasimini hep birlikte yapacağız.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri
Komutanlığına ait bu tesis mühimmat ayrıştırma ve ayıklama tesisi olup, askerî envanterden çıkan
mühimmatların imha edildiği bir yer olup 2007 yılında hizmete açılmış ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edilmiştir. Toplam 202 kişinin çalıştığı bu yerde maalesef, gerekli önlemler alındığı
hâlde bu patlama neden olmuştur? Bu patlamayla ilgili adli ve askerî savcılığın tahkikatları devam
etmektedir.

Sayın Başkanım, şehitlerimizden geriye kalanları ilgilendirecek bir konu da böyle bir olayda,
patlamayla mütevellit hadiselerde şehit tanımına bunlar girmiyordu. Gerçekten, burada şehit statüsü
verildi bu kardeşlerimize. Şehit statüsü verilmesinde özellikle Genelkurmay Başkanlığımıza, Millî
Savunma Bakanımıza, Kara Kuvvetlerimize, Sayın Valimize, Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay ve
Millî Savunma Komisyonu Başkanımız Oğuz Kağan Köksal Bey’e ve özellikle Harb-İş Sendikası
yetkililerine de özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Henüz üç ay önce işe giren 2 kardeşimiz,
Cezayir ve Samet -geride kalanları- bu şehit statüsüyle ilgili haklardan inşallah yararlanacaktır diye
düşünüyorum ben. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Kırıkkale 1920’lerde on üç haneli Kırık köyü iken askerî
fabrikaların, merhum Hüseyin Kahya’nın arazisini hibe etmesiyle kurulmuş genç, dinamik bir şehirdir. 

Askerî fabrikaların genişlemesi ve istihdamı artırmasıyla birlikte Kırıkkale göç almaya başlamış,
seksen vilayetten insanların oluşturduğu bir şehir olmuştur. Şehir 1939’da belediye, 1941’de ilçe
olmuştur. 1970’lere geldiğimizde göç yoğunlaşmış, istihdam artmış ve Kırıkkale merkezi 200 bin nüfusa
ulaşmıştır. 

Kırıkkale şu an, Makine Kimyayla birlikte, TÜPRAŞ rafinerisiyle birlikte önemli bir savunma
merkezi durumundadır. Savunma merkezi olması hasebiyle, Millî Savunma Bakanlığının tesisleri,
Makine Kimya ve özellikle TÜPRAŞ rafinerisiyle birlikte burada patlayıcı ve yakıcı malzeme imal
edilmektedir. Bundan dolayı da tabii ki riskli bir iş alanıdır. Bu riskleri beraberinde getirmemek kaydıyla,
şehrin merkezinden, önemli, tehlikeli, riskli sayılabilecek yerler şehrin uzağındaki yerlere nakledilmiştir.
Buna rağmen, tabii ki savunma sektöründeki sıkıntılar, riskler devam etmektedir. Bu sıkıntıları asgariye
indirmek için Hükûmetimizin de çalışmaları devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; inşallah cenazelerimiz tespit edilir DNA testiyle, onların da
ailelerine cenazeler teslim edilir diyorum.
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Ben bu vesileyle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve milletimizin
tekrar başı sağ olsun diyorum.

Tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Can.
Gündem dışı ikinci söz, Kocaeli esnafının sorunları hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Lütfü

Türkkan’a aittir.
Buyurunuz Sayın Türkkan. (MHP sıralarından alkışlar)
2.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli esnafının yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin

gündem dışı konuşması
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kocaeli esnafının sorunları

hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
İktidarın iddiasına göre, Çin, Hindistan ve Arjantin’den sonra 4’üncü sırada, hızla büyüyen

ülkemizde, ben biraz da size kendi seçim bölgem olan Kocaeli esnafının sorunlarından bahsetmek
istiyorum

Kocaeli’nde girdiğiniz her sokak ve caddede mevcut dükkânların neredeyse üçte 1’inde kiralık
tabelası mevcut. Bu yalnız Kocaeli’nde değil aslında, sizlerin de seçilip geldiğiniz bölgelerde de çok
farklı olduğunu zannetmiyorum. Seçim gezilerinden de hatırlıyoruz, girdiğimiz her esnaf çok ciddi bir
şikâyette bulunuyor. Yani bunun oylara yansımamasının başka tesirini arayabilirsiniz yani “Bu esnaf
bize oy veriyor kardeşim, madem şikâyetçi, niye oy veriyor?” şeklinde bir savunma çok geçerli değil,
esnafın sorunlarını görmemezliği gerektirmiyor bu savunma. 

Bu, Kocaeli iliyle ilgili benim söylediğim yalnız benim söylemim değil, yaklaşık yirmi iki yıldır
Kocaeli’de Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı yapan Kemal Kaya’nın geçen gün basına
yansıyan açıklamalarında da aynısı vardı. Esnafı geziyoruz, diyorlardı ki: “2010’da işlerimiz kötüydü,
2011’de daha kötü, 2012’de çok daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Lütfen, bu sorunlarımızı dile
getirin.” Esnaf artık eşinin bileziğini, kendisinin bir köşeye koyduğu kefen parasını, ölüm parasını
bozdurmuş, sermayesinden yemeye başlamış, dükkânını ayakta tutmaya çalışıyor. Gezdiğimiz esnafların
hemen hemen yarısına yakını dükkân sahibine borçlu. Bu esnafların artık kredi alacak imkânı da
kalmamış, çoğu bankalara borçlu, sicilleri, ticari sicilleri bozulmuş, esnaf sanatkârlar kooperatiflerine
gidip kredi alma imkânları da yok. Toptancı artık esnafa güvenmiyor, dolayısıyla kendisine ödünç mal
da vermiyor. 

Kocaeli’deki esnafın bir başka sıkıntısı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin caddelerde aldığı, ana
arterlerde ve yan caddelerde aldığı park yasağı. Bu park yasağı nedeniyle insanlar herhangi bir esnafın
önünde durup herhangi bir şekilde alışveriş yapamıyor. Nerede yapıyor? Bunun yerine park yerleri olan
büyük AVM’lerden gidip alışveriş yapıyor. AVM’ler Türkiye’deki esnafın gerçekten çok önemli bir
sorunu. Örtülü para transferinin kaynağı. Bunlar kârlarını yurt dışındaki kendi merkezlerine transfer
ederek Türkiye’ye çok ciddi bir girdi sağlayamıyorlar, çoğu zaten yabancı şirket. Dikkat edin, esnafların
kepenk kapattığı çoğu yerde artık cep AVM’ler kurulmaya başlanmış. Bu minvalde Kocaeli’nin esnafına
gidip “Ben bu marketlerle ilgili neler yapabilirim?” şeklinde sorduğumda hepsinin ortak kanaati şu: Bu
Meclisin bir türlü Genel Kurula getirmediği “Büyük marketler yasası” diye bildiğimiz yasanın Genel
Kurulda çözümünü bekliyor sayın esnafımız. 

Ülkenin kantarıyla oynadık, dikkat edin, hemen hemen her yerde kantarıyla oynadık, bu işleri
çözülemeyecek hâle getirdik. Unutmayınız ki ayarlarıyla oynanan kantar gün gelir sizleri de yanlış tartar! 

Bu mecrada konuşma yapacağımı bilen birtakım seçmenlerimizden gelen sorunları da burada
aktarmak istiyorum.
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Polisler karşılıksız mesaiden dem vuruyorlar, “Biz mesai yapıyoruz karşılığında herhangi bir mesai
ücreti almıyoruz.” diyorlar. Ekip otoları hareket edemiyor benzinsizlikten dolayı. “Eskiden esnafa gidip
benzin doldururduk. Esnafın durumu da içler acısı, artık polis ekip otosu esnaftan gidip arabasına benzin de
alamıyor.” Dolayısıyla hareketsiz, mobilize olmayan bir polis var, onların şikâyetlerini dile getirmek istedim. 

Bana özellikle sormamı istedikleri için söylüyorum. Bugün Sayın Başbakanın bir ifadesi var Sayın
Obama’ya, “Demokratik sistem oturuncaya kadar bir müddet daha Irak’ta durmanız gerekiyor.” sözünü
çok anlayamamış insanlar. Ben anlayabildiğim kadarıyla “Irak’a demokrasi getiremedik, demokrasi
yerine başka bir şey, faşizm geldi.” şeklinde, mealen öyle anladım.

Öğretmen atamalarıyla ilgili hepimize yoğunlukla şikâyetler var, bu konunun Genel Kurulda tekrar
gündeme getirilmesini istemişler. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim.
Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Türkkan.
Gündem dışı üçüncü söz, Çalışan Gazeteciler Günü hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili

Melda Onur’a aittir.
Buyurunuz Sayın Onur. (CHP sıralarından alkışlar)
3.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin gündem dışı

konuşması
MELDA ONUR (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli vekiller; bugün karşınızda bir milletvekili olarak

bulunmanın yanı sıra balkondan bizlerin çalışmalarını izleyen sevgili meslektaşlarım adına da
buradayım. Başta Meclis çatısı altında en az bizler kadar mesai yapan parlamento muhabirleri olmak
üzere çalışan ya da çalışamayan tüm gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü
kutluyorum, kutlu olsun arkadaşlar.

Bu yıl her yıl olduğundan daha buruk bir kutlama yaşıyoruz çünkü mesleğimizin koşullarının en
ağırlaştığı günlerden geçiyoruz. 10 Ocak 1961’de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar
getiren 212 sayılı Yasa yürürlüğe girmişti. Bu nedenle bu gün, Çalışan Gazeteciler Günü ya da bayramı
olarak kutlanıyor ama ne bayram. Elli bir yıl sonra bugün sektörde çalışanların ekonomik ve sosyal hakları
kullanılamaz hâle geldi. 12 Eylül düzeninin getirdiği sendikasızlık ve kanunun işlevsizliği sürüyor. Bugün
bu durumu iyileştirecek hiçbir adım atılamıyor. Ne yazık ki arkadaşlarımızın durumlarını düzeltmek için
Sayın Oktay Ekşi’nin önderliğinde getirdiğimiz yasa teklifi, iktidar grubu meslektaşlarımız tarafından
sahiplenilmedi. Az önce Sayın Mehmet Şandır’ın sözlerinden anladığım kadarıyla Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu bu yasa tasarısını ileriki günlerde destekleyecek diye düşünüyoruz. 

İş güvencesi medya patronlarının insafına terk edilmiş durumda. Burada şu hakkı da teslim etmeden
geçmemek gerek: Patronların çalışması da Başbakanın insafına terk edilmiş durumda. Kapalı
toplantılarda verilen ayarları, sabaha karşı medya yöneticilerine telefonlarla gelen baskıları, canlı
yayınlarda arkadaşlarımızın kulaklarına gelen uyarıları bizler bilmiyor muyuz sanıyorsunuz! “İleri
demokrasi”mizde iktidar, özgür basını da hedef almıştır. İktidarı eleştiren, farklı görüşü savunan
gazetecilere, yayıncılara dava açılmakta, tutuklanmakta ve çeşitli gerekçelerle mahkûm edilmektedir. 

Türkiye Gazeteciler Sendikasının rakamlarına göre -ki bu rakamlar bugün bir hayli tekrarlandı, ben
yine defalarca tekrarlanmasının faydalı olduğu inancındayım- 31 Aralık 2011 itibarıyla cezaevindeki
gazeteci sayısı 18’i hükümlü, 79’u tutuklu olmak üzere 97’ye ulaşmış  durumda. Bu arkadaşlarımızın
çoğu yazı işleri müdürü, temsilci, köşe yazarı ve muhabirden oluşuyor, 21 tane de kadın var içlerinde.
Aslında bu artış grafiğini ben size bir barkovizyon olsa gösterirdim ama ileri teknoloji çağında elimde
kartonlarla çıkmak doğrusu bana göre değil, dilerim bir gün bir barkovizyonumuz olur Mecliste. 
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Sayın Adalet Bakanı sektörün yetkili kurumunun görüşünü, yani Türkiye Gazeteciler Sendikasının
görüşünü hiçe sayarak bu kişilerin gazeteci değil, terörist oldukları, gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla
içeride tutulmadıkları iddiasında bulunuyor. Ben bu konuda iki bakanın daha görüşünü merak
etmekteyim: Bunlardan biri, ülkemizde özgür ve güçlü basının sağlanmasının emanet edildiği ilgili
bakan Sayın Bülent Arınç ve Türkiye Gazeteciler Sendikasının da içinde bulunduğu, çalışma hayatının
emanet edildiği ilgili bakan Sayın Faruk Çelik. Az önce burada olan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da
görüşlerini doğrusu merak etmekteyim. Burada olsaydı kendisine bu soruyu yöneltirdim. 

Sevgili arkadaşlar, on yıla yaklaşan AKP İktidarı, tarihin sayfalarına duble yolları, ihracat rekorları,
sağlık hizmetleriyle değil “tutukluluk” kelimesiyle özdeşleşerek geçecek; tutuklu çocuklar, tutuklu
öğrenciler, tutuklu gazeteciler, tutuklu çevreciler -Bakan, buradaydı az önce, gitmiş- tutuklu sivil, asker,
akademisyen, hâkim karşısına bile çıkamayan tutuklu ölüler ve tutuklu milletvekilleriyle geçecek. Bugün
çeşitli cezaevlerinde “Görülmüştür.” damgalı tam 8 tane milletvekili albümü bulunuyor. 2011 mahsulü
24’üncü Dönem milletvekili albümü. Şimdiden müzayedelik olmaya aday. 

Sayın Genel Başkanımın fezlekesine neden olan sözlerin altına imzamı atıyorum burada. Sadece
Silivri değil, pek çok cezaevi toplama kampı gibi, mahkemeler ise gerçekten tiyatro. Cezaevlerinde
yaşanan koşullarsa burada adını vermek istemediğim bir filmi hatırlatıyor. Biz bu filmin travmasıyla
büyüdük arkadaşlar. 

Sayın Adalet Bakanımız, gelecek kuşaklar tarihi böyle okusun istemiyorsanız bu intikam adaleti ve
kan davası hukukundan vazgeçin diyorum. 

Sözlerime son verirken katledilişinin 5’inci yılına geldiğimiz ve bugün duruşması görülen bir diğer
arkadaşım Hrant Dink’i de hasretle anıyorum ve ayrıca Van depreminde, hatta cinayetinde mi desem
bilmiyorum, kaybettiğimiz diğer 2 arkadaşımızı da anıyor, basın emekçilerine kelepçesiz bayramlar
diliyorum. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Onur. 

Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Sayın milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay, gündemin “Sözlü Sorular”
kısmında yer alan sorulardan 1, 7, 8, 42, 54, 55, 61, 66, 79, 92, 161, 254, 306, 307, 308, 321, 322, 414,
428, 471, 484, 493, 502, 550, 553 ve 554’üncü sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Komisyonlardan istifa tezkereleri vardır, okutuyorum:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan’ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine ilişkin önergesi (4/17)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) Komisyon üyeliğinden ayrılmak istiyorum. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Fatma Salman Kotan

Ağrı

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012 O: 1

- 25 -

murat 52-55



2.- Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu’nun, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/18)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mustafa Baloğlu
Konya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. Önergeleri ayrı ayrı okutacağım. 
2’nci sırada okutacağım Meclis araştırması önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için önerge özeti

okunacaktır ancak önergenin tam metni tutanak dergisinde yayımlanacaktır. 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen

adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasanın 42. maddesinin ilk fıkrasında "kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz"

hükmü yer almaktadır. Ancak Anayasa'daki hükme rağmen Türk eğitim sistemi çok sayıda sorunla
uğraşmaktadır. Bu sorunların en başında ise toplumun eğitim-öğretim ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin
başrol oynayan öğretmenlerimizin sayısının yetersiz oluşu gelmektedir. Eğitim sistemimizin temelini
oluşturan öğretmenlerimize Cumhuriyetin kuruluş sürecinde verilen değer ve öneme günümüzde
rastlamak mümkün değildir.

Ülkemizde her yıl çeşitli branşlarda eğitim fakültesini bitirip öğretmen olma ümidiyle çalışma
hayatına başlamak isteyen öğretmenlerimiz, maalesef gerekli atamaların yapılmaması nedeni ile işsizler
ordusuna dâhil olmaktadır.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan 2002 yılında iktidara gelmeden önce miting alanlarında öğretmen
atamalarına ilişkin mevcut olan sistemi eleştirmiş ve tüm öğretmen adaylarının atamasının yapılacağına
dair çok sayıda mesaj vermiştir. Örneğin; 2002 yılında İstanbul'da yaptığı bir konuşmada şunları
söylemiştir: "Birçok gencimiz özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim çökmüş, köy
okulları kapanmış, merkezdeki okullar bile öğretmen diye can çekişiyorken sen sınavla öğretmen
seçmeye kalkıyorsun. Bıraksana genç öğretmenlerimiz gitsin çalışsın. O kadar sene beklet sonra al, o
adamda artık heves kalır mı öğretmenlik yapabilir mi? Ama inşallah biz iktidar olunca öğretmenler
okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek hiç merak etmeyin..."

İktidar olmadan önce verilen vaatler bugünkü tabloya baktığımızda maalesef sadece vaat olarak kalmış
hayata geçirilememiştir. 2002 yılında atanamayan öğretmen sayısı 60 binlerde iken AKP iktidarları sürecinde
300 binlere ulaşmıştır. Kısaca AKP iktidarı döneminde işsiz öğretmen sayısı yüzde 500 artmış oldu.

En son olarak 2011 Milletvekili seçimleri öncesi de AKP tarafından 55 bin öğretmenin atamasının
yapılacağı vaadiyle oy istendi. Ancak seçimden sonra da yine bu sözler unutuldu. Millî Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer, öğretmenlerden özür dilemek zorunda kaldı.

2009 yılı KPSS öğretmenlik sınavına giren eğitimci sayısı 243.569'dur. Buna karşın 2003-2009
yılları arasından 147.702 öğretmen sisteme dahil edilmiştir. 2009 yılında KPSS sonrası alınan öğretmen
sayısı ise 30.464'tür. Bu durumda sadece 2009 yılı KPSS sınavına göre 213.105 eğitim fakültesi mezunu
açıkta kalmıştır. Ayrıca Bakanlığın çeşitli branşlarda öğretmen almaması, bazı branşları kapatması gibi
nedenlerle yaklaşık 70.000 mezun sınava başvuru bile yapamamıştır.
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Bütün bunlarla birlikte, 10 bin tanesi İstanbul olmak üzere toplamda 80 binin üzerinde ücretli
öğretmen olması da öğretmen açığının düşük gözükmesine yol açmaktadır. Ücretli öğretmenlik
yapanların birçoğunun mesleğinin öğretmenlik olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Pazarlama
mezunu olan kişilerin fen bilgisi öğretmenliği yaptığı, uluslararası ticaret mezununun Türkçe öğretmeni
olduğu, hayvan yetiştiriciliği mezununun sınıf öğretmeni olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Oldukça
vahim olan bu durumun giderilebilmesi için bir an önce ücretli öğretmenliğe son verilip gerekli
atamaların yapılması gerekmektedir.

İki yüz bine yakın öğretmen açığının olduğu millî eğitimde, üç yüz bine yakın öğretmenin atama
için bekletilmesi hiçbir biçimde açıklanamaz olaydır. Toplum olgusunu bireylerin meydana getirdiğini
unutmadan, toplumsal anlayışta eğitimin bir numaralı yapıcı unsur olduğunu kabul edersek,
hedeflediğimiz toplumsal denge ve gelişmeye daha kolay sahip oluruz.

Eğitim fakültesini bitirerek atamasının yapılmasını bekleyen genç öğretmenlerimizin, içinde
bulundukları psikolojik, sosyal ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi; eğitim sistemindeki öğretmen
ihtiyacının acilen karşılanması için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddelerine
göre bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Ali Rıza Öztürk (Mersin)

2) Candan Yüceer (Tekirdağ)

3) Tolga Çandar (Muğla)

4) Sinan Aydın Aygün (Ankara)

5) Atilla Kart (Konya)

6) İhsan Özkes (İstanbul)

7) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)

8) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

9) Aylin Nazlıaka (Ankara)

10) Ali Özgündüz (İstanbul) 

11) Rıza Türmen (İzmir)

12) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)

13) Veli Ağbaba (Malatya)

14) Celal Dinçer (İstanbul)

15) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)

16) Malik Ecder Özdemir (Sivas)

17) Turgut Dibek (Kırklareli)

18) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)

19) Bülent Tezcan (Aydın)

20) Gürkut Acar (Antalya)

21) Muharrem Işık (Erzincan)

22) Salih Fırat (Adıyaman)

23) Hurşit Güneş (Kocaeli)

24) Erdal Aksünger (İzmir) 
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2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 milletvekilinin, Muğla’da yapılması planlanan HES
projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Muğla ilinin bazı ilçe ve beldelerinde yapılan ve yapılması planlanan HES projelerinin, "doğal
çevre üzerinde yarattığı ve yaratacağı tahribatlar, cezai sorumluluklar ile ekolojik, çevresel, hukuksal ve
sosyal etkilerinin araştırılması" amacıyla Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca
"Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Gerekçe Özeti:

Muğla İlinin bazı ilçe ve beldelerindeki su kaynakları üzerinde, verilen bazı yargı kararlarına rağmen
yapımı devam eden ve yapılması planlanan HES'ler, doğayı geri dönüşümsüz biçimde tahrip etmekte,
madencilik, ormanlar, tarihsel alanlar ve tarımda ciddi olumsuz gelişmeler yaşanmasının önünü
açmaktadır. Yörelerdeki verimli topraklar HES'lerle su altında kalarak veya betonlaştırılarak zarar
görmekte, çiftçiliğin bir yaşam tarzı olduğu hesaba katılmayarak "köylülük" saf dışı bırakılmakta, kırsal
nüfus azaltılmaktadır.

Antalya-Elmalı yakınlarındaki Eşen Çayı'nın (Seki, Ören Çayı olarak da anılır) denize ulaştığı alan,
kuş ve deniz canlılarının üremesine elverişli olduğundan "özel koruma bölgesi" kapsamındadır. Yine
aynı çay üzerinde "Saklıkent Milli Park ve Doğal Sit Alanı" bulunmaktadır. Son çevre düzenleme planına
göre, HES projelerinden 26 tanesinin Eşen Çayı ve kollarında olduğu belirtilmektedir.

Fethiye Çöğmen Köyü yakınlarından doğan 4 km uzunluğundaki kanyondan geçerek Yanıklar
Köyünde denize ulaşan Kargı Çayı'nda 5 HES projesi bulunmaktadır. (2'si için üretim lisansı alınmıştır)
Fethiye HES'in taşıdığı alüvyonlar yüzünden Fethiye Limanı hızla dolmaktadır.

Diğer 3 HES projesi ise eskiden Fethiye yakınlarındaki, 1997-1999 yılları arasındaki HES inşaatı
sırasında kurutulan Karapınar Deresi üstündedir. Şu an derede, üzerindeki HES'i çalıştırmak için Eşen
Çayı'ndan taşınan su akmaktadır. Yüz binlik plan revizyonunda bu bölgede, 2 tane daha HES projesi
görülmektedir.

"Yörede anıt ağaç ve koruma statüsündeki sığla ve benzeri ağaçların yok olmasını engellemek için"
yöre halkı ve bazı muhtarlar, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurmuştur.
Kurul müdürü, yaşanacak çevre felaketini engelleyebilmek ve ilgili tespit çalışmalarını yapmak için
HES faaliyetinin yapılacak araştırma raporlarının sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasına kadar
10.08.2011 tarihinde durdurulmasına karar vermiştir.

Ancak 17.08.2011 tarihli 648 sayılı KHK kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurullarının
görevlerinin son bulmasını müteakip, KHK gereğince yayın tarihinde yürürlüğe giren ve kurul
kararlarının, yeniden inceleme yapılıncaya kadar geçerliliğinin devam edecek olmasına rağmen Muğla
Bölge Kurulu, 22.08.2011 tarihinde daha önce hiç durdurma kararı vermemişçesine vatandaşların
taleplerini reddederek, muhatabın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğuna dair ikinci yeni bir karar
vermiştir. Böylelikle yörede faaliyet gösteren şirkete fiili bir durum yaratılmıştır. Böylesine kanunsuz ve
suç niteliğine haiz uygulama ile kamu zararı kaçınılmazdır.

                                     
(x) (10/95) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.
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Kızıldere'deki Kargı Çayı Havzası, uluslararası literatürde endemik bir tür olan Sığla (Günlük)
ağacının doğal üreme koridorudur. Şahit olduğumuz üzere, yörede ağaç keserek inşaat hazırlıklarına
geçen HES projesiyle su akışının düzensiz hale gelmesi sonucu belli nem ve sıcaklık koşullarında
yetişebilen soyu tükenmekteki Sığla ağacının varlığı ve üremesi ciddi olarak tehlikededir. Uluslararası
sözleşmelerle koruma altındaki Sığla ağacının yok olmasına neden olabilecek projenin, uluslararası
mahkemelere başvurulması durumunda şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahkûmiyet ve yüksek
tazminat kararlarıyla baş başa bırakabileceği ortadadır. Projeden, bitişiğindeki zeytin ağaçlarının
etkilenmemesi de mümkün değildir.

Kızıldere Mevkii köy tüzel kişiliğinin Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne 05.01.1999'da yaptığı
resmî başvuruyla "Piknik ve Mesire Yeri" olarak beş yıllığına kiralanarak muhtarlıkça işletilmiştir.
Sözleşmenin bittiği 12.12.2003’te uzatılması için tekrar başvurulduğunda talep reddedilmiştir. 1999'da
piknik alanı olarak kullanılmasına izin verildiğinde, Kargı Çayı üzerinde herhangi bir HES kurulma
girişimi bulunmazken, 13.10.2003 itibariyle yörede santral kurmak amacıyla "As Enerji Ticaret AŞ"
tarafından alınmış izin vardır. Talebin reddinin, santral kurma talebiyle ilgisi olup olmadığı sorusu dikkat
çekicidir. Yöredeki HES projelerinin bu bilgiler ışığında Meclis Araştırma Komisyonu kurularak
araştırılması büyük önem arz etmektedir.

1) Nurettin Demir  (Muğla)

2) Tolga Çandar (Muğla)

3) Turgut Dibek (Kırklareli)

4) Candan Yüceer  (Tekirdağ)

5) Mustafa Sezgin Tanrıkulu  (İstanbul)

6) Ömer Süha Aldan  (Muğla)

7) Atilla Kart  (Konya)

8) Aylin Nazlıaka (Ankara)

9) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur)

10) Erdal Aksünger (İzmir)

11) İhsan Özkes  (İstanbul)

12)  Ali Özgündüz  (İstanbul)

13) Celal Dinçer (İstanbul)

14) Rıza Türmen  (İzmir)

15) Kadir Gökmen Öğüt  (İstanbul)

16) Ahmet İhsan Kalkavan  (Samsun)

17) Ali Rıza Öztürk  (Mersin)

18) Ferit Mevlüt Aslanoğlu  (İstanbul)

19) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)

20) Bülent Tezcan  (Aydın)

21) Gürkut Acar  (Antalya)

22) Salih Fırat (Adıyaman)

23) Hurşit Güneş  (Kocaeli)
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3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/96)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyon 681 bin 663 SSK emeklisi, 1 milyon 781 bin 206 BAĞ-KUR
emeklisi, 1 milyon 821 bin 357 Emekli Sandığı emeklisi bulunmaktadır. Emeklilerimizin
mağduriyetlerinin belirlenmesi, sıkıntılarının araştırılması, almış oldukları maaşın düşük olması, banka
promosyonlarından yararlanamamaları, devlet ve üniversite hastanelerinde ücret, katkı payı vermeleri,
maaş farklılıklarının giderilmesi ve benzeri uygulamalar ile emeklilerimizin içinde bulundukları
sıkıntıların araştırılması, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti, bu
sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98'inci maddesi, İç
Tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması
açılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyon 681 bin 663 SSK emeklisi, 1 milyon 781 bin 206 Bağ-kur
emeklisi, 1 milyon 821 bin 357 emekli sandığı emeklisi bulunmaktadır. Emeklilerimiz almış oldukları
maaşın düşük olması sebebiyle mağdur olmaktadırlar. Bu yıl memurumuza ve emeklimize % 4+% 4
olmak üzere % 8 maaş zammı yapılmış ancak vatandaşlarımızın cebindeki enflasyona bakıldığı zaman
%18 civarında olduğu ve %8 lik zammın hiçbir anlam ifade etmediği görülmektedir. Geçim sıkıntısı
içerisinde olan emeklilerimizin büyük bir bölümü çalışma ihtiyacı duymaktadırlar.

Emeklinin milli gelirden aldığı payı yasa değişikliği ile iptal eden şimdiki hükümet çalışanlar ile
emekliler arasındaki gelir uçurumunu artırmış ve yine hükümet intibak yasasını söz verdiği halde
çıkarmamış ve emeklimizi mağdur etmeye devam etmiştir.

Özellikle kamuda çalışan işçi ve memurlara verilen banka promosyonları emeklilere
verilmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu; bankalar ile protokol yaparak, banka promosyonlarından
emeklileri de yararlandırmalıdır.

Ülkemizin imzaladığı ve taraf olduğu uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sendika özgürlüğüne
ilişkin 87 ve 98 sayılı sözleşmelerinde, sendikal örgütlenme hakkı düzenlenmektedir. Buna göre
emeklilerin de sendika kurmaya ve toplu sözleşme masasına oturmaya hakları vardır. Toplu Sözleşme
masasında emekliler de bulunmalıdır. Maaş katsayısı ve taban aylığına yansıtılmayan ödemelerden
emeklilerimizde faydalandırılmalıdır.

Emekli Sandığı, S.S.K, Bağ-kur emeklilerinin devlet ve üniversite hastanelerinde ücret ödemeden,
katkı payı vermeden muayene ve tedavi olmaları; ortez, protez gibi araç ve gereçleri ile etken madde
içeren ilaçlarını ücret ödemeden almaları sağlanmalı, eşdeğer ilaç genelgesi de kaldırılmalıdır.

Milli Gelir dağılımından en düşük payı alan emeklilerin, yaşadığı olumsuz ekonomik şartlardan
biraz olsun feraha erebilmeleri ve yaşanabilir bir hayat sürdürmeleri emeklilerimiz en doğal hakkıdır.

1) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)

2) Mehmet Şandır (Mersin)

3) Oktay Vural (İzmir)

4) Özcan Yeniçeri (Ankara)

5) Sinan Oğan (Iğdır)

6) Erkan Akçay (Manisa)
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7) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

8) Mustafa Kalaycı (Konya)

9) Enver Erdem (Elazığ)

10) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)

11) Ali Öz (Mersin)

12) Sümer Oral (Manisa)

13) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)

14) Yusuf Halaçoğlu (Kayseri)

15) Koray Aydın (Trabzon)

16) Muharrem Varlı (Adana)

17) Ali Uzunırmak (Aydın)

18) Celal Adan (İstanbul)

19) Zühal Topcu (Ankara)

20) Edip Semih Yalçın (Gaziantep)

21) Ali Halaman (Adana)

22) Bahattin Şeker (Bilecik) 

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır,
okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

VIII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından verilen, “Tutuklu
gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce
belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi”
hakkındaki Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak, 10/1/2012 Salı günkü birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin
aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

10.01.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu; 10.01.2012 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki
önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz
ederim.

M. Akif Hamzaçebi

İstanbul

Grup Başkanvekili
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Öneri

Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından, 06 Ekim 2011 tarihinde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Tutuklu gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının tespit
edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün
dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi" hakkında verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin, (20 sıra
nolu) Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 10.01.2012
Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması
önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehine İzmir Milletvekili Oğuz Oyan. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Oyan.

OĞUZ OYAN (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel yetkili yargı terörü tüm toplumu tehdit etmeye devam
ediyor, başta özgür basın olmak üzere tüm muhalif sesleri susturmaya yöneliyor. Sadece tutuklamalar
üzerinden değil, daha da yaygın olarak gazetecileri işlerinden ederek veya oto sansüre yönlendirerek. 

Basın özgürlüğü demokrasinin mihenk taşıdır, o yoksa demokrasi de yoktur. O olmadığı içindir ki
bugün özel yetkili savcılar cüretlerini milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığına kadar uzatıyorlar. Oda TV
iddianamesinin eklerine bakabilirsiniz. 

Demokrasi ve hukuk devleti olmadığı içindir ki 2010 tarihinde kendi yaptığı anayasa değişikliğini
dahi uygulamayarak iktidar kendi döneminin Genelkurmay Başkanını özel yetkili mahkemelere teslim
ediyor. Demokrasi ve hukuk devleti olmadığı içindir ki Ana Muhalefet Partisi Lideri için dahi özel yetkili
savcılar harekete geçirilebiliyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Oynanan tiyatro dramdan komedi drama doğru
ilerliyor. 

Eğer suçlama adil yargılamaya teşebbüs ise şimdi onu burada ben de işleyeceğim değerli
arkadaşlarım. size Sayın Kılıçdaroğlu’nun yargı konusu yapılan, fezleke konusu yapılan sözlerini
okuyorum: “Burada ön yargılı, siyasi otoritenin emrinde olan yargıçların sadece oynadıkları bir tiyatro
var. Bunun adına ‘Yargılama, demokrasi’ diyorlar. Bu ne demokrasidir ne de adalet dağıtmadır. Tutuklu
milletvekillerinin kaçma imkânları yok. Zaten kaçamazlar, ülkelerini seviyorlar. Onlar ‘Biz
yargılanmayalım.’ demiyorlar, zaten yargılanıyorlar. Onlar Parlamentoya gelip yeminlerini içerek
Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde ve diğer maddelerinde öngörülen kurallar içerisinde görevlerini yapmak
istiyorlar ama bu görevler maalesef bazı yargıçlar tarafından engelleniyor. Onlara yargıç demeyi içime
sindiremiyorum çünkü yargıç vicdanıyla hareket eden kişi demektir, yargıç toplumun beklentilerini,
duygularını bilen ve ona saygı duyan demektir. Vicdan… Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var. Bunları görmezlikten gelip ‘Ben bildiğimi
okurum, benim bildiğim ve söylediklerim doğrudur.’ mantığıyla yola çıkarsanız, adalet dağıtamazsınız.”
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım -devam ediyorum- eğer suçlama adil yargılamaya teşebbüs ise bu Başsavcıyı,
ilgili Başsavcıyı derhâl, şu sözleri söyleyen “Başbuğ’un tutuklu yargılanmasını isabetli bir yol olarak
görmüyorum.” diyen Başbakan hakkında bir fezleke düzenlemeye davet ediyorum. Bakalım cüretini bu
noktaya kadar taşıyabilecek mi? Ve size şunu söyleyeyim: Silivri davaları Başbakanın “Ben bu davanın
savcısıyım.” diyerek çaktığı işaret fişeği üzerinden, onun gölge savcılığı altında yürütülmektedir ve
bugün dahi Başbakan şunu söylüyor bu, Kılıçdaroğlu’yla ilgili fezleke için: “Olması gereken olmuştur.”
diyor. Savcı konuşuyor, gölge savcı ve ilave ediyor: “Kılıçdaroğlu’nun bugün grup konuşmaları da
fezleke nedenidir.” diyor. Kime söylüyor bunu? Kolluk güçlerine ve özel yetkili savcılarına. Başsavcı
konuştu, derhâl harekete geçin.
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Değerli arkadaşlarım, bunun adına eğer “demokrasi” diyorsanız bu ancak bir iki perdelik tiyatro
olabilir. Eğer bu savcılar çok istiyorlarsa Başbakana adil yargılamayı etkileme suçu yanında başka
suçlamalar da yöneltebilirler. Birkaç örnek vereyim: Balıkesir SEKA fabrikasının satışında mahkeme
kararıyla saptanan usulsüzlükler ve yolsuzluklar için Başbakan için derhâl harekete geçiniz. TÜPRAŞ’ın
ilk satış işlemlerinde ayyuka çıkan ve mahkeme kararıyla iptal edilen yolsuzluklar için derhâl Başbakan
için fezleke düzenleyiniz. Gene TÜPRAŞ’ın sözde halka arz yöntemiyle halktan kaçırılan Ofer’e, yani
sağdıç Ofer’e yüzde 14,76 hissesini satan uygulama için -ki mahkeme kararıyla da bunun usulsüzlüğü
tespit edilmiştir- derhâl fezleke düzenleyin. Kuşadası Limanı’nın ihalesine veya Çalık Grubu’na tek
katılımlı ihaleyle Sabah, ATV grubunu ihale eden Başbakan hakkında derhâl fezleke düzenleyin. İzmir
Büyükşehir Belediyesi hakkında kendi belediye şirketinin, kendi otoparkını alması üzerine fezleke
düzenlemeye cüret edenler bakalım ne yapacaklar burada, merak ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bu yargılama süreci, iktidarın rövanş zihniyetinin dışa vurumudur. Daha
ötesinde bir korku imparatorluğu yaratma misyonunun açığa çıkmasıdır. Bu, üstünlerin hukukudur; bu,
yürütmenin hukukudur; bu, AKP’nin sıkıyönetim hukukudur; bu, iktidarın sıkıyönetim savcıları ve
mahkemeler eliyle hukuk düzenlemektir; bu, Orta Doğu’da egemen gücün maşası olmayı içine sindiren,
BOP Eş Başkanı olmayı iftihar vesilesi yapan, bunun tüm muhalif unsurlarını ülkede –TSK dâhil-
temizlemeye girişen büyük bir operasyonun parçasıdır; bu, bir karşı devrim sürecidir; bu, örtük
faşizmden açık faşizme geçiş sürecidir.

Peki, bu süreçte özerk bir erk olan yasama organı ve onun başkanı ne yapıyor? Acaba yasama
organının, yasama üyelerinin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin onurlarını, Meclisin itibarını
koruyor mu? Yani biz yürütme ve yargı karşısında yasamanın özerkliğinden vazgeçtik, bir de bu itibar
ve onur meselesinin peşine düştük. Yani ne gezer? Öyle bir şey yok. Yasama organının Başkanı, bizim
ilettiğimiz bu medya üzerine kurulan baskılarla ilgili, milletvekillerinin burada kürsüden yaptığı
konuşmaların Oda TV davasında sırf o İnternet sitesinde yayınlandıkları için eklerinde suç delili olarak
sayılması konusunda Meclis Başkanını göreve çağırıyoruz, diyoruz ki: Bu konuda HSYK’ya suç
duyurusunda bulun. Geriye, topu tacı atarak bize bir cevap veriyor ya da bu konuda Adalet Bakanlığı
için bir gensoru düzenlemeye çalışıyoruz, yargının yasamaya müdahalesi… Anayasa’da iki tane
düzenleme var, biri madde 138 yasama yargıya müdahale edemez ama madde 83 yargı da yasamaya
müdahale edemez. Anayasa maddeleri arasında üstünlük yoktur değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından
alkışlar) Meclis Başkanı temsil ettiği organın şerefini korumakla birinci derecede yükümlüdür.

Ve tabii, bu Mecliste 3.188 soru sorulmuştur hazirandan bu yana, bunlardan 717’si yanıtlanırken 606
tanesi yanıtlanmayarak dosyasına kaldırılmıştır. Meclis Başkanının bu konuda yüksek sesle bir çağrı
yaptığını duyanınız var mı? Değerli arkadaşlarım, bu yanıtlanmayan sorular arasında benim sorularım
da var. Ben İzmir’de -burada Sayın Bakan da var şimdi- iki bakanın Kültür ve Turizm Bakanı ile istifa
etmiş Ulaştırma Bakanına seçim harcamalarıyla ilgili soru sordum. Yanıt gelmedi Meclisten. Onun
üzerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu üzerinden sordum. Sayın Bakandan bir yanıt geldi, çok
ilginç, yanıtta diyor ki, okuyorum, iki satır. “Seçim döneminde bütün seçmenlere değil 2 milyon 900 bin
kişiye mektup yollanmıştır.” Bunun çok kabarık bir bütçesi vardır. Bunun finansmanı neredendir,
nasıldır? Bunları sorduk. Sayın Bakan şunu söyledi, dikkatinizi çekerim, Bakan dinliyorsunuz değil mi?
“Seçim döneminde bütün seçmenlere değil özellikle merkez ilçede örnekleme yoluyla seçmene
ulaşılmaya çalışılmıştır. Organizasyon büyük ölçüde kampanyayı destekleyen arkadaşlar tarafından
gerçekleştirilmiştir.” Arkadaşlar kim, bilmek istiyoruz. Siyasi Partiler Yasası, seçim hukuku… Ve
İzmir’de merkez ilçe yok Sayın Bakan, Ordu’yla karıştırmayın, İzmir’de metropol ilçeler var, çok
sayıdalar. Bir de “Merkez ilçe örnekleme yolu.” Örnekleme kaç kişi, onu size tekrar sordum, sizden
cevap gelmeden PTT sağ olsun bana bir yanıt verdi, çünkü oraya da sormuştum. PTT diyor ki: “İzmir’de
AKP’yle yapılan sözleşme uyarınca tam 2 milyon 904 bin 485 adet gönderi yapılmıştır. Bunların
baskıları yapılmıştır tarafımızdan, katlanması, zarflanması vesaire, 720 bin lira para tahsil edilmiştir.”
Bu da çok indirimli bir fiyat. 
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Şimdi, ben sorularımı tekrar ediyorum: Bunun finansmanı nereden? İki, siz nasıl milletvekiline
yalan söylersiniz? 

Sayın Bakan, başka bir ifade bulamıyorum, siz, bana “Sadece bir örnekleme yapılmıştır, bütün
seçmenlere gitmemiştir.” diyorsunuz, PTT’niz bana imzalı yazısıyla “Biz bu anlaşmayı yaptık ve bu
kadar.” diyor. 

Bunun üzerine bir bakan istifa etmezse ne zaman eder değerli arkadaşlarım? Ne zaman eder, onu
soruyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Yani insan hakkı ve onurunun bir tarafa, siyasetin bir onuru yok mudur? Siyaset illa bakan koltuğuna
yapışıp kalmak mıdır? Eğer bu açığa çıktıysa ki bunun arkasında Binali Yıldırım’ın da aynı derece ve
daha fazla sorumluluğu vardır -Sayın Ulaştırma Bakanının- çünkü PTT ona bağlı bir kuruluştur ve onun
üzerinden geçmiştir ve hak etmedikleri kadar indirim yapılarak da olmuştur. Bunların cevabını
bekliyoruz. 

Yani bir taraftan medya üzerine baskı yapacaksınız, bir taraftan herkesin ağzını tıkayacaksınız,
siyasete, ana muhalefete, muhalefetin tümüne baskı uygulayacaksınız, arkasından ileri demokrasi, ileri
demokrasi anayasası palavraları atacaksınız. Yağma yok! Kimse bu yalanlara artık kanmaz! 

Biz, bu yalanlarla ülkenin yönetilemeyeceğini burada bir kere daha haykırıyoruz ve sizi hakka,
adalete davet ediyoruz. Umuyorum biraz sesimiz duyulur. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oyan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkan…

SIRRI SAKIK (Muş) – Bitsin, ondan sonra Sayın Bakan cevap versin.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Günay. 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, şahsına sataşması
nedeniyle konuşması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugünlerde ülkemizin hukuk düzeninde devrim niteliğinde
bazı kararlar alınıyor. Bazılarımızın hoşnut olmadığı işlemler olabilir ama bütün Parlamentonun,
demokrasiye inanan herkesin gecikmiş de olsa, bugünlerde yaşanan bir olaydan ötürü, Türkiye'de hukuk
düzeninin demokratik hukuk devleti doğrultusunda gelişmesinden ötürü bu kürsüden iyi şeyler
söylemesini beklerdim. 

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul)- Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı hakkında müzekkere
düzenlemek ne zamandan beri sevinilecek bir şey? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Arkadaşlarımız inanılmaz
bir infial içindeler. 12 Eylül 1980’de bütün siyasi partileri kapatan ve Türkiye’yi…

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sizden de korkmuyoruz, Hükûmetinizden de!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - … önce çeşitli tuzaklara
maruz bırakıp sonra çeşitli haksızlıklara uğratan bir cunta kadrosu hakkında çok gecikmiş de olsa 2010
yılında yaptığımız anayasa değişikliğinden sonra bir iddianame düzenlendi ve yargı bunu kabul etti.
Bütün Parlamentonun bunu, gecikmişliğin altını çizerek, ayakta alkışlaması gerekir…
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Kılıçdaroğlu’nun fezlekesiyle ilgili bir şey
söyleyecek misiniz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - … ama arkadaşlar inanılmaz
biçimde Türkiye’de hukuk düzeninde bir geriye gidişten söz ediyorlar. Önce bunu herkesin dikkatine
sunmak istiyorum. 

Aslında 1991… (CHP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlarım, 12 Eylül darbesinin yargıya götürülmüş olmasıyla ilgili…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin darbenizin hesabını verin siz. Kendi darbenizin hesabını verin

siz. Siyasi soykalık yapmaya gerek yok.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - … en önce sizin memnuniyet

ifade etmeniz gerekirken, bugün Türkiye’de hukuk düzenini karalayacak birtakım sözler söylemenizi çok
şaşkınlıkla takip ediyorum; birincisi bu. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Baskı ve tehditlerinizin hesabını verin önce Parlamentoya. Sizi
sorguluyoruz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - İkincisi, bir arkadaşımız,
biraz önce konuşan arkadaşımız İzmir’le ilgili bir zamandan bu yana bir iddiayı dile getiriyor:
Seçmenlerimize mektup yazmışız ve bu mektupları nereden ve nasıl yazmışız? 

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Parayı kim ödedi? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bakın, ben tabii sadece bir

mektup taslağı verdim arkadaşlarıma ve o taslağı… Ben herkesin mektup aldığına rastlamadım yani
bazıları “Aldık.” dediler bazıları “Almadık.” dediler. Resmî rakamlardan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Sayın Günay, bir dakika daha süre veriyorum. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Bitiriyorum. 
Resmî olarak, arkadaşlarımız olabilecek kadar çok yere ulaşmışlar. 
Şimdi, siz siyaseti tepeden inme yapıyor, örgütlenme içinde ve arkadaş kadrolarınızla birlikte

yapıyorsanız ve bir seçmeninize mektup bile yazamıyor ve yazanları da eleştiriyorsanız yazıklar olsun
size! (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Doğru konuşun. Parayı kim ödedi? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Yani seçmene mektup bile

yazamıyor ve seçmene mektup yazmayı eleştiriyorsanız bütün iddialarınızı, bütün yalan iddialarınızı ve
bütün yalan iddialarınızı ve ihbarlarınızı size aynen iade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
OĞUZ OYAN (İzmir) – Yalan söylüyorsunuz! Yalan söylüyorsunuz!
OKTAY VURAL (İzmir) – Kızardınız Sayın Bakan, kızardınız. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günay. 
Önerinin aleyhine Muş Milletvekili Sırrı Sakık.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu siyasi yolsuzluktur. Parayı kim ödedi Sayın Bakan?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Seçmene mektup yazmışım.

Senin cebinden mi çıktı? 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Oyan’ın söz isteği var.

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, cevap hakkı istiyorum. Çünkü resmî belgeyi çarpıtma var. 

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Sakık… Bir dakika Sayın Sakık, bir dakika…

OĞUZ OYAN (İzmir) - Resmî belgeyi çarpıtma vardır. Bu Bakanın imzasını taşıyan belgeden
bahsediyorum. Bu, bir suçüstü durumudur. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, burası mahkeme değil, versin mahkemeye.

OĞUZ OYAN (İzmir) – Bu bir suçüstü durumudur. Bakanın imzasını taşımaktadır. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, burası mahkeme değil… 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Dolayısıyla burada gelip, bunu inkâr edemez. Gelip burada ya özür
dileyecek… Bunun cevabını vermemiştir. 

BAŞKAN – Sayın Oyan, bir dakika… Size daha sonra söz hakkı vereceğim. 

Lütfen, buyurunuz Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar)

VIII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından verilen, “Tutuklu

gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce
belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi”
hakkındaki Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak, 10/1/2012 Salı günkü birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin
aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam)

SIRRI SAKIK (Muş) – Değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her ne kadar
aleyhte aldıysak da gruplar arası anlaşmadan kaynaklı, böyle bir günde böyle bir önergenin aleyhinde
konuşmak züldür. 

Ben de Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün gazeteci arkadaşlarımı saygıyla
selamlıyorum. Bir miktar geçmişte benim de içinde bulunduğum bir alandan geliyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakanım biraz önce buradan konuştu; sanki güllük gülistanlık bir ülkede Bakanlık
yapıyor. Daha birkaç gün önce, sadece suçu ve günahı habercilik yapan 36 gazetecinin gece evlerine
operasyon yapıldı ve bu gazeteci arkadaşlarımız teker teker İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan,
Van’dan, İzmir’den, Türkiye’nin dört bir tarafından 36 gazeteci alelacele gece evinden alınarak
tutuklandılar. Ben bu hafta sonu onları Kandıra’da ziyaret ettim. Bu hafta sonu onları İstanbul’da ziyaret
ettim. Yani bu ülkenin ayıbını hâlen demokratik bir gelişim, demokratik bir dönüşüm, ciddi devrimler
yapılıyor, bunu kamuoyuna sunma vallahi biraz da vicdansızlıktır. 

Biz birbirimizi iyi tanırız, birbirimizi iyi biliriz. Yani Sayın Başbakan dün akşamdan itibaren mesai
arkadaşıyla ilgili sarf ettiği düşünceleri keşke emekçi gazetecilerle ilgili sarf etmiş olsaydı. Keşke sadece
görevi gidip müvekkiline avukatlık eden hukukçuların hukukunu savunabilmiş olsaydı. Keşke sadece
görevi belediye başkanlığı olan ve bundan dolayı tutuklanan belediye başkanlarının hukukunu
savunabilmiş olsaydı. Keşke Sayın Başbakan, mesaidaşı olan Sayın Generali ne kadar savunuyorsa,
meslektaşı olan 8 milletvekilinin hukukunu da savunabilmiş olsaydı ve bu milletvekilleri, siz de nasıl,
halkın iradesiyle buraya yansıdıysanız, o milletvekilleri de halkın iradesidir, o belediye başkanları da
halkın iradesidir. Onlarla ilgili de, demokratikleşmeyle ilgili de laflar etseydiniz ama bunu
yapmıyorsunuz. Bugün grup toplantısında, sadece şiddete davetiye vardı, sadece Türkiye'nin toplumsal
dokularıyla oynayarak yeniden iç çatışmaya davetiye vardı. Ve sizin aranızda iki gündür, ana muhalefet
partisiyle iktidar arasında bir fezlekedir gidip geliyor. Bütün cezaları lütfen bizim hanemize yazın. Yani
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Cumhuriyet Halk Partisine giden fezlekeyi, rica ediyorum BDP’nin hanesine yazın. (CHP sıralarından
alkışlar) AKP’nin elinde de bir fezleke var. Lütfen, o, Başbakana gelen fezlekeyi de benim haneme
yazın. Ayıptır, bunları konuşuyorsunuz, ayıp! Yani, gidin bakın, komisyonlarda kaç tane, 15-20
milletvekilinin kaç tane fezlekeyle karşı karşıya olduğunu görürsünüz. Her biri için yüz yıl, yüz elli yıl
isteniyor, üç bin yıla yakın cezayla cezalandırılmak isteniyoruz ama burada gündemi çarpıtmak, burada
çıkıp hamasi nutuklarla olmaz. Siz iktidarsınız, hesap vereceksiniz. Siz iktidarsınız, sizin eğer ülkenizde
haksızlık ve hukuksuzluk varsa, bunların hesabını sizden biz sorarız. Sorduğumuz zaman da bizi emir
kipleriyle tehdit etmek, bugün satır aralarından bizleri hedef göstererek “Sizleri cezalandırırız…” Sayın
Başbakan, siz ve grubunuz, bütün Türkiye halkı bizi çok iyi tanır, nereden geldiğimizi de bilir, burada,
egemen güçlere teslim olmadığımızı siz de bilirsiniz ki, biz buradan alınıp gittik, uzun yıllar demir ve
beton yığınları arasında kaldık. “Boyun eğeceksiniz.” dediler, “Eğmeyiz.” dedik. “Bir canımız var, onu
da feda ederiz.” deriz, bunu siz bilirsiniz ve bize dönüyorsunuz ki… Bütün kutsal kitaplar sabırdan
bahseder, Allahuteala da sabırdan bahseder, peygamberler de sabırdan bahseder ama bu sabır sadece
mağdurlar içindir. Uludere’de insanlar katlediliyor, sizi eleştiriyoruz, bizi tehdit ediyorsunuz. Peki, sizi
eleştirmeyip de kimi eleştireceğiz, ne yapacağız? Yani geçmişe dönüyorsunuz, diyorsunuz ki: “Mustafa
Muğlalı olayında 33 tane insan öldürüldü, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde oldu.” Peki, günaydın!
Bu 35 insan da hangi iktidar döneminde oldu? Kaç gün önce; siz iktidar değil miydiniz? O gün orada o
masum köylülerin ensesine silahlar dayanarak tetikler çekiliyordu ama yıl 2011 ve on ikiye iki kala,
gece buradan emirler yağıyor ve buradan F-16’lar, uçaklar havalanıyor, F-16’lardan bu işaret parmağıyla
düğmelere basıyor, 35 masum Kürt insanı katlediliyor ve ölenlerin birçoğunun eli ve kelimeişehadet
getirdikleri için parmakları böyleydi ve o tuşlara basan zalimler de kelimeişehadet parmaklarıyla tuşlara
basıyordu ve masum Kürt insanları katlediliyordu. Adına “Kürt” dediğimizde “bölücü” diyorsunuz.
Peki, bunlar nereden geldiler? Kürt değiller miydi? Bu insanlar bu ülkenin vatandaşları değil miydi?
Nasıl katledildiler? Siz yapay sınırlarla… Sınırlara mayın koymuşsunuz, dilimize mayın koymuşsunuz,
kimliğimize mayın koymuşsunuz, “Gelin, bu mayınlara biat edin.” diyorsunuz. Topraklarımızı
bölmüşsünüz, parçalamışsınız. Tarlası İran’ın sınırında, Irak’ın sınırında, Suriye’nin sınırında ama
kendisi Uludere’de bir köyde. Şimdi, böyle bir zalimane bir politika olur mu? Bunları sarmanız
gerekirken, bu sorunu çözmeniz gerekirken ama mesaidaş arkadaşlarınıza zaman ayırıyorsunuz ve -
buradan bir arkadaşımız da söyledi- acılarımızı kan parasıyla ödeştirmeye çalışıyorsunuz. Kan parası
ilkel bir paradır, kan parası hukuka, insanlığa karşı bir vahşet parasıdır. Siz gerçekten şunu yapamaz
mıydınız? Nedir bu kibirliliğiniz? Bir günah işlendi, bu günahtan dolayı ailelerden ve bir halktan özür
dileme geleneği yok mudur sizde? Sayın Başbakan çıkıp “Evet, biz Türkiye’deki bu vahşetten dolayı bu
ailelerden özür diliyoruz. Bu aileler ve bu halk, bu coğrafyada uzun yıllardır acılar çekti, biz bundan
dolayı özür diliyoruz.” deseydi ne olurdu? Selahattin Demirtaş’a saldırmak, Gültan Kışanak’a saldırmak,
BDP’ye saldırmak ahlaki midir, vicdani midir? Bu işin sorumluları onlar mıdır? Siz bize
açıklayacaksınız, yani oradaki görevde olan alay komutanını görevden alarak bu işin üstünü
örtemezsiniz. Kim yaptı, kim etti? Bunu bir bütün olarak bileceksiniz. Yani, o işaret parmaklarıyla nasıl
ki o insanlar katledildi, onları bilmek bizim hepimizin hakkı. 

Ve orada yaşları on iki-on beş arası olan 9 tane çocuk var. Düşünün, el vicdan! Yani, siz eğer
randevunuza beş dakika geç kalsanız, dönersiniz o şahsiyete: “Sizden özür diliyoruz, biz beş dakika
geciktik.” Şu kapıda gayriihtiyari 2 insanın kolu birbirine değse, dönüp 10 kez özür diliyorsunuz. Peki,
bir halktan, bir aileden neden özür dileme erdemliliğini göstermiyorsunuz? Çünkü sizde beyazlık ruhu
var, sizde üstünlük kültürü var. “Biz nasıl aşağılanan bir halktan özür dileyebiliriz?” Böyle bir ruh hâliniz
var. Onun için o çocuklar, daha çocuktu. Sizin on iki yaşındaki, on üç, on sekiz, yirmi yaşındaki
çocuklarınız gece eve gelmediğinde hepiniz kudurursunuz, ayaklanırsınız. Ama o çocuklar öldüğü zaman
nereye gidiyordu? Bir kontör parası almaya. Onlar nereye gidiyordu? Üniversitede okuyan 2 kardeşine
burs şeklinde para gönderen çocuklardı. Ama ne yazık ki, siz bunları anlayabilecek noktada değilsiniz;
çünkü ruh hâliniz farklıdır. 
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ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Kim anlamaz kim, hangimiz anlamayız?
SIRRI SAKIK (Devamla) – Anlıyorsanız çözün.
ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Hesaplaşın bakalım.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Anlıyorsanız çözün.
ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Hangimiz anlamıyoruz?
SIRRI SAKIK (Devamla) – Anlıyorsanız çözün gidin.
ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Kendinizle yüzleşin.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Oraya gidin konuşun. 
ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Yüzleşin kendinizle.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Buralarda bu kürsülerde, bu koltuklarda laf atmak kolay. Ben sizi

göreve davet ediyorum, ben sizi vicdana davet ediyorum.
ŞUAY ALPAY (Elazığ) – Hepimiz vicdana davet ediyoruz.
SIRRI SAKIK (Devamla) – Ben, o ailelerle empati yapmaya davet ediyorum. Bu sorun sadece

benim sorunum değil, bu sorun hepimizin ortak sorunudur, bu ortak sorunda hepimizin ortaklaşması
gerekir. Hepimizin, birbirimizi tehdit ederek, birbirimizi elimizdeki yargıyla, polisle tehdit ederek bu
sorunu çözemeyiz. Vallahi ne kimse yargıdan ne de polisten ne de o üniformalı, gelip burada bize ters
bakan üniformalılardan kimse korkmuyor. Korktuğumuz tek bir şey vardır, vicdanımız ve
inançlarımızdır.

Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Sakık.
Sayın Oyan buyurunuz efendim. 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, şahsına sataşması

nedeniyle konuşması
OĞUZ OYAN (İzmir) – Teşekkür ediyorum.
Şimdi Sayın Bakan, burada bir suçüstü durumu var. Siz gerçekleri gizlemek istediniz, bu gerçekler

açığa çıktı. Gerçekleri niçin gizlemek istediniz? Çünkü, açığa çıkmasından çekindiniz. Önce cevap
vermediniz, ancak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu üzerinden gidince cevap vermek zorunda kaldınız.
Saklama ihtiyacınız nereden doğdu? Şimdi peki bu suçüstüden sonra nasıl bir tutum takınıyorsunuz
burada? Pişkin bir tavır, fütursuz bir tavır, pervasız bir tavır ve karşı suçlama. Nedir? Bizi
kıskanıyorsunuz, siz de yazsaydınız. Benim derdim şu değil. 2 milyon 904 bin seçmene yazdınız, ben
bunun finansmanı nereden diye soruyorum size. Gayet basit bir soru, baştan beri sordum. Normalde 50
kuruştur PTT’nin tarifesi, 1,5 milyon eder. Bunun içinde, kırtasiyesi, baskısı, katlaması, zarflaması
yoktur. Yani 2 milyon küsurdur bunun maliyeti. Böyle bir finansman yüzünden birçok ülkede hükûmetler
devriliyor. Siyasetin kaynağını açıklayamadığı bu tür bağışlar yüzünden Türkiye’de değil ama başka
ülkelerde hükûmetler, başbakanlar devriliyor. Bir Bakan buraya gelip “E, siz de yapsaydınız.” diyor.
Laf mı? Kaldı ki yanıtı yalan bir yanıt. 

Bakın, ben, PTT’nin size yanıtını biraz daha okuyayım: “AKP 1’inci bölge milletvekili adayı Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile 2’nci bölge adayı Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım’ın
mesajını içeren 2 milyon 904 bin 485 adet gönderi, AKP İzmir il teşkilatından Ömer Cihat Akay ile
yapılan 25/5/2011 tarihli sözleşme kapsamında PTT bünyesindeki Birleşik Posta Sistemi’nde basılıp,
katlanıp, zarflanarak dağıtımı yapılmıştır. Bu doğrultuda 2/6/2011 tarihinde İzmir Posta İşletme ve
Dağıtım Başmüdürlüğü tarafından baskı bedeli -KDV hariç- 162.680 avro…” 
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Niçin avro? İzmir Büyükşehir Belediyesi durak ihalesini avro üzerinden yaptı diye şu an
yargılanıyor. Niçin avro?  

Devam ediyor: “…ve dağıtım bedeli -KDV dâhil- 278.830 TL…” 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OĞUZ OYAN (Devamla) – Bitiriyorum. 
BAŞKAN – Lütfen bitiriniz.
OĞUZ OYAN (Devamla) – “…toplam karşılığı olarak da 720 bin TL tahsil edilmiştir.” diyor. Yani

burada 20 kuruş üzerinden bir hesap yapılmış…
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ne var bunda? 
OĞUZ OYAN (Devamla) – Yani yalanı savunmayın.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Neresine takıldığını söyle.  
OĞUZ OYAN (Devamla) –  …oysa PTT’nin tarifesi sadece katlanmış gazeteler 20 kuruşa gidiyor.

İzmir il teşkilatımız bizim 50 kuruştan aşağı herhangi bir şey yollayamıyor yani buradaki 720 bin de
kamunun zarara uğratılması pahasına yapılmış bir iştir. Yani bütün bunlar 2 Bakanı da istifaya zorlar. 

Onurlu bir iş yapacaksanız Sayın Bakan -hayatınızda bir ilk olsun- istifa ediniz, o koltuğu boşaltınız.
(CHP sıralarından alkışlar) Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriniz; yalanınız açığa çıkmıştır, bu yalanla artık
orada oturamazsınız. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Belki Bakan cebinden ödemiştir ya! 
OĞUZ OYAN (Devamla) – Benim bundan sonra da bunun peşini bırakmayacağımdan emin olunuz,

grubumuz da bunun peşini bırakmayacaktır.
İlginiz için teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Oyan.
Lehte…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bakın, iddialara Sayın Bakan cevap verdi,

arkasından Sayın Oyan’a söz verdiniz. Sayın Bakan bu iddialara cevap vermek istiyor, izin verirseniz…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan parmak kaldırıyor zaten. 
BAŞKAN – Sayın Şandır, Sayın Bakanın söz istediğini görmedim. Sayın Bakan isterse tabii ki

veririm, neden vermeyeyim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şandır değil efendim. Şandır burada efendim.
BAŞKAN – Pardon, çok affedersiniz Sayın Elitaş. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Bakan istiyor efendim orada. 
BAŞKAN – Tabii ki Bakana, Hükûmete ben söz veririm, niye vermeyeyim. 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Arkadaş Bakanın avukatı. 
BAŞKAN – Lütfen…
Buyurunuz Sayın Günay.
3.- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, şahsına sataşması

nedeniyle konuşması
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkan, değerli

arkadaşlarım; Sayın Oyan, İzmir’de seçimler sırasında bütün seçmenlerimize mektup gönderildiği
konusunda bir iddiayı neredeyse bir yolsuzluk olayına dönüştürmeye çalışıyor.
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Şimdi, biz 2 Bakan -o sırada 2 aday- mektup yazdık evet ve bunun finansmanını ve örgütlenmesini
tamamen il sağladı. Bir mektup kime gitti, ne kadar kişiye gitti ya da gitmedi, bunu benim birebir takip
etmem, ilgilenmem söz konusu değil. Ben, bazı seçmenlerin aldığını, bazı seçmenlerin almadığını
gördüğüm için bir kısmına gitti yani biz özellikle, Konak diyeceğim, büyük ilçelerde, merkez saydığım
ilçelerde bir kısmına gitti. O yüzden “Örnekleme yoluyla gitti.” dedim. Resmî rakam herkese
gönderildiğini söylüyor, ben herkese gittiğine -gitmişse çok sevinirim- rastlamadım ama böyle söylüyor.

Biz, milyonlarca üyesi, yüz binlerce dayanışmacı, seçim çalışmacısı olan bir büyük siyasi yapıyız.
Elbette, bir dayanışma içinde bütün bunlar finanse ediliyor Türkiye’de, her yerde olduğu gibi. 

Arkadaşlarımız, seçimler sırasında, İstanbul’da, benim eski seçim bölgemden bir belediye başkanı
arkadaşımız ve birkaç arkadaşıyla birlikte flash bellek getirdi gençlere dağıtılmak üzere, bunu da şık bir
keseye koymuşlar. Bazı arkadaşlarımız “Altın dağıtıyorlar.” dedi. Siyasette, bakın, aynı seçim
bölgesindeyiz ve çok kez yüz yüze geliyoruz ve birbirimizin haklı taleplerine destek olmaya çalışıyoruz.
Kimse kimsenin, böyle “Yalan söylüyor, onursuzca davranıyor.” gibi haysiyetiyle ilgili şeyler
söylemesin. Bunlar ayıptır ve insan bunlardan utanır.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Senin yaptığın ayıp değil mi?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Ben, siyasi hayatı Türkiye’nin
önünde yıllardan beri bilinen bir insanım, yirmi beş yıldan bu yana Parlamento dışındaydım. Bazı
arkadaşlar sadece bulundukları koltuklardan güç alırlarken, ben kendi fikirlerimle ve namusumla ayakta
durdum. Hayatım boyunca veremeyeceğim bir tek kuruşun, kamu malından benim kasama, keseme
girmiş bir tek kuruşun hesabı yoktur. Bunu en iyi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım bilirler. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer içlerinde bilmeyen varsa çok utanırım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaç para harcadınız Sayın Bakan cebinizden acaba? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) –  Yani, böyle birbirimize karşı
haysiyet cellatlığında bulunmayalım. Yapılan seçmene saygıdan ibarettir. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaç para harcadınız cebinizden Sayın Bakan?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) –  Seçmene bir mektup yazılmıştır
ve koskoca bir İzmir örgütü bunu kendi arasında…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OĞUZ OYAN (İzmir) – Yalan, bu da yalan!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaç para harcadınız cebinizden Sayın Bakan? 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Günay. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Bitiriyorum… 

BAŞKAN - Son cümlenizi alalım. 

OĞUZ OYAN (İzmir) – Bu da yalan!

OKTAY VURAL (İzmir) – Şahsi seçim kapmayanız için ne kadar para harcadınız?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Yani bunu, bir seçmene
mektubu bile eğer kendi aranızda dayanışmayla finanse edemiyor -ve tekrar söylediğimi söylüyorum-
bunu kıskanıyorsanız sizin için çok üzülürüm. Genel Kurulu…

OĞUZ OYAN (İzmir) – Bu da yalan Sayın Bakan, bu söylediğiniz de yalan! 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Ya bu “yalan” sözcüğünü
kullanırken biraz lütfen dikkatli olun. 
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OĞUZ OYAN (İzmir) – Onu örgüt finanse etmedi, finanse eden şirket de battı. Onu örgüt finanse
etmedi, bu da yalan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Bu “yalan” sözcüğünü
kullanırken… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günay. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan, siz cebinizden harcama yaptınız mı? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Siz ne kadar harcadınız? 

BAŞKAN - Konu kapamıştır. 

VIII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından verilen, “Tutuklu

gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce
belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi”
hakkındaki Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak, 10/1/2012 Salı günkü birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin
aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi  (Devam)

BAŞKAN - Grup önerisinin lehine Mersin Milletvekili Sayın Şandır. 

Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, bu tartışmanın arasına girmek istemezdim ama bir şekil şartının yerine gelmesi
gerekiyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu grup önerisi lehinde söz almış bulunuyorum.
Sizleri ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Grup önerisinin talebi: Tutuklu gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunların tespit edilerek alınması
gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek
teşkil eder hâle gelmesi hakkında bir komisyonun kurulması talep ediliyor. Bu talebin gündeme alınması
için grup önerisi veriyorlar. Grup önerisinin kabulü, reddi konusunda bildiğimiz gelişmenin, mukadder
gelişmenin yaşanacağını biliyoruz ama bunu vesile yaparak ülkemizin çok temel bir sorunu üzerinde
konuşmak imkânına sahip olmayı da önemli görüyorum. O konu, basın özgürlüğü. 

Değerli milletvekilleri, basın özgürlüğü Türkiye’nin her kesimi için, iktidarıyla muhalefetiyle tüm
siyaset kurumu için en önemli bir değerdir ve ortak paydadır. Basın özgürlüğünü gerçekleştirememiş bir
ülkenin, bir toplumun ortak aklı üretmesi, doğruları yapabilmesi, yolsuzlukları sorgulayabilmesi,
toplumun beklentilerini dillendirebilmesi, daha kısacası sistemin sağlıklı işlemesini temin edebilmesi
mümkün değil. Basın özgürlüğü, gerçekten, her türlü baskı, tehdit, yönlendirme, sansür ve cezalandırma
baskısından kurtarılması; düşüncenin, fikrin, ifadenin özgürce topluma sunulabilmesinin olmazsa olmaz
bir temel şartıdır, çok temel bir insan hakkı, medeni toplumların ulaştığı çok önemli bir gelişmişlik
standardıdır.

Bakınız değerli milletvekilleri, Türkiye’de basın özgürlüğünün gittikçe geriye doğru gittiği hususu
artık toplumun tüm kesimleri tarafından ısrarla ifade edilmektedir. Tutuklu gazetecilerin sorunlarının
tartışılması önemli ama ondan da önemlisi basın özgürlüğünün, ifade  ve basın özgürlüğünün
standartlarının Türkiye’de her yıl geriye düşmüş olması çok daha önemli bir hadise. 
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Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her defasında, her zeminde ısrarla ifade ediyoruz. Milletin
iradesine, milletin iradesiyle oluşmuş Parlamentoya ve bu Parlamento içerisinden çıkmış siyasi iktidara
hukuk dışı yollardan bir müdahaleyi asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla, milletin
iradesini ortadan kaldırmak için silahlı terör örgütü kurmak, darbecilik yapmak suçlamasıyla gazeteci
veya diğerleri bir itham altında bugün. Tutukluluk, cezalandırmaya dönüşen bu süreçleri kabul edebilmek
mümkün değil. Milletin iradesini savunalım, terörle mücadeleye koşulsuz destek verelim ama bu iki
ortak değer adına biz basın özgürlüğünü kısıtlamayı bir yol olarak görürsek yanlış yapmış oluruz. Basının
özgür olmadığı, basının toplum adına, toplumun beklentilerini, haklarını dile getirmediği, muhalefetin
görüşlerini, tenkitlerini dillendirmediği, yazamadığı, konuşamadığı bir ülkenin gelecekle ilgili iddialarına
inandırabilmek, inanmak mümkün değildir. Bu konuda Türkiye maalesef her geçen gün geriye doğru
gidiyor. 

Buraya gelirken bir inceledim bu konuda, mesela bugün dolayısıyla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: “Özgür bir basının mevcudiyetinin ve basının her türlü
yönlendirmeden ve baskıdan uzak bir şekilde görevi yerine getirmesinin…” Bu bir sorun ki Sayın
Cumhurbaşkanı bu konuyu öne çekiyor. Gerçekten bu bir sorun. Şu kadar gazeteci tutuklu falan, bu
tartışmaların içerisine girmeden söylüyorum. Ama bugün yazdıklarından dolayı, düşündüklerinden
dolayı, hatta tasavvurlarından dolayı, hayallerinden dolayı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla
cezalandırmaya dönüşen uzun tutukluluk hâllerini Türkiye’ye yakışır bulabilmek mümkün değildir. 

Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: “Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin
korunması ve geliştirilmesi demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir.” Böyle bir
ihtiyaç var ki Sayın Cumhurbaşkanı bu gerekliliği ifade etmek gereğini duyuyor. 

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Parlamento Muhabirleri Derneği bildiri yayınlıyor, diyor
ki: “Biz 10 Ocağı eskiden bayram günü olarak kutlardık, Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlardık
ama bayram olarak kutlamak imkânı kalmadı. Bu kadar gazeteci tutukluyken, gazetelerin üzerinde,
gazetecilerin üzerinde bu kadar baskı varken, bunu bayram olarak kutlayabilmek mümkün değil.”

Değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade ettim, bu Parlamento, bu Genel Kurul, içinde bizim de
bulunduğumuz bu Genel Kurul burada aldığı kararlarla basın sahiplerinin, basın çalışanlarının yıpranma
hakkını elinden aldı. 

Değerli milletvekilleri, sizler adına önemli bir hususu dillendiriyorum. Bugün her partinin kutladığı
Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanması, yani gerekiyorsa özür dilenmesi gereken bir hususu
söylüyorum: Yıpranma hakkını gazetecilerin elinden aldık. Hâlbuki gördük ki gazeteciler işte Van
depreminde hayatını kaybediyor, yangında hayatını kaybediyor. İşsizlik tehdidi her gazetecinin üzerinde
bugün bir Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor. Sendikal güvenceden yoksun gazeteciler, sosyal hakları
yetersiz. Bu sorunların çözülmesi yönünde, bu Parlamentonun, gazetecilere, daha doğrusu kendi
geleceğimize bir borcu var, bir sorumluluğu var. Bu sebeple söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten ülkemizin birçok sorunu var. Bu sorunların çözümü konusunda
ortak aklı üretmek bir mecburiyetse bu mecburiyeti karşılayabilmek için basının özgür olması gerekiyor.
Eğer farklı düşünceleri, içinde hakaret olmayan tenkitleri, toplumun beklentilerini, basının üzerinden
toplumsallaştıramazsak, topluma duyuramazsak, iktidarın önüne koyamazsak, o zaman geleceğimizle
ilgili endişelerimiz gerçekten her geçen gün büyüyecektir. İşte bugün de Sayın Cumhurbaşkanının ifade
ettiği -Sayın Başbakanın da ifadeleri var- Sayın Başbakanın ifade ettiği ve gazetecilerin ifade ettiği basın
özgürlüğü konusundaki endişelerimiz, maalesef Meclisimizin her an gündemini meşgul edecek boyuta
ulaşıyor. Türkiye’miz, bakınız, uluslararası düzlemde basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kriterleri
noktasında hızla sorgulanıyor. Her geçen gün daha geriye düşüyor. Bu konuda Avrupa Parlamentosu,
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Sayın Çavuşoğlu burada konuştu ama aynı meclisin
Türkiye’yi suçlayan raporları var, Avrupa Birliğinin raporları var, uluslararası gazetecilerin bu konudaki
raporları var. Bu sebeple söylüyorum: Değerli milletvekilleri, basın sorun içerisinde olduğu sürece
demokrasimizin ileri demokrasi aşamasına geçebilmesi mümkün değil. Ve bir başka şey daha ifade
etmek gerekirse: Siyasi iktidarın sayısal çoğunluğu muhalefet partilerinin bu noktada ve buna benzer
noktalarda buraya getirdiği her talebi reddetmeyi bir usul hâline getirirse gerçekten Türkiye'nin
sorunlarının çözümü konusunda, ortak aklı üretmek konusunda topluma karşı verdiğimiz sorumlulukları
yerine getirmek konusunda bu Meclisin yapabileceği çok fazla bir şey olmayacaktır endişesindeyim.

Bu sebeple bu önerge doğrultusunda veya bir başka sebeple basının sorunlarının, basın özgürlüğü
sorunlarının araştırılması, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclisimizde bir komisyon
kurulmasını biz de talep ediyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; hem basın çalışanlarının sorunlarının
araştırılması hem basın özgürlüğünün sorunlarının araştırılması hem de bu tutuklu gazetecilerin
gerçekten Türkiye'ye yakışmaz bu özgürlük çığlıklarının dikkate alınması için bir komisyonun
kurulmasını çok önemsiyoruz, biz de talep ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Şandır.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bu arada şunu da söylemek gerekir: Adalet ve Kalkınma Partisi
Grubu her defasında, millî iradeyi temsil ettiğini ve millî iradenin gücüyle burada bulunduğunu övünerek
ifade ediyor. Madem böyle, milletin iradesiyle milletvekili olmuş insanların hâlâ ısrarla tutukluluk
durumlarının devam ettirilmesine sizin de itiraz etmeniz ve gerekeni yapmak gibi bir sorumluluğunuz
olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Bu, Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'de bugün, genelkurmay
başkanlarının bile silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandığı bir ülkeyi yönetmiş olmak bence
size de yakışmıyor. Buna da tedbir geliştirmek gerekiyor.

Ve tekrar ediyorum: Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin sorunları ile tüm
gazete çalışanlarının, gazetecilerin sorunlarının araştırılması için bir komisyon kurulmasını
onayladığımızı, desteklediğimizi ve talep ettiğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Aleyhte Çankırı Milletvekili İdris Şahin.

Buyurunuz Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisinin aleyhinde söz
almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 

CHP, grup önerisiyle, tutuklu gazetecilerin durumunun araştırılmasıyla ilgili verilen araştırma
önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü gündemine alınmasını talep etmektedir. Öncelikle
araştırma önergesinde bahsedilen olayların, tutuklu gazetecilerin durumunun tamamen yargıyı
ilgilendiren bir konu olduğunu buradan ifade etmem gerekiyor. 

Bu kürsüden hemen her gün Anayasa’nın 138’inci maddesi ihlal edilmekte. Anayasa’nın 138’inci
maddesi son derece açıktır ve mahkemelerin bağımsızlığını düzenlemektedir. Maddede “Hâkimler,
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere
ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte
olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz,
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” denilmektedir. Bu hükmün sürekli ihlal
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edildiğini maalesef Meclisimizde görmekteyiz. Buradan yargıya müdahale anlamına gelecek konuşmalar
sürekli yapılmaktadır. Yargının verdiği kararların eleştirilmesi elbette ki mümkündür ancak yargıya
müdahalede bulunmaya yönelik, kamuoyunda bilinen davaları etkilemeye yönelik beyanlarda bulunmak
ve yargıya intikal etmiş bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşme yapmak, soru sormak,
hatta herhangi bir beyanda bulunmak Anayasa’mıza göre de mümkün değildir. 

Yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları AK PARTİ’yle, Hükûmetle ilişkilendirmek, adil
yargılamayı etkilemeye yönelik beyanlarda bulunmak, yargının yıpratılmasına yönelik açıklamalar
yapmak, kapsam itibarıyla çok geniş ve çok ciddi suçlamalar ihtiva eden, binlerce sayfa delilden ve
yüzlerce sanıktan oluşan bu davalarda gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik çalışan yargı mensuplarımıza
da büyük bir haksızlıktır. 

Değerli milletvekilleri, gazetecilerin yazdıkları yazılar sebebiyle tutuklu ve hükümlü olarak
cezaevinde bulunduğu iddiası sürekli olarak Meclis kürsüsünden ve haricen tekrarlanmaktadır.
Türkiye’de son dönemde basın özgürlüğünün kısıtlandığı yönünde eleştiriler yoğun bir şekilde
yapılmaktadır. Bu iddia ve eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. 

Cezaevlerindeki basın mensubu tutuklu ve hükümlü sayısı konusunda bazı sivil toplum
kuruluşlarınca sağlıklı verilere dayanmayan çeşitli rakamlar verilmektedir. Bunlar arasında medyada en
çok gündeme gelen, Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamadaki 72 gazetecinin
tutuklu ve hükümlü olduğu yönündeki haberlerdir. 

Bu konuda gerekli tespitleri yaparak konuyu kamuoyuna Adalet Bakanlığı duyurmuştur. Türkiye
Gazeteciler Sendikasının listesinde tutuklu ve hükümlü olduğu belirtilen 72 isimden 3’ünün
cezaevlerinde kaydına rastlanmadığı, 6’sının ise tahliye edildiği açık şekilde tespit edilmiştir. Listede yer
alan isimlerin 63’ü hâlâ cezaevindedir. Bu 63 isimden 36’sı hakkında dava açılmış ve bunların 18’iyle
ilgili mahkûmiyet kararları verilmiştir. 27 kişi hakkında ise soruşturmalar devam etmektedir.
Cezaevlerindeki 63 kişiden 18’inin basın kartı varken 45 kişinin ise basın kartı yoktur. Hakkında dava
açılan veya mahkûmiyet kararı verilen 36 kişiden 4’ü basın yoluyla işlenen suçlar arasında sayılabilecek
olan terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan dolayı cezaevindedir. Diğer 32 tutuklu ve
hükümlünün cezaevinde bulunmalarının gazetecilik faaliyetiyle bir ilgisi yoktur. Haklarındaki
soruşturmalar devam eden 27 kişiyle ilgili olarak ise, soruşturmaların gizli yürütülmesi nedeniyle bu
kişilerin hangi suç ve eylemlerden dolayı tutuklandıkları ancak iddianame hazırlandığında açık bir
şekilde görülebilecektir. Soruşturması devam eden 27 ismin tamamının silahlı terör örgütü üyeliği gibi
gazetecilik faaliyetiyle ilgisi olmayan suçlardan dolayı cezaevinde bulundukları görülmektedir.
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü 63 kişiden 59’u basın yoluyla işledikleri iddia olunan suçlardan,
yani yazdıkları yazılardan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, basınla ilgisi olmayan suçlardan
dolayı tutuklanmış ve mahkûm olmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle bu suçların tiplerine baktığımız zaman tüyler
ürpertici suçlarla karşılaşıyoruz. Bunlar adam öldürmek, banka soygunu, yağma, gasp, tehdit, resmî
belgede sahtecilik, sahte kimlikle dolaşmak, izinsiz tehlikeli madde bulundurmak, anayasal düzeni zorla
değiştirmeye teşebbüs, PKK silahlı terör örgütüne üye olmak, eylem sırasında tabanca ve sahte polis
kimliği kullanmak gibi ve yine “Selam, selam İmralı’ya, bin selam!” diye slogan atmak da bu suçlardan
bir tanesi. Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında kullanmak, hileyle çalmak,
silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, silahlı terör örgütü adına para toplamak, evet, değerli
milletvekilleri, iddialarıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların gazetecilik göreviyle bir ilgisi var
mıdır? Bu nedenle, tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunun sadece rakamsal olarak değil, işlenen ya
da işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığı çerçevesinde
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değerlendirilmesi gerekmektedir. Gazetecilik faaliyetiyle ilgisi olmayan iddialara dayalı tutuklama ve
mahkûmiyet kararlarının basın özgürlüğünün ihlali olarak yorumlanması mümkün değildir. Ayrıca,
bağımsız yargı organlarınca açılan soruşturma ve davalar ile yapılan tutuklamalar ve verilen mahkûmiyet
kararlarının, Hükûmetin basına baskı yaptığı şeklinde değerlendirilmesi de doğru bir yaklaşım asla
olamaz. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün daha ileriye taşınması için son yıllarda önemli yasal
düzenlemeler yapılmıştır ve bu yöndeki çalışmalar özgürlükçü bir anlayışla sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; darbeye zemin hazırlamak düşünce özgürlüğü kapsamında
değildir. Hükûmeti yıpratmak maksadıyla yazılanlar, çizilenler elbette ki suç olamaz. Basın özgürlüğü
çerçevesinde herkes istediğini istediği şekilde ifade eder, ediyor da. Sabahtan akşama kadar Hükûmet
aleyhine acımasızca eleştirilerin yapıldığı televizyon yayınları devam ediyor. Gazeteler, dergiler
yayınlarına devam ediyor. Ancak yargının devam ettirdiği soruşturmalara baktığımızda soruşturulan
olayların basın özgürlüğüyle hiçbir ilgi ve alakası olmadığını görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Hükûmeti eleştirilebilirsiniz, AK PARTİ’yi de eleştirebilirsiniz ancak
yukarıda suç tiplerini saydığımız eylemleri gerçekleştirenleri “tamamen masum ve gazetecilik faaliyeti
nedeniyle” diye Türk toplumuna sunmak son derece yanlış bir davranıştır. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nereden biliyorsun? Demin sen söylüyordun ya.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Zira, gerçek gazetecilere yapılan bir saygısızlıktır diyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul)  – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebinde bulunan arkadaşların isimlerini tespit edeceğim: Sayın Hamzaçebi,
Sayın Aslanoğlu, Sayın Tezcan, Sayın Kuşoğlu, Sayın Özkan, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Çıray, Sayın
Demiröz, Sayın Ediboğlu, Sayın Özkes, Sayın Topal, Sayın Toptaş, Sayın Özdemir, Sayın Öner, Sayın
Öz, Sayın Düzgün, Sayın Özgümüş, Sayın Küçük, Sayın Yüceer, Sayın Çam. 

BAŞKAN – İki dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve arkadaşları tarafından verilen, “Tutuklu
gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunlarının tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce
belirlenmesi ve ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi”
hakkındaki Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak, 10/1/2012 Salı günkü birleşimde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin
aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam)

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Öneri kabul
edilmemiştir.
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VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) ÖNERGELER (Devam)
3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi

Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin
(2/28) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/19)

BAŞKAN – İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi
vardır; okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/28 Esas Numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzüğün

37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz
ederim. 24.11.2011

Ensar Öğüt
Ardahan

BAŞKAN – Önergenin lehine, teklif sahibi olarak Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. 
Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım

kredi kooperatifine olan borçlarının yeniden yapılanması için kanun teklifim üzerine söz almış
bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, hepimiz “Köylü milletin efendisidir.” deriz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
de böyle dedi ama köylünün efendi olmadığını, köylünün efendi değil de köleleştirildiğini bu Hükûmet
zamanında gördük. 12 Haziran 2003 tarihinde bir kanun çıkarttık, çiftçilerin borçlarının yapılandırılması.
O günden bugüne kadar sekiz buçuk yıl geçti ama şu anda, hem o günden borcu olanlar var hem bu
sekiz buçuk yıldır borcu birikenler var.

Sayın Başkanım, bu insanlar dinlemek istemiyor, sayın milletvekilleri, çok uğultu var. 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Öğüt, buyurunuz.
Sayın milletvekilleri, biraz sessiz olalım.
Buyurunuz Sayın Öğüt.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Yalnız, lütfen bana ilave bir süre de vermenizi istirham ediyorum.
BAŞKAN – Siz lütfen devam ediniz.
Sayın milletvekilleri, lütfen sessiz olunuz.
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Şu anda, çiftçilerimizi ve köylülerimizi Türkiye’de saydığımız zaman,

Türkiye'nin üçte 1’ini oluşturuyor değerli arkadaşlar yani yüzde 30’unu oluşturuyor. Yüzde 30’unu
oluşturan bir kitle tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor ve çok mağdur insanlar.

Bakın, tarım ürünlerine, 100 milyar dolar, bu Hükûmet geldiğinden beri para ödedi, dışarıya. Kendi
köylümüze, çiftçimize ektirmedi, kendi köylümüze, çiftçimize ürettirmedi. Bakın, 2002’den bu yana
Türkiye’ye kaçak hayvan geldi. Kaçak hayvanı önleyin dedik, köylüyü destekleyelim, kredisini verelim.
Bu olmadı, nereye geldik? 2010 yılında hayvan ithal etmek mecburiyetinde kaldı Türkiye ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ne yazık ki bu Hükûmet döneminde ithal kurbanlık geldi. 

Şimdi, ithal hayvan, ithal kurbanlık geldi, köylü ve aile işletmeciliği öldü. Bu nedenle, şu anda
köylümüz ve çiftçimiz çok mağdur durumdadır. Hayvancılık ölmüş, tarım ürünleri bitmiş yani buğdayını
satıyor adam, mazot alamıyor. Şu anda, bir kredi sistemi var, bu kredi sisteminden faydalanamıyorlar,
herkes teminat istiyor. Bütün bankalar diyor ki “Şehir merkezinde evini teminat verirsen, iş yerini teminat
verirsen ben sana kredi veririm.” 
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Değerli arkadaşlar, eğer köylünün şehir merkezinde evi varsa, binası varsa, niye köyde otursun? O
zaman köydeki yerini niye teminat kabul etmiyorsunuz? Onun yanı sıra, şu anda, kış günü köylümüz çok
perişan durumda; çiftçi desteklemeleri ödenmedi, yem bitkileri paraları ödenmedi. 

Bakın, acı bir gerçekle karşı karşıya geldik Van’da. Van’daki çiftçilerin daha hesabı kitabı, icmali
yapılmamış. Niye sayın Hükûmet yetkilileri, Tarım Bakanı Van’a eleman göndermiyor? Van İl Tarım
Müdürüyle konuştum, “Elemanımız olmadığı için icmalleri hazırlayamadık.” diyor. Yem bitkileri
parasını ödeyemiyorlar. Şimdi, oradan icmal gelecek ki burası ödensin. 

Değerli arkadaşlar, bu nedenle, yem bitkileri parasının acilen ödenmesi lazım. Şu anda kar, kış,
kıyamet; insanlar hayvanlarını bahara çıkarmaya çalışıyor. Yem bitkileri parası bugün ödenmeyip de ne
zaman ödenecek? Eğer yem bitkileri parası bugün ödenmezse, inanın, samimi söylüyorum, insanlar
daha da çok mağdur olacaktır. 

Bakın, isterseniz sizinle beraber köylere gidelim, köylüler çok perişan bir durumda. 

Sayın Başkanım, süre verecek misiniz bir dakika?

BAŞKAN – Siz devam ediniz lütfen. 

Buyurunuz. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Ben ona göre kendimi ayarlayacağım. 

Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim: Mazot parasının, gübre parasının, yem bitkileri parasının, su
ürünleri parasının derhâl ödenmesi lazım. Ben yetkililerle konuştum, diyorlar ki: “Mart ayında ya öderiz
ya ödemeyiz.” Değerli arkadaşım, mart ayına kalırsa -kış- bahara kadar ne yapacak insanlar? Samanın
kilosu 70 kuruşa çıkmış, 70 kuruş saman… İnsanların hayvanı para etmiyor, tüketici daha da kötü
duruma düşmüş. Bu nedenle Büyük Millet Meclisinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Lütfen sözünüzü tamamlayınız Sayın Öğüt. 

Sayın milletvekilleri, biraz daha sessiz olursanız…

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Değerli arkadaşlar, demokrasiye de, insanlarımızın sorunlarına da
çözüm yeri olarak ben Büyük Millet Meclisini görüyorum. Vermiş olduğum kanun teklifinde… Ziraat
Bankasına çiftçilerin borcu var, tarım kredi kooperatiflerine borcu var, bu borçların yeniden
yapılandırılması için bu kanun teklifimin kabulünü ben istirham ediyorum. Bu kanun teklifi kabul
edilirse, o zaman çiftçilerin borçlarında en azından bir iyileştirme olacak ve çiftçiler rahat nefes alacaktır.
Ayrıca -tekrar ediyorum, sizden istirham ediyorum- yem bitkileri parasının acilen ödenmesini istirham
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan.

Buyurunuz Sayın Özkan. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğrudan gündeme
almak istediğimiz konu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile tarım krediye olan
borçların bir yapılandırılması yapılmıştı. O yapılandırma da faizlerin alınmaması yönünde. Ne
diyordunuz? “Faiz haramdır, faizin biri de bir, bini de bir. Faizsiz kazanç kutsaldır.” Hep hocalarımızdan
da bunu duyuyoruz, büyüklerimizden de bunu duyuyoruz. Biz de diyoruz ki yetki elinizde, çiftçilerin,
üreticilerin Ziraat Bankasına, tarım krediye, biri iki yapmak, ikiyi dört yapmak, dördü sekiz yapmak
için krediler alındı, çiftçiler borçlandı. Bu borçlanmaları zamanında… Çünkü bu çiftçinin derdi çok,
tilkiyle mücadele eder, fareyle mücadele eder, virüsle mücadele eder, mantarla mücadele eder, hırsızla
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mücadele eder, yükü ağırdır. Bu yükü faiz anlamında, faizleri kaldırarak bir iyileştirme yapalım isteğimiz
var bu kanun teklifinde. Bu kanun teklifi bunu içeriyor. Oy verirseniz bu çiftçilerimiz, bu üreticilerimiz
yani pancar üreticileri, patates üreticileri, haşhaş üreticileri, anason üreticileri, bu durumda, yağışlardan,
doğadan, dondan zarar gören üreticilerin zararlarını bir nebze azaltmış olacağız. Kanun teklifimizin
içeriği bu. Ziraat Bankasının hanesinde görev zararı olarak geçecek. 

Dünyanın büyük ekonomilerinden biri ülkemiz, söylediğinize göre. Bu anlamda da, gittiğimiz yerde,
diğer dış ülkelerin bazı borçlarını da siliyoruz, bu güzellikler de yapılıyor. Bu güçlü devlet, bu çiftçilerin
borçlarını, faizlerini bir anlamda silsin isteğimiz var. 

Bakın, zalim olmayalım, zulüm yapmayalım diyoruz. Ah alınıyor. Zalimin zulmünü bir ah keser,
mâni-i rızk olanın rızkını Allah keser. Yargıda da ah alıyorsunuz. Genel Başkanımızın söylediği ifadeleri
-fezleke düzenliyorsunuz- ben o ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. “Burada önyargılı siyasi
otoritenin emrinde olan yargıçların sadece oynadıkları bir tiyatro var. Bunun adına ’Yargılama,
demokrasi’ diyorlar. Bu ne demokrasidir ne de adalet dağıtmadır. Bunların kaçma imkânları yok. Zaten
kaçamazlar, ülkelerini seviyorlar. Bunlar ‘Biz yargılanmayalım.’ demiyorlar, zaten yargılanıyorlar.
Bunlar Parlamentoya gelip yeminlerini içerek Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde ve diğer maddelerinde
öngörülen kurallar içerisinde görevlerini yapmak istiyorlar. Ama bu görevler maalesef bazı yargıçlar
tarafından engelleniyor. Onlara yargıç demeyi içime sindiremiyorum, çünkü yargıç, vicdanıyla hareket
eden kişi demektir; yargıç, toplumun beklentilerini, duygularını bilen ve ona saygı duyan demektir.
Vicdan her şeyin üstündedir. Vicdanıyla hareket etmeyen bir yargıç, yargıç olabilir mi? Anayasa’nın
90’ıncı maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var. Bunları
görmemezlikten gelip ’Ben bildiğimi okurum, benim bildiğim ve söylediklerim doğrudur.’ mantığıyla
yola çıkarsanız, adalet dağıtamazsınız.” demiştir Değerli Genel Başkanım. Bundan dolayı Cumhuriyet
Halk Partisinin Genel Başkanı hakkında fezleke düzenleniyor. Bu Parlamento olarak bu sorunu da
çözmek zorundayız değerli arkadaşlarım.

Yine, konumuza gelindiğinde, Sayın Başbakan 2010’da bir grup toplantısında diyor ki: “2002’de
67 bin kişiye kredi verildi. Ama bizim dönemimizde haftada 18.279 kişiye kredi verildi.” Bunların
arasında sübvansiyonlu var sübvansiyonsuz olanları var. Demek ki vatandaş krediye yükleniyor. Neden
yüklenir? Çünkü durumunu iyileştirmek için. Parası olan adam krediye, bankaya koşar mı? Kefil arar
mı? Kefalet arar mı? Aramaz. Demek ki vatandaşın durumu içler acısı. Onun için, bu yeniden
yapılandırma anlamında, borçların faizsiz ödenmesi yönünde oylarınıza ihtiyacımız var, kanun teklifimiz
bunu içeriyor. Tekrar, bu oylarınızın evet yönünde olacağını düşünerek hepinize saygılar, sevgiler
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan.

Önergeyi oylarınıza… 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı…

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.36
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

Sunuşlar bölümünde belirttiğim Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın birlikte
cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısının açılışına ilişkin Gümrük ve

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
konusunda gereğinin yapılmasının saygılarımla arz ederim.

14.7.2011

Ensar Öğüt 

Ardahan

Ardahan Çıldır Aktaş kapısının Gürcistan tarafının yol ve Gümrük binaları yapılmıştır. Kapının
açılması ile Çıldır başta olmak üzere bütün Ardahan'da ticaret gelişecek işsizlik son bulacak göç
duracaktır. Bunun için Çıldır kapısının açılması konusunda ilçe halkımızla beraber İl yöneticilerimizin
de çabaları bulunmaktadır.

1- Ardahan Çıldır İlçesi Aktaş sınır kapısının Gürcistan tarafındaki yol ve Gümrük binaları
yapılmıştır. Bu kapının açılmasıyla Ardahan'da ticaret gelişecek işsizlik bitecek ve dolayısıyla göç
duracaktır. Bunların olabilmesi için Aktaş sınır kapısı ne zaman açılacak?

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Savaşır ile Göle’deki Kalecik kalelerinin
restorasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/16) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14.7.2011

Ensar Öğüt 

Ardahan

Ardahan Posof’ta bulunan Savaşır kalesi ile Göle’de bulunan Kaleci kalelerinin restorasyonlarının
yapılması ile bu kültürel yerler iç ve dış turizme açılacak olmasıyla bölgenin yeni iş sahalarına kavuşması
sağlanacağı gibi bölgenin tanınmasında ve kültürümüze sahip çıkılmasında önemli yer tutacaktır.

1- Ardahan Posof’ta bulunan Savaşır Kalesi ile Göle’de bulunan Kalecik kalelerinin restorasyon
çalışmaları ile bölgenin tanınmasının yanında yeni iş sahaları açılacak ve işsizlik önleneceği gibi ticaret
gelişecek ve göç duracaktır. Bu kalelerin restorasyon çalışmaları ne zaman başlayacak?
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3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Şeytan Kalesi ve Hanak’taki Kırnak
Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/17) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14.7.2011

Ensar Öğüt 

Ardahan

Ardahan Şeytan Kalesinin bakım ve onarımı yapılarak gerek yerli turizme gerekse yabancı turizme
açılması ile bölgede ciddi gelir kaynağı olacağı gibi bölgenin tanınmasında da önemli bir kaynak
olacaktır, yine Hanak’ta bulunan Kırnak kalesinin de aynı şekilde bakım onarımı yapılarak iç ve dış
turizme açılması sağlanmalıdır.

1- Ardahan’da yaşayan hemşerilerimiz uzun kış şartları altında yaşamlarını sürdürmektedirler
çalışılacak iş günün az olması nedeniyle başka yollar bulunarak işsizliğin ve göçün önüne geçilmelidir.
Ardahan’da bulunan Şeytan Kalesi ve Hanak’taki Kırnak kalelerinin bakım onarımı ve restorasyonunun
yapılarak hizmete açılması ile yeni gelir kaynağı bulunacaktır. Kalelerin restorasyonları ne zaman
yapılacaktır?

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kongre Binasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/76)
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 26.7.2011

Ensar Öğüt 

Ardahan

Ardahan ili Karagöl mahallesinde bulunan zamanında kurtuluş savaşı öncesinde önemli kararların
alındığı, Ardahan'da kongre binası olarak da bilinen, bir müddet hastane daha sonra sağlık müdürlüğü
olarak hizmet eden bina koruma altına alınmış ve Ardahan'da kent müzesi olarak kullanılacaktı ancak
yapılan yatırımlar da boşa gitti ve şu anda binanın ne olarak kullanılacağı belli değil.

1) Ardahan'da Kongre binası olarak bilinen, koruma altına alınan ve Ardahan kent müzesi olarak
kullanılacağı bilinen binanın şu anda ne olarak kullanılacağı belli değildir. Kent müzesi olması ne zaman
sağlanacak?

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Diyadin şifalı kaplıcalarının turizme açılmasına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/92)  ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Ağrı Diyadin’de bulunan şifalı kaplıcalar 26 bin nüfuslu ilçenin kalkınmasında büyük rol
oynamaktadır. Kaplıcalarda yatak sayısı çoğaltılınca ilçeye ve ile daha çok turist geleceğinden ilçede ve
ilde işsizlik azalacağı gibi göçün de önüne geçilecektir. 
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1) Ağrı ili Diyadin ilçesinde bulunan şifalı kaplıcaların daha modern alt ve üst yapılarının
yapılmasıyla ilçe ekonomisine olduğu gibi ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. Şifalı
kaplıcaların çevre düzenlenmesi başta olmak üzere yeni ve yatak kapasitesi yüksek bir otel yapılması için
bir çalışma yapacak mısınız?

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Başkale travertenler bölgesinin turizme açılmasına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/93) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Van Başkale ilçesinde görüntüsü ile Pamukkale'yi andıran travertenler yol olmasından dolayı rağbet
görmemektedir. Van kent merkezine 150 km Başkale ilçesine 35 km uzaklıktaki Dere içi köyünde
bulunan travertenler doğal harika görüntüsü ile ilgi beklemektedir.

1) Van Başkale ilçesinde bulunan travertenler çevre düzenlenmesi yapıldığında ilçenin ekonomisine
büyük katkı sağlayacağı gibi işsizliğin ve göçün önüne de geçilecektir. Travertenler bölgesinin çevre
düzenlenmesinin yapılarak turizme açılması için bir çalışma yapacak mısınız?

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’ta bulunan Katerina Köşkünün bakım ve
onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/105) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 20.7.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Kars Sarıkamış’ta bulunan ve kültürel değerinin yanında tarihi olaylara da ev sahipliği yapan
Katarina köşkü bakımsızlıktan, ilgisizlikten ve sahipsizlikten dolayı çürümeye terk edilmiştir. Kültürel
değerlerimize sahip çıkmadığımız gibi tarihi mirasa da sahip çıkılmamaktadır.

1) Kars Sarıkamış'ta bulunan tarihi Katarina köşkünün bakım ve onarımının yapılarak tarihi mirasa
sahip çıkılması için neler yapacaksınız?

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, turizm konusunda Tokat’ta yapılacak projelere ilişkin sözlü
soru önergesi (6/111) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Reşat Doğru

Tokat

Soru: Turizm konusunda Tokat için hangi ana projelere öncelik verilecektir?
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9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bulunan Beş Kiliselerin onarımına ilişkin sözlü
soru önergesi (6/128) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.9.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Kars Ani antik kente yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Beş Kiliseler bakımsızlık ve ilgisizlikten
dolayı yıkılmaya yüz tutmuştur. Kars'ta sayılı turistik ve kültürel alanlardan biri olan ve yabancı
turistlerin çoğunlukla ilk ziyaret ettikleri bir yerdir. Bazı bölgelerde milyonlarca lira harcanarak yapılan
arkeolojik çalışmalarla kültürel varlıklar gün yüzüne çıkarılıyor.

1- Kars Ani antik kentine 25 km uzaklıkta bulunan ve her yıl yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri
Beşler Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yıkılmaya başlamıştır, bu kültürel yerin yıkılmaması
için bir çalışma başlatacak mısınız?

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bulunan tabyaların restore edilmesine ilişkin
sözlü soru önergesi (6/146) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Savaşlarda kalelerin önemini kaybetmesiyle birlikte tabya denilen yeni bir askerî savunma yapıları
ortaya çıkmıştır. Osmanlı Rus savaşları döneminde stratejik bir konuma sahip olan Ardahan tabyalarla
güçlendirilerek önemli bir savunma merkezi haline getirilmiştir. 2.500 metre yükseklikte bir tepe üzerine
kurulan yeraltında kışlalar ile bir tarihî mirastır. Ardahan'da 93 harbinde çok önemli olarak kullanılan
tarihî ve turistik yapıya sahip olan tabyanın restore edilmesi gerekmektir.

1- Ardahan'da bulunan tabyanın restore edilerek tarih ve kültürel mirasa sahip çıkılması için gereken
çalışmaların bir an evvel yapılarak hizmete açılması için bir çalışma yapacak mısınız?

11.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı ve ilçelerinde bulunan tarihî eserlerin korunmasına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/232) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından Anayasa'nın 98. ve
Meclis İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Halil Aksoy

Ağrı

1- Bakanlığınız tarafından en önemli eseri olan '"Mem û Zîn"i bastığınız Kürt sanat, bilim, felsefe
ve edebiyat insanı Erimede Xanî'nin ismini bir eğitim ya da kültür kurumuna vermeyi düşüyor musunuz?

2- Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan İshak Paşa Sarayı'nın restorasyonu ne zaman bitecek? Restorasyon
orijinal özüne uygun bir şekilde yapılmış mıdır?

3- Ağrı ve ilçelerinde bulunan tarihi miras ve kültür eserlerinin korunması amacıyla herhangi bir
girişiminiz olacak mı?
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12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına ilişkin
sözlü soru önergesi (6/342) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirtilen sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Alim Işık

Kütahya
Bakanlığınız bünyesinde Sosyolog, Müze Araştırmacısı, Kitap Patologu, Arşivci ve Kütüphaneci

unvanlarıyla çalışan personelin, teknik hizmetler sınıfında ve fakülte mezunu olmalarına rağmen hak
ettikleri özlük haklarından yararlanamadıkları gibi Maliye Bakanlığı bürokratlarınca lise mezunu YHS
personeli düzeyinde maaş almalarına yönelik çalışmaların yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak;

1- Halen bakanlığınız bünyesinde anılan unvanlarla çalıştırılan personel sayısı ne kadardır?
2.- 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçirilen anılan personelin özlük haklarının geriye

götürülmesi yönünde Maliye Bakanlığı bürokratlarınca çalışma yapıldığı iddiaları doğru mudur?
3- Doğru ise bu konuda Bakanlığınız görüşü alınmış mıdır?
4- Anılan personelin özlük haklarının, YÖK tarafından eş değer gösterilen arkeolog ve

istatistikçilerin düzeyine çıkartılması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Varsa çalışma ne
aşamadadır?

13.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyit Battal Gazi Türbesi yenileme çalışmalarına ilişkin
sözlü soru önergesi (6/400) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak

Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10. 2011

Kazım Kurt 
Eskişehir

Frigya Vadisi içinde bulunan Eskişehir, Seyitgazi ilçesi merkezinde Seyit Battal Gazi Türbesi
yenileme çalışmaları eserin tarihî özelliklerini korumadan ve hatta bozarak yapılmaya devam etmektedir.
Bu eserin tarihî özellikleri korunarak geliştirilmesi için Anadolu Üniversitesine devri düşünülmektedir.

Ancak;
1) Esere zarar verildiği sabittir. Esere zarar vererek yenileme çalışmalarını sürdüren, ihalesini yapan,

kabul eden görevliler hakkında her hangi bir idari soruşturma yapılmış mıdır?
2) Şimdiye kadar soruşturma yapılmamış İse neden yapılmamıştır?
3) Bundan sonra soruşturma yapmayı düşünmekte misiniz?
14.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, taşınması düşünülen bir köyde yaşayanların

mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/401) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak

Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10.2011

Kazım Kurt
Eskişehir
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Frigya Vadisi içinde bulunan Eskişehir, Seyitgazi ilçesi Kümbet köyü içinde bulunan Kümbet Baba
anıtı nedeniyle taşınması düşünülen köy veya taşınılması düşünülen konutlarla ilgili olarak;

1) Taşınma işlemlerini hızlandırma çabası içinde olmanıza karşın köylüye herhangi bir ekonomik
bir katkı sağlamayı planlamakta mısınız?

2) Böyle bir planlama varsa ekonomik  katkının   ölçüsü  olarak ne düşünülmektedir?
3) Bu tür taşınmalarda TOKİ den yararlanmak suretiyle köylüye modern, çağdaş, yaşayabileceği

konutlar üretmeyi planlar mısınız?
15.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Küllüoba Höyüğü kazısı çalışmalarına ilişkin sözlü soru

önergesi (6/402) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ankara
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak

Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10.2011

Kazım Kurt
Eskişehir

Eskişehir, Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Köyü sınırları içinde bulunan Küllüoba Höyüğü
çalışmaları uzun yıllardan beri devam etmektedir. Ancak her yıl ayrılması gereken ödenek miktarlarının
çok az olması nedeniyle çalışmalar çok kısa sürmektedir. Oysa Orta Anadolu tarihinde önemli bilgileri
ortaya çıkaracağı tahmin edilen kazıların artarak devamı gerekmektedir. Bu nedenle;

1) Başta Küllüoba Höyüğü olmak üzere bölgedeki tarihi kazılar için ayrılacak ödenekleri artırmayı
düşünüyor musunuz?

2) Bu kazılarda çalışan öğrenci ve işçiler ile öğretim görevlilerinin emekleri karşılığı ödenen ya da
ödenecek bedelleri artırmak gibi bir çalışmanız var mıdır?

16.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bahşeyş Anıtı’nın bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru
önergesi (6/416) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak
Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10.2011

Kazım Kurt
Eskişehir

Tarihi Frigya Vadisi içinde bulunan Eskişehir Seyitgazi İlçesinin Gökbahçe Köyündeki Bahşeyş
anıtı önemli ve önemli olduğu kadar da bakımsız, korumasız bir anıt olarak bulunmaktadır. Ancak
koruma kararı nedeniyle etrafında iyileştirme çalışmaları yapılabilmesi izne tabidir. Bu doğrultuda;

1) Köyün hemen yanındaki bu anıtın tarihi değeri ve önemi ölçüsünde bakım ve onarımı çalışmaları
yapılması düşünülmekte midir?

2) Bu anıt içinde bulunduğu köy halkına ekonomik ve sosyal bir katkı sağlar hale getirildiği takdirde
daha iyi korunacaktır düşüncesinden hareketle herhangi bir işlem yapılmakta mıdır?

3) Anıtın bulunduğu alan köylünün sulama ihtiyacı için gerekli olan yapılması mümkün baraj göleti
altında kalma ihtimali nedeniyle ekonomik olarak köylüye zarar verir haldedir. Bu zararın giderilmesi
için herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?
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17.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Yazılıkaya Midas Anıtı’nın bakım ve onarımına ilişkin
sözlü soru önergesi (6/417) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak
Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10.2011

Kazım Kurt 
Eskişehir

Eskişehir, Afyon ve Kütahya illerinin ortak noktası olan ve Frigya Vadisi olarak adlandırılan bölge
antik çağın en önemli yerleşim alanlarından biridir. Eskişehir'imizin Sembolü sayılabilecek nitelikte
önemi olan Yazılıkaya Midas Anıtı da bu vadinin Eskişehir sınırları içinde kalmaktadır. Bu anlamda;

1) Yazılıkaya anıtının ciddi anlamda bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu yetkililerinizce saptanmış
mıdır?

2) Bu anıtın ayakta durmasını sağlamak için bir an önce çalışmaların başlatılması gerektiği
düşüncesine katılır mısınız?

3) Vadi içerisinde koruma ve iyileştirme çalışmaları yapılması planlanmakta mıdır?
18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması

planlanan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/519) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın
cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak

yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla.

Mesut Dedeoğlu
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimiz tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi ve turizm potansiyeli bakımından da
oldukça zengin bir konuma sahiptir. Nüfusu 1 milyonu aşmış olan İlimiz, hükümetten her alanda önemli
yatırımlar beklemektedir.

Bu bilgiler ışığında;
1. 2012 yılı için Kahramanmaraş İlimize hangi yatırımları yapmayı planlıyorsunuz?
2. Bakanlık olarak, 2011 yılı içinde İlimizde hangi yatırımlar başlatılmış veya gerçekleştirilmiştir?
3. Yapımı devam eden veya yapılması planlanan yatırımları hangi yıl tamamlamayı düşünüyorsunuz?
19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Süleymanlı

beldesindeki termal su kaynaklarının turizme kazandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/535) ve
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak

yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Mesut Dedeoğlu
Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş sağlık turizmi bakımından çok önemli imkânlara sahiptir. Özellikle termal su
kaynaklarının bulunduğu Süleymanlı Beldesi bu konuda oldukça elverişlidir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Kent merkezine 70 kilometrelik mesafede bulunan bu termal kaynaklarına ulaşım standardı çok
düşük yol nedeniyle güç şartlarda sağlanmaktadır. Kolay ulaşım konusunda bir planınız var mıdır?

2. Bu bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla başta konaklama olmak üzere altyapının
iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin düzeltilmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması
konusunda bir çalışmanız var mıdır?

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin
sözlü soru önergesi (6/578) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.11.2011

Ali Halaman

Adana

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve
yatırımlarınız nelerdir?

2. Bakanlığınızın Adana İlinin sorunları konusunda yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

3. Adana İlinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak, 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan
ödenek ne kadardır?

4. Adana personel açığı var mıdır? Varsa personel açığını nasıl gidereceksiniz?

5. Görev alanınızla ilgili olarak, Adana İline götürdüğünüz kamu hizmetlerini bölgesel dengeler
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların kitap ihtiyacının karşılanmasına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/593) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.11.2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Ardahan İl merkezi ve ilçelerin köylerimizde bulunan okulda yeteri kadar kitap olmaması
öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmasında büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Kitap İhtiyacını
karşılamak amacıyla öğrencilerimiz ilçe merkezine gitmek zorunda kalmakta, bu onlara hem maddi
külfet getirmekte hem de 8 ay karlar altında kalan bölgede ulaşım imkânsız hâle geldiğinden mağdur
olmaktadırlar.

1- İmkânlar ölçüsünde Bakanlığınız tarafından Ardahan il merkezi ve ilçe köylerinde okullar kitap
gönderilmesi konusunda bir çalışma yapılması ile öğrencilerimizin bilgi ve birikimleri artacak
olmasından dolayı acilen kitap ihtiyaçlarının karşılanması için bir çalışma yapacak mısınız?
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22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin
hizmet binalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/602) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın
cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak

yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Mesut Dedeoğlu 
Kahramanmaraş 

Çeşitli bakanlıklara ait merkez teşkilatı birimlerinin dağınık bir yapı içinde hizmet vermesi, hem
kurum personelini hem de hizmet alan kişileri mağdur etmektedir. İlçe ve semtlere dağılarak ayrı ayrı
yerlerde hizmet yürüten bakanlık kurumlarının, bazılarının da kiralık binalarda hizmet verdiği
belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;
1. Bakanlık merkez teşkilatı birimleriniz kaç ayrı ilçe ve semtte hizmet verilmektedir?
2. Kiralık binalarda hizmet veren bakanlık merkez teşkilatı biriminiz var mıdır?
3. Var ise birim olarak kaç kiralık binada hizmet vermektedir?
4. Kiralık binalarda hizmet veren birimleriniz için aylık ve yıllık toplam ne kadar kira bedeli

ödenmektedir?
5. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinizi bu dağınık yapıdan kurtararak, tek çatı altında toplamayı

düşünüyor musunuz?
6. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
23.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda

özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/611) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirtilen sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.
02/12/2011

Prof. Dr. Zühal Topcu
Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştırdıkları personele
ait kadrolarda, ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadrosunun % 3'ü oranında özürlü çalıştırma
zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede;
1- Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların 2010 ve 2011 yıllarında;
657 sayılı Kanun'a göre çalıştırmış olduğu personel sayısı ve çalıştırması gereken özürlü personel

sayısı ile çalışan özürlü personel sayısı kaçtır?
2- 657 sayılı Kanun uyarınca özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde Bakanlığınız ve

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların özürlü açığı bulunmakta mıdır? Varsa eğer eksiklik ne
kadardır ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik talepler Devlet Personel Başkanlığına iletilmiş midir?
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24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki tarihî eserlerin restorasyonu
çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/660) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Mesut Dedeoğlu

Kahramanmaraş

Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Afşin ilçemizde, tarihi yapılarda birtakım restorasyon
çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1- Tarihi Hurman Kalesi ile Afşinbey Okulu'nun bahçesinde yer alan mozaiklerin restorasyonunun
yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez teşkilatı araçları ve lojmanların
giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/663) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Mesut Dedeoğlu

Kahramanmaraş

Hükümet, "yok" gerekçesiyle hep işçi, memur, emekli ve asgari ücretli kesimden fedakârlık
istemektedir. Bu fedakârlığı evine ekmek götürmekte zorlanarak yerine getirmeye çalışan
vatandaşlarımız, en büyük fedakârlığı hükümetten beklemektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Bakanlığınıza bağlı merkez teşkilatı kurumlarınızda toplam kaç adet araç hizmet vermektedir. Bu
araçların kaçı kiralıktır?

2. Kurum araçları ve kiralık araçlar için 2010 ve 2011 yılı içinde toplam ne kadar (bakım, tamir,
mazot ve kira bedeli gibi) ödeme yapılmıştır.

3. Bakanlığınıza bağlı lojman var mıdır? Var ise toplam kaç adet lojmanınız vardır? Bu lojmanlardan
kaçında bürokratlarınız oturmaktadır?

26.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan çalışmalara
ilişkin sözlü soru önergesi (6/664) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularıma Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından sözlü olarak
cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. 06.12.2011

Prof. Dr. Mustafa Erdem 

Ankara

a) Ankara Kalesi ve çevresinde bulunan kaç adet tarihi eser (cami, mescit, türbe, hamam) vardır?

b) Bu tarihi eserlerle ilgili restorasyon çalışmaları hangi aşamadadır?
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c) Ulus ve Ankara kalesi kapsamında yapılan çalışmaların son durumu nedir?

d) Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

e) Yapılan bu restorasyon faaliyeti sonucu tahmin edilen maliyet rakamı ne kadardır?

f) Hangi firma ya da firmalara ihale edilmiştir?

g) Restore edilen Ankara evi diye tabir edilen evlerin mülkiyetinin ne kadarı kamuya aittir? Kamuya
ait olanlar kimlerin kullanımına tahsis edilmektedir?

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım; soru soran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben de, zaman ölçüsünde bunlara
mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. 

Ama önce, Çalışan Gazeteciler Günü’nde, çalışan ve çalışamayan gazeteci arkadaşlarımı ben de
saygıyla anmak istiyorum sözlerimin başında.

İlk soru, Sayın Ensar Öğüt’ün Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımıza yönelttiği bir soru, onu da ben
üstlendim.

Sayın Öğüt, (6/9) sayılı sözlü soru önergesinde, Çıldır-Aktaş gümrük kapısının ne zaman çalışmaya
başlayacağını soruyor.

Yap-işlet-devret modeli kapsamında yeniden yapılandırılması için Yüksek Planlama Kurulu
tarafından 27/1/2011 tarihinde karar verilmiş ve bu konuda inşaatın yapılması planlanan araziyle ilgili
kamulaştırma ve tahsis işlemleri Ardahan Valiliği tarafından sonuçlandırılmış; şirket görevlendirilmesi
ve görevlendirilecek şirketle ilgili uygulama sözleşmesi imzalanmasını müteakip çalışma başlayacak
ve sanıyorum 2012 yılı sonunda devreye girecektir bendeki bilgilere göre. 

Yine, Sayın Ensar Öğüt’ün (6/16), (6/17), (6/76), (6/92), (6/93) ve (6/105)  esas no.lu  soruları var.
Sayın  Öğüt  Ardahan’daki  kalelerle  ilgili, Şeytan Kalesi, Posof’taki Savaşır Kalesi, Hanak’taki Kırnak
Kalesi, Göle’deki Kalecik Kalesi’nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi soruyor.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerindeki tarihî eserleri olabilecek ölçüde ayağa kaldırmaya
çalışıyoruz ayrımsız biçimde. Tabii, hepsine bir yıl içinde ya da birkaç yıl içinde kaynak yetmiyor.
Ardahan Kalesi’yle ilgili önemli çalışmalarımız var. Tabyalar bir başka soruda geçiyordu. Tabyalarla
ilgili de 2015’te, 1915’in 100’üncü yıl dönümünde bütün bunlar, sanıyorum ki tabyalar ve kaleler
tamamlanmış olacak, imkân ölçüsünde hepsini yapmaya çalışıyoruz.

Yine, Kongre Binası ile ilgili bir soru var. Ardahan Kongre Binası özel idareye devredilmiş vaziyette
ve özel idare kent müzesi yapmayı -bizdeki bilgilere göre- tasarlıyor. Eğer bizden bilimsel ve müze
yapma konusunda herhangi bir yardım isterlerse biz bu yardımı Bakanlık olarak gerçekleştirmeye hazırız
ama bizde değil, yani bize devrederlerse, Kültür ve Turizm Bakanlığına devrederlerse Kongre Binası’nı
bir müze yapma konusunda biz gereken hızlı çalışmayı gerçekleştiririz.

Ağrı Diyadin kaplıcalarıyla ilgili… Burada bir termal turizm merkezi ilanımız var bizim eski
tarihlerde, 1993 tarihinde fakat burada planlama çalışmalarında sonuç alınması için ilgili kurumlara
görüş sormuşuz, Devlet Su İşlerinden ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden olumsuz yanıtlar gelmiş.
Devlet Su İşleri burada Murat Barajı rezervuar alanı içinde kaldığından söz etmiş, Köy Hizmetleri de
tarım alanı olduğundan söz etmiş, olumsuz yanıtlar geldiği için bizim bu planlama çalışmalarını
sonuçlandırmamız mümkün olmadı. Tabii, planlama çalışmalarını sonuçlandırmadığımız için de buradan
bir kamu arazisi tahsis etmemiz şu an itibarıyla mümkün değil.
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Travertenlerle ilgili -Van Başkale’de- bir soru var. Bu son düzenlemelerle, kültür ve tabiat varlıkları
ve çevresindeki düzenlemelerle ilgili yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiği için onu sanıyorum
ki arkadaşımın cevaplandırması gerekecek daha sonra. Sarıkamış yöresinde “Katerina Köşkü ve Şişman
Köşk” diye bilinen Rus işgali döneminden kalma iki tane ahşap yapılı köşk var. Gerçekten benim içimde
de bir üzüntü vesilesidir. 2008 yılında Kars Özel İdaresi burayı tahsise çıkacağı konusunda bir bilgiyle
bize başvurdu ve aldı. Fakat aradan geçen süre içinde hiçbir gelişme ne yazık ki olmadı ve tekrar biz
Maliye hazinesinden bunu iade aldık turizm olarak değerlendirmek üzere. Şimdi “kültür ve turizm”
olarak vasfını değiştirmek ve ilana çıkmak istiyoruz. Biz aradan geçen süre içinde, Özel İdareye
devrettiğimiz süre içinde çok bakımsız kaldığı için ve haklı olarak basında da eleştiri konusu olduğu için
bakımı için hem şifahi olarak hem de maddi olarak gereken taleplerde bulunduk ve kaynak da gönderdik.
Sanıyorum ki bu…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sarıkamış şehitleri için de çok önemli. Orada bir revizyon yapılırsa…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Biliyorum, ben gezdim de
yapıları. Yapıların şu andaki hâli de parlak durumda değil ama özel olarak oraya yatırımcı arıyorum. Eğer
bir özel yatırımcı varsa, sizden de çok rica ederim. Katerina Köşkü ve Şişman Köşk bir konaklama tesisi
olamaz ama yeme-içme mekânı olabilir tarzında. 

Ayrıca, orada askeriyenin terk ettiği bazı yapılar var, yine, eski cer atölyeleri var. 

Sarıkamış’ta bir anıt yapma çerçevesi içinde bütün bunları orada kültür ve turizm amaçlı kullanmaya
çalışıyoruz ama itiraf etmek gerekiyor ki, yatırımcı bulmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden “Eğer
yatırımcı var.” diyorsanız ben somut olarak yardım etmeye hazırım. 

Bazı arkadaşlarımız “Bir bölgede bir turizm bölgesi ilan etmişsek oraya devlet hemen gidiyor
konaklama tesisi veya bir yeme-içme mekânı yapıyor.” diyor. Bu yapılmıyor tabii. Biz sadece planlama
yapıyoruz, taleplere tahsis olarak karşılık veriyoruz ama özel teşebbüsün bu alanlarda yatırım yapması
gerekiyor. Biz sadece koruma önlemleri almaya çalışıyoruz. Bu iki yapıyı çok iyi biliyorum ve yakından
takip ediyorum. 

Sayın Reşat Doğru’nun soruları var. (6/111)… Zinav Termal Turizm Merkezini Tokat’ta yaptığımız
bir geziden sonra tespit etmiştik ve turizm bölgesi ilan etmiştik biliyorsunuz Sayın Milletvekilim. Yine
Tokat Akbelen Yaylası turizm merkezi konusunda ilan çalışması yapıyoruz. 

Bizim Doğu Karadeniz’de -ki, ben Amasya’yı, Tokat’ı da bir ölçüde irtibatlıyorum Doğu
Karadeniz’le- yaylaları turizm güzergâhına katmak konusunda ciddi bir çabamız var. Bu çerçevede de
Tokat bizim için özellik taşıyor.

Tokat’ta, 2010 ve 2011 yıllarında, altyapı çalışmaları için 1 milyonun üzerinde kaynak ayırdık,
bunu biliyorsunuz. Tokat’ı, biz, ulusal ve uluslararası fuarlarda talep olması hâlinde değerlendirmeye
çalışıyoruz, tanıtma için gerekli yayınları yapmaya çalışıyoruz. 

Bir de Tokat içinde de çok sayıda tarihî eser var; Arastalı Bedesten var, Yağbasan Medresesi var
benim hatırladığım kadarıyla. Arastalı Bedesten’in restorasyonu bitti, Vakıflardan bitti. Biz Kültür ve
Turizm Bakanlığı olarak talep ettik, oldukça yüksek bir meblağda da bize kiraladılar. Şu anda teşhir
tanzim çalışması yapıyoruz. Sanıyorum ki teşhir tanzim çalışması bitince Tokat’ta, o bölgede -Amasya,
Tokat, Sivas bir kültür yolu olarak ortaya çıkıyor- yeni ve çok gösterişli bir kültür mekânına kavuşmuş
olacağız umudundayım.

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakika.

Sayın Doğru, bir söz talebiniz var herhâlde. 

Bir açıklama istiyor tekrar.
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Buyurunuz.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Bakanım, ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı gayet
yakinen takip ediyoruz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Sağ olun.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ancak, orada Sulusaray’da bir Sebastopolis kenti var. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) –  Var.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sebastopolis kenti de hakikaten tarihî özellikleri bakımından müdahale
edilmesi ve ortaya çıkartılması gereken çok önemli bir yer. 

Bir de Ballıca Mağarası var biliyorsunuz, orayı siz görmüştünüz Pazar’da. Ballıca Mağarası, sonra,
Danişmentlilerin başkenti Niksar, mesela orada da çok harika kültür değerleri olan eserlerimiz var, tarihî
eserlerimiz var. Bu yönde olarak da desteklerinizi beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Tabii, ben çok teşekkür
ediyorum nezaketinize Sayın Milletvekilim.

Niksar Kalesi’nin restorasyonuna önemli katkılar yaptık. Niksar Kalesi, benim de çok iyi bildiğim
bir güzergâhtadır ve bu yaz da inşallah, tekrar birlikte görme fırsatı bulacağız.

Sebastopolis’te kazı çalışmaları durmuştu, bir kazı ekibi sorunu vardı. Bu yıl özellikle ve öncelikle
değerlendirmeye almayı, yeniden değerlendirmeye almayı umut ettiğimiz kazı alanları listesi içinde yer
alıyor. 

Ballıca Mağarası’nda bir çalışma var zaten. Sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda, Türkiye turizmine
tanıtma konusunda biz de gerekeni yapmaya çalışacağız.

Sayın Ögüt’ün Ani kentiyle ilgili soruları var: (6/128), (6/146). Arkadaşlar, Beş Kilise’yle ilgili
henüz bir çalışma yok ama Ani’yle ilgili önemli çalışmalar oldu geçmiş yıllardan bu yana. Önce, Sayın
Başbakanın da yakın takibiyle 40 kilometrelik yol sorunu çözüldü. Orada, farklı uygarlıklara ait kilise,
cami, manastır restorasyon çalışmalarımız var. Dünya Anıtlar Fonu’nun da Büyük Katedral’le ilgili
çalışması var. Yani biz Ani’yi bütünüyle, hem Selçuklu hem Hristiyan uygarlıkları dönemine ait
eserleriyle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ama şu anda Beş Kilise’yle ilgili özel bir çalışma yok, bunu
açıklıkla ifade etmek istiyorum.

Sayın Aksoy’un, Ağrı Milletvekilimizin (6/232) esas numaralı sorusu var. Ağrı’da kültür varlıklarını
ayağa kaldırmak konusunda bir gayretimiz var. İshak Paşa Sarayı’nda önceki yıllarda oldukça yanlış
bazı uygulamalar vardı. Ben son yıllarda bizzat yakından takip etmeye çalışıyorum. Son gördüğümde
de birkaç müdahale ihtiyacımız daha vardı ama mümkün olduğu kadar aslına uygun bir çalışmaya
dönmüştü İshak Paşa. 

İshak Paşa’nın çevresinde vakıfların yaptığı bir cami restorasyonumuz var, o da oldukça yüz ağartıcı
denilebilir. 

Ahmedi Hani Türbesi var İshak Paşa civarında. Ahmedi Hani Türbesi bize ait olmamakla birlikte
Doğu Anadolu’da ve Ağrı’da çok özel bir mekân, çok önemli bir mekân olduğu için bizzat ilgilenmeye
çalıştım ve en son gidişimde de… Şimdi çalışmalar başladı; Ahmedi Hani Türbesi’ni çevresiyle birlikte,
haziresiyle birlikte iyileştirmeye çalışıyoruz. Yapı yeni ama “Ahmedi Hani” ismi çok köklü olduğu için
orada bu isme yakışır bir düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz. 
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Ahmedi Hani’nin ismini bir kültür mekânına elbette verebiliriz. Ağrı’da kültür merkezinin
bitirilmesine özel idare çalışıyor ama biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bittiği zaman -belki eğer Ağrı
halkı da uygun görürse- Ahmedi Hani’nin ismiyle bu gereği yerine getirmiş oluruz.

Bir de Patnos’ta bir kazı mekânı var. Benim çok yakından bildiğim, askerliğimi yaptığım alanın içinde...
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Aznavur Tepesi…
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) …“Aznavur Tepesi” ya da

“Kot Tepe” ismiyle bilinen bir alan var ki bir höyüktür. Orada da bu yıl sanıyorum ki bir sondaj
çalışmasına, bir müze araştırmasına başlamış olacağız.

Sayın Işık’ın, Kütahya Milletvekilimizin (6/342) sayılı sorusu var. Kütüphaneci personelimizle
ilgilenmiş; çok teşekkür ediyorum gerçekten. Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin özlük haklarıyla
ilgilenen bütün arkadaşlarıma minnettarım çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığının özellikle kültür
alanında, turizm alanında büyük ölçüde özel sektör çalışıyor ama kültür alanında arkadaşlar gerçekten
kütüphaneci olarak, müzeci olarak çok büyük varlıklara çok küçük imkânlarla vaziyet etmeye ve o
imkânları korumaya çalışıyorlar. Biz, son yıllarda Bakanlığın -özellikle bu yıl, 2011 yılında ve 2012’de
şimdi devam ediyor- çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için bütün gücümüzle uğraşıyoruz.
Son kanun hükmünde kararnamelerle bazı iyileşmeler oldu; Bakanlıktaki uzmanlarımızın, uzman
yardımcılarımızın, il müdürlerimizin şartları biraz iyileşti. 500 kadar kütüphanecimiz, müze
araştırmacımız ve kitap pataloğumuz var. Bunların, folklor araştırmacı ve kütüphanecilerin ve kitap
pataloglarının teknik hizmetler sınıfına dâhil olmasını 2010’da sağlamıştık. Şimdi onların da arkeologlar
gibi, istatistikçiler gibi statüsünün, düşmesi değil, yükselmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda katkı
yapacak olan, Maliyeyle bizim müzakerelerimizde bizi destekleyecek olan bütün arkadaşlarıma
Bakanlığımın çalışanları adına minnetlerimi, şimdiden teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Bakan.
Sayın Işık, buyurun. 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım ben de hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda Bakanlığınızda

çalışan sosyolog, müze araştırmacısı, kitap pataloğu, arşivci, kütüphaneci gibi ciddi anlamda mesai
harcayan personel maalesef teknik personel kadrosuna geçti ama eş değeri olan arkeolog ve istatistikçiler
özlük haklarına kavuşamadılar ve iki yıldır bunu bekliyorlar. Bu konuda sizlerin çabasının da olduğunu
biliyoruz ama bir an önce bunun tamamlanmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Işık. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Ben de katkılarınıza çok

teşekkür ederim Sayın Işık.
Eğer sadece bizim Bakanlığın kararıyla olsa, hemen akşam -17.00’yi geçmiş, saat kaç oldu

bilmiyorum ama- hemen yarın sabah uygulamaya başlarız ama tabii başka bakanlıkların da bu konudaki
görüşleri son derece önemli. Ama ilginize ve katkınıza minnettarım, çok teşekkür ederim. 

Sayın Kurt’un, Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Kazım Kurt’un (6/402), (6/416), (6/417), sanıyorum,
esas numaralı soruları var. Seyit Battal Gazi çok önemli, Anadolu’daki inanç turizminin ve kültür
hazinemizin çok önemli duraklarından bir tanesi. Oradaki uygulamalarda yanlışlıklar varsa ben bunu
Kurul aracılığıyla denetlemeye çalışayım ama Seyit Battal Gazi’yle ilgili bütün iş ve işlemler Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bizim tarafımızdan, bizim sorumluluğumuzda değil ve bizim
tarafımızdan yürütülen bir iş değil, işlem yok ama restorasyonun uygun olup olmadığına Kurul
aracılığıyla yeniden bakmaya çalışacağım.
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Taşınmazı Seyitgazi ilçesi Kümbet köyünde bulunan Kümbet Höyük. Evet, Kümbet Höyük 1’inci
derece arkeolojik ve doğal sit olarak tescil edilmiş 2009’da. Kümbet köyü ve çevresi de 3’üncü derece
arkeolojik ve doğal sit. Burada imar planı yapmaya çalışılıyor, koruma amaçlı imar planı. Ondan sonra,
mülk sahiplerinin arazileri, hazine arazileriyle takas edilmeye çalışılacak. Maalesef birçok yerde böyle
bir sorunumuz var. Tarih duyarlılığı yükselmeye başladı son yıllarda, bu sevindirici bir gelişme ama
üzerindeki yerleşim bölgelerini hemen kaldıramıyorsunuz. İşte, planlama yapmanız gerekiyor, uygun
hazine arazisi bulmanız gerekiyor ya da kamulaştırma yapmanız gerekiyor. TOKİ ile iş birliği yapmaya
çalışıyoruz. Onlara yeni konut alanları oluşturmaya ve biz bu kasabaları, köyleri nakletmeye çalışıyoruz.
Frig Vadisi’nde bu çerçevede çok alanımız var. 

Yine, Küllüoba Höyüğü konusunda Sayın Kurt’un (6/402) esas numaralı sorusu var. Burada kazı
yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Biz, ödenek aktarılmasına da önemli ölçüde ek kaynaklar bularak gayret
sarf ediyoruz. Şimdi, bakınız, kamunun, 2002, bendeki rakamlara göre, resmî rakamlara göre
Bakanlığımızın kazılara ayırdığı kaynak sanıyorum 2000’li yıllarda, 2002’ye kadar 1 milyon civarında.
Ben başladığımda 2007 sonunda 14 milyon civarındaydı ama resmî bir genel bütçede ayrılan kaynak 1
milyonun altındaydı, hâlâ da 1-1,5 milyon civarında. Biz, DÖSİM kaynaklarıyla, başka ek ödeneklerle
bu rakamları yükseltmeye çalışıyoruz. 2010 yılında 30 milyona gelmiştik -kazılara ayırdığımız
kaynaklar- bu yıl 40 milyona ulaştık. Yani hâlâ bize genel bütçeden ayrılan kaynak 1 milyon, 2 milyon
civarında. Bu yıl 40 milyon kadar çeşitli birimlerden kaynak aktararak kazılara destek vermeye çalıştık.
120’den fazla kazı yapıyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla kazı yapıyoruz. Müze kazıları yapıyoruz. 40’tan
fazla da yabancı kazı yapılıyor. Son yıllarda, sevinerek söyleyebilirim ki Türkiye’de arkeoloji
konusundaki duyarlılık çok arttı ve kamunun da arkeolojiye verdiği önem ve ayırdığı kaynak çok arttı.

Burada, tabii, bir miktar arkadaşımız gönüllülükle çalışıyor. Üniversite hocaları herhangi bir ücret
almıyorlar, onlar ücretlerini üniversiteden alıyorlar ama bilimsel bilgi elde etmek için bu fedakârlığa
katlanıyorlar. Üniversite öğrencileri çalışıyor, onlara hocalar bir küçük ücret takdir ediyorlar. Onun dışında
bölgeden işçiler çalıştırılıyor. Bölgedeki işçiler de o bölgedeki işçi ücreti neyse, nasıl tespit edilmişse o
çerçevede ayrılıyor ve verilmeye çalışılıyor ve biz de, kazıda herhangi bir hocamız kırk beş gün, üç ay,
ne kadar çalışmak istiyorsa ona çalışma müddeti boyunca gerekli, yeterli kaynağı ayırmaya çalışıyoruz. 

Yine, Sayın Kurt’un (6/416) esas numaralı sorusu var Seyitgazi ilçesi Gökbahçe köyündeki Bahşeyş
Anıtı’yla ilgili. Bu bölgede bir sulama göleti projesi var. Biz de bir koruma projesi yapılmasını
öngörüyoruz. Koruma projesi geldikten sonra sulama göleti konusunda nihai karara varılacak.
Olabileceği kadar da Frig Mezar Anıtı’nı, oradaki, korumaya çalışıyoruz ama şu anda Frig Vadisi çok
zengin bir vadi olmakla birlikte ne yazık ki yeteri kadar bakımlı değil. Bu bölgede bölgenin tarihsel
özelliğine uygun bir bakım kalitesini yükseltmek için geçen yıl Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar
illeri arasında bir Frig Vadisi Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliği oluşturuldu; bu yeni bir Birlik.
Bu Birlikle Bakanlığımızın iş birliği çerçevesinde Frig Vadisi’nde önemli gelişmelerin önümüzdeki
yıllarda olacağını düşünüyorum çünkü, mesela orada -yine Sayın Kurt’un sorularından (6/417)-
Yazılıkaya Midas Anıtı var. Gerçekten birkaç yıl önce benim ilk gördüğümde vahim durumdaydı. Bir
acil müdahale projesi yapıldı. 

Tabii, bu tarihî eserlere, birkaç bin yıllık, milattan birkaç bin yıl eskiye kadar giden eserlere
müdahale yeni bir yapıya müdahaleden çok daha zor. Onun özgün yapısını bozmamanız gerekiyor,
kullanacağınız malzemenin özgün yapıya herhangi bir zarar vermemesi gerekiyor ve ayrıca onun
özgünlüğünü bozmadan korumanız gerekiyor. Çok ciddi bir bilimsel danışmayı gerektiriyor. Bir bilimsel
danışmaya başvurduğunuz zaman da süre biraz hızlı gelişiyor, ilerliyor fakat biz Midas Anıtı’na şu anda
müdahale ediyoruz ve bu yıl sonu itibarıyla da bu yıl içinde bu müdahale tamamlanmış ve anıt korunur
hâle gelmiş olacak. 
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Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun,
Kahramanmaraş’la ilgili soruları var, 6/519 ve 535 esas numaralı soruları var. Kahramanmaraş’ta biz
2012 yılında Kahramanmaraş Müzesi güvenlik sisteminin kurulması işi ve Germenikya mozaikleri
güvenlik sistemi kurulması işini projelendirdik ve ödenek aktarıyoruz. Kahramanmaraş Müzesi’nin
1,5 milyon bedelle teşhir, tanzimini yeniledik ve son derece modern ve güzel bir müze ortaya çıktı.
Direkli Mağarası’nda kazı yapıyoruz, Kahramanmaraş’ta. Altyapı uygulamalarına 2011 yılı içinde
300 bine yakın bir ödenek gönderdik. 

Kahramanmaraş’ta çok önemli mozaik varlıkları var. Kahramanmaraş, Eski Maraş denilen bölgede,
bu Germenikya bölgesinde, gerçekten Urfa’yla, Gaziantep’le karşılaştırabileceğiniz özellikte çok güzel
mozaikler var. Bir gecekondu bölgesini geziyorsunuz, yapıların altından, bodrum katlarından herhangi
bir kazı sırasında, herhangi bir ekleme sırasında inanılmaz mozaiklerin çıktığını görüyorsunuz. Tabii,
ciddi kamulaştırma sorunlarımız var. 

Gaziantep Mozaik Müzesi, bütün bölgeyi çok tetikledi, olumlu biçimde çok etkiledi. Herkesin böyle
bir müze yapma talebi var ama tabii hepsini kamunun bulması mümkün değil. Mesela biz geçen yıl
Eskişehir’de -benden önceki Sayın Bakan döneminde bir protokol vardı, sonra biz onu geliştirdik- Eti
Arkeoloji Müzesi’ni yaptık. Gaziantep Zeugma kadar büyük değil ama son derece modern teknoloji
kullanılarak yapılmış çok güzel bir müze oldu. Ben, Kahramanmaraş’tan da mesela böyle bir sponsorluk
bekliyorum doğrusu. Böyle bir girişim olursa biz de o müzenin teşhir, tanzimi konusunda elimizden
geleni yapmaya çalışacağız.

Süleymanlı beldesindeki termal su kaynaklarıyla ilgili bizim şu anda planlanmış bir çalışmamız
yok ama oradaki yerel yönetimlerin, beldenin bir talebi olursa bu konuda, Bakanlık olarak yardımcı
olmaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Adana Milletvekilimiz Sayın Halaman’ın…

BAŞKAN – Sayın Bakan, Dedeoğlu’nun bir ek açıklama talebi var.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Buyurun efendim. 

BAŞKAN – Buyurunuz.

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum yakın ilginize. 

Mozaikler… “Karamaraş” denilen, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Kahramanmaraş’ın ilk
yerleşim yeri. Şu anda orada daha en ufak bir kazı çalışmamız olmadı. Arkeologlarımızın raporlarına
göre çok eski zamanlardan kalma çok büyük mozaiklerimizin olduğu, orada bir şehrin olduğu bilinmekte.
Bu konudaki yardımlarınızı istirham ediyoruz. Bunların gün ışığına çıkması lazım. Bunların dünya
ülkeleriyle de paylaşılıp Kahramanmaraş’ın bu bağlamda turizme açılmasını temenni ediyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Ben temenninize aynen
katılıyorum. Gerçekten çok etkileyici orada gördüğümüz mozaik örnekleri şu anda, ki çok daha büyük
bir alanda kamulaştırma yapınca çok güzel örneklerin çıkacağını -şu anda çıkmış olanlara bakarak
söylüyorum- görmek mümkün.

Ben son Kahramanmaraş gezimde bir önemli Kahramanmaraşlı iş adamından sponsorluk, bir müze
yapma vaadi almıştım, onu takip edeceğim. Yani biz bir yandan mevcut müzeyi -demin de söyledim-
1,5 milyon vererek teşhir, tanzimini yeniledik ama yeni bir müze sanıyorum orada çok daha fazla işimizi
görecektir. Konuyu beraberce takip edelim. Beni de çok heyecanlandıran yeni mozaik buluntuları var
Kahramanmaraş’ta gerçekten. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Halaman’ın (6/578) esas numaralı sorusu: “Adana’ya ne
yapıyorsunuz?” diyor. Adana Etnografya Müzesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, elektrik ve
makine projeleri yapımını tamamladık. Anavarza Zafer Kapısı’nın 200 bin ödenekle 2011 yılı içinde
restorasyonunu tamamladık. Atatürk Evi güvenlik sistemini tamamladık. Adana Arkeoloji Müzesi
onarımı, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi yapım işinin ihalesini 2010’un sekizinci ayında yaptık.
Müze binasının onarım ve teşhir, tanzimi tamamlandı kısmen ama başka bölümlerinde yeni çalışmalar
var, önümüzdeki tarihlerde bunlar yapılacak. Ayrıca, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
Sağlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Adana’da
Ceyhan, Kozan ve Yüreğir kültür merkezlerini 2012 ve 2013 yılı içinde tamamlamaya çalışıyoruz. Ama
Tufanbeyli henüz başlamış değil, o sanıyorum biraz daha gecikecek.

Değerli arkadaşlarım, geçmiş yıllarda ne yazık ki, Türkiye’de, belki iyi niyetle ama bazı siyasi
saiklerle, amacın çok ötesine taşan kültür merkezleri tasarlanmış. Çok büyük projeler ve kamunun
bunların altından kalkması çok zor ve gereksiz yapılar. Geçenlerde, 90’lı yıllarda başlamıştı, 2008’de biz
aldık on beş yıl aradan sonra, bitirdik, Afyonkarahisar Kültür Merkezini Hattat Ahmet Karahisari’nin
ismiyle açtık. Defaatle gittim, geçen hafta yine gittim. Yani otuz tane oda konulmuş, ne olduğu belli
değil, ama başlamış, karkası bitmiş, ana yapısı bitmiş bir yapıydı, biz onu bitirmek zorundaydık, bitirdik.
Ama bazı bölümlerini nasıl kullanacağımızı düşünüyorum hâlâ. 

Kırşehir’in bir bölgesinde bir kültür merkezi var. Belediyeyi, adliyeyi, hepsini beraber içine
koymaya çalışıyoruz, fazla geliyor. Hâlbuki Akçakent’in nüfusundan fazla. Bunlar yanlış projeler. 

Şimdi, mümkün olduğu kadar elimizdekileri tasfiye etmeye çalışıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz, yeni
projeleri de ihtiyaca uygun hâle getirmeye çalışıyoruz. Altından kamunun kalkabileceği ve asıl ihtiyaç
neyse, orada salon mudur, bir sergi salonu mudur, bir toplantı salonu mudur, o amaca yöneltmeye
çalışıyoruz. 

Adana’da da maalesef başlamış yanlış projeler vardı. Olabileceği kadar toparlıyoruz ve demin
söylediğim gibi, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir’i bu yıl ve 2013’ün ortasına kadar bitirmiş olacağız. Altyapı
uygulamalarına yardım ediyoruz. Yumurtalık Turizm Merkezimiz var biliyorsunuz. Karataş kültür,
turizm koruma, gelişme bölgelerimiz var.

Adana da, Adana Çukurova da biraz turizme sırtını dönmüş bir yöre gibiydi benim tespitlerime
göre. Her bölgede turizm lafı edilirken Adana biraz gündeminin dışına çıkarmış gibiydi. Geçen yıl
Adana’da, Bakanlığımızın talebiyle, bir Turizm Arama Konferansı yaptık ve o Konferans’tan sonra bir
miktar, turizm, kültür açısından, doğrudan doğruya kitle turizmi açısından Adana’nın gündemine girdi
ve biz de altyapı konusundaki talepleri cevaplandırmaya çalışıyoruz.

Yine Adana’da bizim biliyorsunuz bir devlet tiyatromuz var, Sabancı Kültür Merkezinde her gece
perde açıyor. Mersin’deki opera ve bale de Adana’yı sürekli olarak -Adana ve Mersin ortak çalışıyor-
kültürel çalışmalarla buluşturuyor. 

Bir de bütün arkadaşlarımdan çok rica ederim, eğer imkânınız varsa -Dünya Tiyatrolar Haftası’nda
her yıl Adana’da Sabancı Vakfıyla birlikte biz bir Tiyatro Haftası açılışı yapıyoruz- zamanınız varsa
açılış gecesini görün. Çünkü ben başladığım zaman bir salonda yapılıyordu açılışlar. Daha sonra
konuştuk biz Sabancı Vakfının yöneticileriyle, “Mart ayının sonu Adana için genellikle iyi havalar
olabilecek bir mevsimdir, neden bunu dışarıda yapmıyoruz, Taşköprü’de yapmıyoruz ve salonda bin
kişi izleyeceğine neden 10 binlerce insan bilet almadan, para vermeden bu etkinlikleri izlemiyor?” diye
düşünüldü ve 2009, 2010 ve 2011’de Taşköprü üzerinde… Bir tarafta Taşköprü, bir tarafta karşıdaki o
güzelim cami ve tam nehrin üzerinde, nehrin üzerinden masal gibi bir açılış yapılıyor, masal gibi
gerçekten. Bunu ben üç yıldır her fırsatta gidip görmeye çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımdan rica
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ediyorum, Türkiye'nin bu tartışa geldiğimiz kötü gündeminden bizi bir miktar sıyırabilir sanatla ve orada
en güzeli de tabii nehrin iki yakasında binlerce insan, mübalağasız 10 binlerce insan bütün o etkinlikleri
izliyor herhangi bir kuruş ödemeksizin ve böylece sanatı bir ölçüde salonlardan çıkarıp kitleye, halka
götürmüş oluyoruz. Ben iş birliği yaptığımız Vakfa da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum ve Adana’daki
bu etkinliğe arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum. 

Kütüphanelerimiz var 18 tane…

BAŞKAN – Sayın Bakan, Sayın Halaman bir ek açıklama istemiş. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) –Adana’yı bitirmedim ama
buyurun.

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkan, Değerli Bakanım; teşekkür ediyorum sorulara
cevabınızdan dolayı, çok da güzel şeyler yaptığınızı düşünüyorum. Yalnız bizim Adana’nın Kozan ilçesi
var. Adana’nın Kozan ilçesinde çok büyük sit alanları var. Tabii, bu sit alanlarının düzeltilmesi, direkt
Kültür Bakanlığına ait olmasına rağmen, bazen belediyeler müdahale ediyor. Ben bu sit alanlarının
düzelmesi noktasında Kültür Bakanı olarak sizin katkılarınızı bekliyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Halaman.

Buyurunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Çok teşekkür ederim Sayın
Halaman. 

Kozan gerçekten çok ilginç, ben kaleye de çıktım, çeşitli oradaki, çevredeki yapıları da gezdim.
Tabii, şimdi, bu sit alanlarının tabiat varlıklarıyla ilgili olanlarının akıbetini Çevre ve Şehircilik
Bakanımızdan takip edeceksiniz ama kültür varlıklarıyla ilgili olan kısımda daha yoğun bir biçimde
çalışalım. 

Adana’da bizim 18 tane halk kütüphanemiz, 2 tane de çocuk kütüphanemiz var. 

Bir de değerli arkadaşlarım, son yıllarda, biz, kütüphaneleri biraz daha tematik hâle getirmeye
çalışıyoruz. Eskiden, biliyorsunuz, işte, her eğitim grubunun rahatlıkla çeşitli kitapları bulabileceği genel
bilgi merkezleriydi kütüphaneler. “Bilgi merkezleri”, “Bilgi mabetleri” gibi çeşitli isimler kullanılıyor. Son
yıllarda, biz, “Edebiyat müze kütüphanesi.” diye yeni bir konsept geliştirmeye çalışıyoruz, geçen yıldan
bu yana. Edebiyat müze kütüphanesi bir isim etrafında, önce o isimle ilgili bütün yayınları içeriyor;
ikincisi, bir bölgeyi topluyor; bölge yayınları ve o isim etrafında tematik bir kütüphane konsepti, yeni bir
bakış açısı geliştiriyor. Bunun ilkini 12 Mart 2011 tarihinde, Ankara’da, Mehmet Akif Ersoy Edebiyat
Müze Kütüphanesi olarak açtık. Altındağ Belediyesi Hamamönü bölgesinde bir Ankara evi yaptı bize ve
onu Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi yaptık Mehmet Akif’in hatırasına hürmeten. 

Sonra, Adana’da Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi’ni açtık. Yaşar Kemal geldi aklımıza
ama Yaşar Kemal “Ben ne öğrendimse Karacaoğlan’dan öğrendim.” dedi, o önerdi, o yüzden adını
“Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi” yaptık. Bunu söylemeyi bir borç sayıyorum çünkü Yaşar
Kemal bu güzelliği yaptı orada. 

Arkasından şimdi Erzurumlu Emrah çalışıyoruz Erzurum’da.

Kütahya’da “Evliya Çelebi” ismiyle bir edebiyat müze kütüphanesi açmaya çalışıyoruz. 

İstanbul’da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi yaptık. İstanbul’da Alay Köşkü
diye bir bina Bakanlık makamı olarak kullanıma verilmişti, onu Bakan olarak ben kullanmadım İstanbul
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi yaptık.
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Trabzon ve İzmir’de de böyle projelerimiz var.

Bunların birincisi Ankara’da, ikincisi de Adana’da açılmış oldu, bunu da bilgilerinize sunmuş
oluyorum.

Yine, Sayın Ensar Öğüt Arkadaşımız’ın (6/593) sayılı Ardahan’daki okulların kitap ihtiyacıyla ilgili
bir sorusu var. 

Biz geçen yıl içinde, 2010’dan bu yana 4.948, 5 bin adet kitap göndermişiz Ardahan’daki
kütüphanelere ve bu kütüphaneleri 117 çeşitli süreli yayına da abone yapmışız. Köylere ve okullara
kitap dağıtımı yapmıyor bizim Bakanlığımız ama bir muhtarlık, bir okul talepte bulunursa o taleplere de
özel olarak biz cevap vermeye çalışıyoruz.

Sayın Dedeoğlu’nun…

BAŞKAN -  Sayın Bakan, Sayın Öğüt’ün bir ek açıklama talebi var.

Buyurunuz Sayın Öğüt.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim.

Ardahan Valisi Mustafa Tekmen’le görüştüm. Kendileri kongre binamızın onarımını yapıyorlarmış
ama “Sayın Bakanım da bize katkı sunarsa, ekonomik anlamda, çok memnun oluruz.” dediler; onu arz
edeyim.

Posof’taki Savaşır Kalesi, Kalecik Kalesi, yöredeki, Çıldır’daki Şeytan Kalesi, Hanak’taki Kırnav
Kalesi, Kars Ani Harabeleri, biliyorsunuz, büyük bir hazine, aynı zamanda Kars Sarıkamış’ta bulunan
Katerina Köşkü ve bu Ardahan’daki tabyaların onarımı. Şimdi, Değerli Bakanım, bizim bölgemiz çok
yoksul, çok göç veren bir bölge. Nedense, devlet, Hükûmet hep batıya yardım ediyor, kalkınmış illere.
Kalkınmamış illere hâlbuki turizmi çekebilecek şekilde yatırım yapılsa sadece Ani Harabeleri’ne, bakın,
inanın samimi söylüyorum, bütün Amerika’dan, yurt dışından bir sürü insan geliyor. Sizden istirham
ediyorum, Ani Harabeleri’ni ve diğer oradaki saydığım kaleleri ve tabyaları onarırsanız samimi
söylüyorum, en azından yani biz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki tabyalarımızı onarıp turizme açsak
bölgemiz çok hızlı bir şekilde kalkınır. Ben buradan istirham ediyorum, oraya yatırıma biraz ağırlık
verin efendim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Tabii, Doğu’ya ya da
Güneydoğu’ya eğer, yani kendi görev alanımla ilgili söyleyeyim, bizim ilgi göstermediğimiz ve destek
vermediğimiz söylenirse ya bilgi eksikliğidir…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Biraz daha fazla verin.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Yani mümkün olduğu kadar
fazla veriyoruz. Bakın, Ardahan Kalesi şu anda oldukça bakımlı vaziyette. Kongre binasıyla ilgili bize
ne düşerse yaparız; bunu söyledim. Ani Harabeleri’yle ilgili çalışıyoruz. 2007’de ben gittiğimde Ani
Harabeleri’nin yolu yoktu, şu anda son derece mükemmel bir yolu oldu, çevresi de koruma bandıyla
yapıldı. Orada çeşitli kültür varlıklarıyla ilgili çalışıyoruz, İshak Paşa’da çalışıyoruz, Ahmedi Hani’de
çalışıyoruz. Yeni alanlardan söz ediyorum. 

Arkadaşlar, -İzmir’deki fuardaydı, üç yıl önce- sadece Türkiye'nin batısında, güneyinde olmaz
turizm, bunu doğuya taşımak konusunda kamu öncülük yapmalıdır düşüncesiyle -İzmir’de karar verdik,
üç yıldır Van’da uyguluyorduk- Van’da iki yıl üst üste turizm fuarı yaptık ve Allah izin verirse bu yıl
sonunda yine yapacağız, Van’daki bu felaketin yaralarını saracağız. Ben bu hafta sonu da Van’daydım,
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cumartesiyi pazara bağlayan günümü ve gecemi Van’da geçirdim. Biz yine o bölgedeki tarihî eserlerimizi
ayağa kaldırmaya, bölgeyi bütünüyle ele alarak -sadece bir il değil- orayı Türkiye'nin ilgi merkezi
yapmaya, belki bu musibetten bir nasihat oluşturmaya, bir kötülükten bir iyilik çıkarmaya ve bölgenin
altyapısını iyileştirmeye çalışacağız. 

Erciş’e gittim, Ahlat’a gittim bu hafta sonu. Erciş’te Çelebibağı mezarlıkları var, Ahlat’ta Türk
İslam dünyasının en büyük mezarlıkları var ki yıllardır bakımsız olan anıt yapıların, şimdi, o mezar
taşlarının nasıl ayağa kalktığını sanıyorum baharda gittiğiniz zaman göreceksiniz, yani o bölgeye ilgisiz
olduğumuz söylenemez. Güneydoğu’da yaptıklarımız çok daha fazladır. Sadece bizim, Türkiye'nin
doğusunda, güneydoğusunda barış, huzur, asayiş, sükûnet olduğu konusunda dünya kamuoyunun
rahatlamasına ihtiyacımız var. Dünya kamuoyu Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman
-özellikle doğusunda, güneydoğusunda- bunu her tarafa teşmil ediyor, biz bu sıkıntıdan sıyrılalım. 

Ben, doğunun, güneydoğunun çok büyük bir kültür turizmi potansiyeli olduğuna bütün kalbimle
inanıyorum. Gerçekten, sivil mimarlık örnekleri açısından, tarih açısından inanılmaz bir zenginlik var
orada ve gelecek yıllarda… Yani Antalya bu sene 10 milyonu geçti tek başına, Türkiye 30 milyonu
geçti, doğu ve güneydoğu da inşallah 10 milyonları aşan turist sayılarını görecektir ama bunun için biraz
daha sabırlı, biraz daha hep beraber barışçı, biraz daha tahammüllü olmamız gerekiyor zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dedeoğlu’nun Kahramanmaraş’la ilgili sorusu var, (6/602): Bizim
hangi binalar kiralık?

Değerli arkadaşlarım, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz sadece kirada, ötekilerin
hepsini oldukça birbiriyle sıkışık vaziyette kamu binalarına toplamayı başardık, onları da kiradan
kurtarmaya çalışıyoruz. 

Sayın Zühal Topcu, özürlü personel çalıştırılmasıyla ilgili soruyor. Biz, özürlü personeli büyük
oranda çalıştıran bakanlıklardan birisiyiz, 299 şu andaki, bendeki sayılar. 5 Bakanlıkta, 2 Devlet
Tiyatrolarında ve 3 de Opera Balede eksiğimiz var, onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Özürlü
konusunda üzerimizdeki sosyal sorumluluğu mutlaka en kısa zamanda yerine getireceğiz. 

Sayın Dedeoğlu’nun (6/660) esas numaralı, Kahramanmaraş’taki Hurman Kalesi’nin projelerinin
hazırlanmasıyla ilgili bir sorusu var. 2012 yılı içinde bunları tamamlamaya çalışacağız. Afşinbey
Okulu’nun altındaki mozaiklerin restorasyonu için de Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü
görevlendirdik. 

Yine Sayın Dedeoğlu “Merkez teşkilatında kaç aracınız var?” diyor. Bizim, toplam 55 aracımız var
arkadaşlar. 21 aracımız kiralık. Kiralık araçlara bakım, tamir, akaryakıt ödemesi yapmıyoruz, hepsi
firmanın üzerinde. Kendi araçlarımıza geçen yıl 334 bin lira ödemişiz, akaryakıt olarak da 116 bin lira
ödemişiz. Öteki araçlara da, kiralıklara da herhangi bir fazla mesai, şoför, fazla kilometre, ek bir harcama
yapmaksızın toplam 811 bin ödemişiz 2010 yılında.

51 adet lojmanımız var. Bunların 24’ünde bürokratlarımız, gerisinde de öteki çalışanlarımız
oturuyorlar. Yani 50 rakamlarında aracı, 50 rakamlarında da lojmanı olan, oldukça mütevazı bir
bakanlığız biz. 

Ankara’yla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum Sayın Başkan izin verirse. 

BAŞKAN – Buyurunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım,
Ankara tabii cumhuriyetin başkenti ama aynı zamanda bir Selçuklu şehri, Osmanlı şehri ve bir Roma
şehri. İşin bu tarafları bir miktar unutulmuştu, ihmal edilmişti. Son yıllarda, Ankara’nın tarihî kent
merkezini iyileştirmek konusunda bir gayret içindeyiz. 
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Ankara Kalesi içinde Alaaddin Camisi var, Musafir Fakih Camisi var, Ramazan Şemseddin Camisi
var, Devduran Camisi, Hacı Arap Camisi, Ahi Elvan Camisi ve Ahi Şerafettin Camisi var. Bunlar Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor, birçoğu tamamlandı. Sanıyorum bir tek Aslanhane Camisi’nin
onarımı devam ediyor, ötekiler yapıldı. Biz de Ankara’nın bu kültür varlığının öne çıkması konusunda
elimizden geldiği kadar yerel yönetimlerle iş birliği yapıyoruz, çevrede kirlilik yaratacak olan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Ben birkaç dakika içinde

bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Devam ediniz efendim, bir iki dakika vereceğim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, ben

göreve başlar başlamaz –birçok arkadaşım biliyor belki ama- Bakanlığın hemen yanında, köprünün
altında Bakanlıkla, karşısındaki Opera Genel Müdürlüğüyle bağdaşmaz bir eğreti çarşı vardı. Yani kötü
bir terim kullanmak istemiyorum. Son derece bakımsız, eğreti bir çarşı vardı ve garip yazılar yazılı idi.
Hemen o çarşıyı kaldırarak başladık ve şu anda Türkiye'nin kültür zenginliklerini anlatan bir rölyef var
o eğreti çarşının yerinde. Bakanlığın arkasında bir kaçak ek bina yapılmıştı, 4 katını kaldırdık. 1’inci
derece arkeolojik alan üzerinde –Kaleye çıkarken- geçmiş yıllarda ne yazık ki bir Röleve Müdürlüğü
yapılmıştı, onu dozerle yıktık. 1’inci derece arkeolojik alanın üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Bakanlığı röleve binası yapmıştı, onu dozerle kaldırdık. Orada bir Roma tiyatrosu var, şimdi
Büyükşehirle birlikte çalışıyoruz. Hacı Bayram çevresinde Büyükşehir Belediyemiz çok iyi bir
restorasyon projesi geliştirmeye çalışıyor. Altındağ Belediyesi, Hamamönü çevresinde 1’inci ve 2’nci
etapta çalışmalar yapıyor ve Ankara’nın unutulmuş olan kültürel varlığını, tarihsel kimliğini ortaya
çıkarmaya çalışıyoruz. Bazı plan çalışmalarımız var, onlar tamamlandıktan ve maliyet hesapları
tamamlandıktan sonra Ulus merkezli Ankara’nın kültür dokusunu ortaya çıkarmak konusunda çok büyük
bir projeyi hep beraber inşallah görmüş olacağız ve Ankara cumhuriyetin başkenti olduğu kadar tarihi
olan, kökü olan Anadolu’nun çok önemli merkezlerinden birisi olarak da ortaya çıkmış olacak.

Soru soran bütün arkadaşlarıma ve bunları anlatma fırsatı veren arkadaşlarıma çok teşekkür
ediyorum. 

Sayın Başkan, sizi ve Genel Kurulunuzu sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Günay.
Sayın Çelebi, sisteme girmişsiniz, bir dakika süre vereceğim size.
Buyurunuz.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Herkese verdiniz, beni en sona bıraktınız. Ben özellikle burada…
BAŞKAN – Şunu belirtmek isterim, burada söz hakkı verdiklerim soru soran milletvekilleridir.

Sizin sorunuz yoktu onun için size ek açıklama veriyorum.
Buyurunuz.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Milletvekilinin Ağrı’yla ilgili sorularına biraz da ben cevap vermek istiyorum.
Ben burada Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Bakanımız Ağrı’yı teşrif

ettiler, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerini biz birlikte gezdik. Oradaki kültür varlıklarıyla ilgili olarak
gerçekten AK PARTİ Hükûmeti dönemlerinde çok büyük yatırımlar da olmuştur. 3 AK PARTİ
milletvekili olarak da orada Sayın Bakanımızı ağırladık. Ben tekrar kendilerine, bu kadar kültür varlıkları
ve Ağrı’ya önem verdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
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Özellikle Doğubayazıt, hem Ahmedi Hani olsun hem İshak Paşa Sarayı olsun, bir de Patnos’ta kendileri
de müjde verdiler, bu Kot Tepesi dediğimiz -Sayın Bakanımız da Patnos’ta askerliğini yaptığı için- Aznavur
Tepesi ki Urartulardan kalma, Urartuların dinî merkezi olarak kabul ediliyor, orada bizim bir kalemiz var,
o kalenin üstünün açılması hususunda, ben burada huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çelebi.
Sayın Koca, buyurunuz.
SALİH KOCA (Eskişehir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanımızın açıklamalarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Özellikle

Eskişehir’imizde termal turizmin geliştirilmesiyle ilgili olarak bugüne kadar Bakanlığımız tarafından
master planlar yapıldı, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği kuruldu. Bu anlamda,
özellikle Eskişehir Kızılinler termal turizm merkezi 2006 yılında yine Bakanlar Kurulumuz tarafından
kabul edildi. Bu bölge bugüne kadar gerçekten define avcılarının tahribatına uğramış bir bölgeydi.
Yapılan bu çalışmalarla birlikte il özel idaremiz şu anda üç adet sondaj yaptı, önemli ölçüde ve miktarda
su tespitinde bulundu. 

Yine Bakanlığımız, 1/25.000’lik master planlarını tamamladı, kabul etti. Alt belediyelerimiz de şu
anda bununla ilgili 1/1.000’lik ve 1/5.000’lik planları yapıyorlar. 

Yine, fotoğraf yarışmaları bu bölgeyle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Yılmaz, buyurunuz.
DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakandan sormak isteğim şeyler: Uşak’ta Karun hazinelerini biz çok büyük uğraşlar

sonucunda elde edebilmiştik. Uşak Milletvekili Dilek Yılmaz ben. Karun hazineleri çalındı ve değiştirildi
biliyorsunuz, bu konuda soruşturmalar açıldı, mahkûmiyetler oldu ama bu konudaki eserlerimizin geri
gelmesiyle ilgili Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Eserlerimiz nerededir? Biz yeniden Karun
hazinelerinin orijinallerine kavuşmak istiyoruz.  

Ayrıca Ulubey kanyonlarıyla da ilgili ne türden çalışmalarınız vardır? Kanyonlar çok önemli nitelik
kazanıyor Uşak için, turizm anlamında da kullanılabileceğimiz yerler. Kanyonla ilgili ne türden
çalışmalarınız vardır? Ben bunları öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Son olarak Sayın Güler’e söz veriyorum. Ama sayın milletvekillerimiz, bir konuyu hatırlatmak

istiyorum. Bu soru-cevap bölümü değildir, sadece sisteme girdiğiniz için kısa söz hakkı verdim.
Buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
7.- Mardin Milletvekili Muammer Güler’in, Türk İdareciler Günü’ne ilişkin açıklaması 
MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum efendim.
Ben de bugün Türk İdareciler Günü vesilesiyle bir açıklamada bulunmak istedim efendim. 
Ülkemizin kalkınmasında önemli rolü olan, il ve ilçelerde devletin ve hükûmetin temsilciliği görevini

yürüten mülki idare amirlerimizin günü bugün. Ben ülkemizin kalkınmasında büyük emekleri olan vali
ve kaymakamlarımızı, Türk idarecilerini verdikleri emekleri için burada takdirle anıyorum, ebediyete
intikal edenleri, şehitleri rahmetle anıyorum, ayrılan idarecilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum ve
ülkemizin kalkınması için bu büyük gayretlerinin daima devam edeceğine olan inancımızı da belirtiyorum. 
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Saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güler. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve

gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.
1’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile
22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler
Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet

Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/440) (S. Sayısı: 32) 

BAŞKAN – Komisyon yok.
Ertelenmiştir.
Şimdi, 2’nci sırada yer alan, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in;

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in; 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (2/152) (S. Sayısı: 112) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.
Hükûmet? Yerinde.
Çerçeve 2’nci maddeyle, Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Kanunu’nun birden fazla

maddesinde değişiklik yapıldığından, maddenin (b) ve (c) bentleri birlikte olmak üzere, diğer her bendini
ayrı ayrı, ayrı madde olarak görüşeceğiz. 

Geçen birleşimde, teklifin 2’nci maddesinin (a) bendi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
adına konuşma tamamlanmıştı. 

Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a aittir.
Buyurunuz Sayın Tezcan. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz on dakikadır.
CHP GRUBU ADINA BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 112 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili kaldığımız yerden

görüşmelere devam ediyoruz.

                                     
(x) 112  S. Sayılı Basmayazı 04/01/2012 tarihli 47’nci Birleşim Tutanağı’na eklidir.
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Bu arada, Türkiye’de gündem hızla değişiyor. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Öncelikle,
Türkiye’de gazetecilik görevini yerine getirmek için canını dişine takarak mücadele eden, çalışan bütün
gazetecilerimizi kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye’de, Çalışan Gazeteciler Günü’nün aslında
“Özgürlükleri çalınan gazeteciler günü” olarak anılması gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, son dönemlerde, dikkat ediniz, neler yaşıyoruz? 97 gazetecimiz cezaevinde
tutuklu veya hükümlü. Yazdıkları yazılar nedeniyle, makaleler nedeniyle, gazetecilik faaliyetlerini
yürüttükleri için gazetecilerin tutuklandığı, gazetelerin terör aracı olarak kabul edildiği bir süreç
yaşıyoruz ve böyle bir süreçte Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bir ülke düşünün ki İçişleri Bakanı resimle, şiirle, yazıyla, makaleyle
terör işlenebileceğini söylesin; bir ülke düşünün ki o ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı
makaleyi bir terör aracı, terör silahı olarak ifade edebilsin ve bir ülke düşünün ki siz o ülkede Çalışan
Gazeteciler Günü’nü bu şartlar altında kutlayacaksınız. Bu -başta da söylediğimi tekrar ediyorum- olsa
olsa bugünün Türkiye’sinde Çalışan Gazeteciler Günü’nü değil, özgürlükleri çalınan gazeteciler gününü
kutlamak, anmak durumunda kalabiliriz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bakın, çok ilginç bir noktaya gidiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili, Silivri Savcılığı bir fezleke düzenledi. 2012 yılının başındayız, hani
o ileri demokrasiye doğru yelken açtığımızı söylediğimiz zamanların başındayız. Ana Muhalefet Partisi
Genel Başkanı siyaset yaptığı için hakkında fezlekeye maruz hâle düşmüş, fezleke düzenlenmiş
hakkında. Suç: Adil yargılamayı etkilemek. Nerede söylemiş? Silivri toplama kampının önünde
söylemiş. Ne söylemiş? “Burası Silivri toplama kampıdır.” demiş. Ben de söylüyorum: Orası Silivri
toplama kampıdır. Benim için de fezleke düzenleyin. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, ne söylemiş, ne söylemiş, bakınız Genel Başkanımız ne söylemiş? Aynen onun
sözlerini benim sözlerim olarak tekrar ediyorum, nakletmiyorum. Benim sözlerim olarak zapta geçsin,
benim sözlerim olarak Silivri’deki savcı dinlesin, aynı sözleri buradan tekrar ediyorum: Burada ön
yargılı, siyasi otoritenin emrinde olan yargıçların sadece oynadıkları bir tiyatro var, bunun adına
“Yargılama, demokrasi” diyorlar. Bu ne demokrasidir ne de adalet dağıtmadır. Bunların kaçma imkânları
yok. Zaten kaçamazlar, ülkelerini seviyorlar. Bunlar “Biz yargılanmayalım.” demiyorlar, zaten
yargılanıyorlar. Bunlar, Parlamentoya gelip yeminlerini içerek Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde ve diğer
maddelerinde öngörülen kurallar içerisinde görevlerini yapmak istiyorlar ama bu görevler maalesef bazı
yargıçlar tarafından engelleniyor. Onlara “yargıç” demeyi içime sindiremiyorum çünkü yargıç,
vicdanıyla hareket eden kişi demektir; yargıç, toplumun beklentilerini, duygularını bilen ve ona saygı
duyan demektir. Vicdan her şeyin üstündedir. Vicdanıyla hareket etmeyen bir yargıç, yargıç olabilir mi?
Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var. Bunları
görmemezlikten gelip “Ben bildiğimi okurum, benim bildiğim ve söylediklerim doğrudur.” mantığıyla
yola çıkarsanız, adalet dağıtamazsınız. Evet, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri
Silivri’de Silivri toplama kampının önünde söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent
Tezcan da bu sözleri kendi sözü olarak milletin kürsüsünde söylüyor. Benim için de fezleke düzenleyin.
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Türkiye önümüzdeki dönemde zorlu bir mücadele dönemine giriyor, özgürlük
ve demokrasi mücadelesi bu mücadele. Bu mücadele, iktidarın kendisi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı
tanımadığı bir Türkiye’de özgürlüğün ülkesini kurma mücadelesi. Bu mücadele, Türkiye’de “İleri
demokrasi” adı altında yepyeni bir sivil diktatörlüğe yelken açanlara karşı özgürlüğün bayrağını
dalgalandırmak isteyenlerin Türkiye’si. Bu mücadeleyi veriyoruz ve bu mücadelede hakkımızda fezleke
düzenleyecekler varsa, varsınlar sayfalar dolusu fezlekelerini düzenlesinler. Biz, özgürlük türkülerini
söylemeye devam edeceğiz hâlâ. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlar, bu şartlar altında 112 sıra sayılı Kanun Teklifi’ni görüşüyoruz. Daha önce
defalarca söyledik. Alelacele yapılan kanun hükmünde kararnameleri apar topar düzeltmek zorunda
kalırsınız. Milletin iradesinden kaçırarak, Meclisten kaçırarak Hükûmete devrettiğiniz yetkiyi milletten
aldığınız yetkiyle Mecliste düzeltmek zorunda kalırsınız. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname daha
yürürlüğe girer girmez, üç ay üstünden geçmeden değiştirilmek için önümüze geliyor. Niye? Çünkü
aceleyle çıkarıldı, çünkü burada tartışılmadı, çünkü milletin vekillerinden kaçırıldı. 

Şimdi, bakın, bu kanun hükmünde kararnamede unutulmuş, bir şeyler unutulmuş: Pilot, kurbağa
adam, uçuş ekibi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan pilotları, kurbağa adamları, uçuş ekibini
unutmuşlar. Emsallerine artış yapılırken bunlara artış yapılmamış. Bu çerçevede bu eksikliği giderme
açısından değişiklik olumludur. Nitekim Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız da bu konuda
olumlu olduğu görüşlerini bildirdiler ama değerli arkadaşlar, bu eşitsizlik sadece bu düzenlemeyle
giderilmiyor ki. Bakın, orada başka önergeler verdi bizim arkadaşlarımız, dedi ki: “Ya, Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde evet bunları düzeltelim ama bunun dışında da mağdur olan insanlar var.” Mesela
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde üniversite mezunu olup komiser rütbesinden başlayarak polis
rütbesine kadar başpolis, polis, komiser yardımcısı, komiser bütün bu rütbelerde üniversite mezunu olan
görevlilerin, polislerin, kamu görevlilerinin bugün emeklilikle ilgili bir katsayı problemi var. Değerli
arkadaşlar, yine, emsallerinden farklı bir uygulamaya tabi tutuluyor bunlar. Bugün, üniversite mezunu,
polis ya da başpolis veya başkomiser 2.200 göstergeden emekli olurken emsalleri 3.600 göstergeden
emekli oluyor.    2,5-3 milyar lira çalışırken maaş alan görevli komiser emekli olunca 1 milyar 200 bin,
1 milyar lira maaş almak durumunda, yarı yarıya maaş almak durumunda. 

Şimdi, bu konuda Komisyonda verdiğimiz önergeye, çok ilginçtir -hadi başka bakanlar karşı
çıkabilir bunu anlarım da- Emniyet Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya kendisine bağlı olan İçişleri
Bakanı karşı çıkıyor değerli arkadaşlar. Kendi personeline, çalışan personeline, kendisine bağlı
personelde “Gelin, bu adaletsizliği de giderelim.” dediğimizde, buna karşı çıkan İçişleri Bakanlığı. 

Değerli arkadaşlar, burada, bakın, emniyet mensuplarının, polislerin çalışma şartlarını herkes biliyor.
Öyle problemleri var ki normal bir kamu görevlisi memur ayda yüz altmış saat çalışırken, bir polis
memuru iki yüz kırk saat çalışıyor. Sabah beşte gönderiyoruz -ek hizmetler hariç, ek görevler hariç-
sabah beş buçukta maç olduğu gün göreve çıkıyorlar, gece on ikide dönüyorlar, ertesi gün saat yedide,
sekizde yeniden görev başındalar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – “Bunlarla ilgili dengesizliği giderelim.” dedik, bu konuda da
herhangi bir çalışma yapılmadı. “İnfaz koruma memurlarıyla ilgili, itfaiye erleriyle ilgili komisyon
aşamasında düzenleme yapılsın.” dedik, buna da cevap verilmedi, itibar edilmedi, şimdi yarım yamalak
sadece bu kısmını düzeltmeye çalışıyoruz. 

Son olarak şunu söylüyorum değerli arkadaşlar: Meclisin iradesinden kaçırarak alelacele yapılan her
işi yeniden Meclise getirip düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Hiç olmazsa bu bize ders olsun, hiç olmazsa
bu size ders olsun, bu konuda bütün kamu görevlileri arasındaki eşitsizlikleri gidermek ve eşit işe eşit
ücreti sağlamak için, hep beraber Meclis iradesiyle topluca bir düzenleme yapalım diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tezcan. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Erol Dora. 
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Buyurunuz Sayın Dora. 

BDP GRUBU ADINA EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bütün ülke olarak oturup düşünmemizi gerektiren bir olay yaşandı. Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28
Aralıkta meydana gelen katliamda 19’u çocuk olmak üzere 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Medyanın
saatler sonra haber olarak görüp vermeye tenezzül ettiği bu olay tarihî bir trajedi olarak hafızalarımıza
kazındı. Hiçbir suçu, günahı olmayan, geçimlerini sağlamak için sınır ticareti yapan sivil insanlar
Diyarbakır’dan kalkan savaş uçaklarının yağdırdıkları bombalarla can verdiler. 

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün
halkımızın başı sağ olsun. 

Meydana gelen facianın basit bir istihbarat hatası olmadığı, planlı, programlı bir operasyon olduğu
izlenimi doğmuştur. Gündüz vakitlerinde bölgede bulunan yerel karakolun gözleri önünde Irak sınırını
geçen Roboski köylüleri gece hayatlarını kaybedeceklerini bilmiyorlardı. Görgü tanıklarının ve olaydan
sağ kurtulan vatandaşların anlattığına göre, köylüler, gece Türkiye sınırına geldikten sonra aynı karakol
tarafından başka bir yola yönlendirildiler, ailelerine telefonla haber verdiler. Aileler çocuklarının dağda
kaldığını yetkililere bildirmesine rağmen, karakol yetkilileri “Bizimle ilgisi yok, Diyarbakır’ı arayın.”
demişler. Bütün anlatımlar grubun PKK’lı bir grup olmadığını karakolun bildiğini açıkça gösteriyor. 

Dağda üç saat bekletilen köylüler kendi köylerine birkaç kilometre uzaktayken Diyarbakır’dan
kalkan F-16’larla öldürülüyorlar. 19’u çocuk olmak üzere 35 canın kimisi anında, kimisi kayalıkların
altında sıkışarak, kimisi de yaralı bir şekilde soğuktan can vererek hayatlarını kaybediyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta Kürt sorunu olmak üzere sorunlarımızı güvenlik
konseptleriyle, şiddete dayalı politikalarla çözemeyeceğimizi, ancak demokratikleşmeyle, temel hak ve
özgürlükler ışığında, insani hakları gözeterek çözmemiz gerektiğini bir kere daha bu olayla beraber
görmüş bulunuyoruz. Güvenlik siyasetinin güvensizleştirici niteliğini bir kere daha yaşadık. Gerek
medyanın bu olaya yaklaşımı, suskunluğu, ölen insanlara karşı aldığı kabul edilemez tavır gerekse de
olaydan sonra Türkiye’nin batısında, sanki hiçbir şey olmamışçasına yeni yıl kutlamalarının yapılması,
1990’ları hatırlatır nitelikteydi. 

2009’dan bu yana haksız gözaltı ve tutuklamalarla şiddetini giderek artıran, artırmaya devam eden
güvenlik politikaları insanların yaşama haklarını ellerinden almaya kadar varmış bulunuyor. 

Peki, bu insanlar ne istiyor? Niye sormuyoruz kendimize? Bu insanlar özgürlük istiyor, ana dilde
eğitim istiyor. Bu insanlar eşit ve onurlu bir hayat yaşamak istiyor. 

Hükûmet bu katliama seyirci kalarak, saatler geçmesine rağmen suskunluğunu koruyarak, en
önemlisi, bunu basit operasyon kazası gibi nitelendirmelerle açıklamaya çalışarak, oradaki insanların
gözünde itibarını zedelemiştir. 

Evet, ortada bir kaza, bir hata var. Bu hata yıllardır süren ret, inkâr ve asimilasyon politikalarıdır.
Bu hata, yıllardır sürdürülen ve sonu nereye varacağı belli olmayan güvenlik politikalarıdır. Bu hata,
insanların en doğal hakkı olan ana dilde eğitime cevaz vermeyen zihniyetin ta kendisidir. 

“PKK’lı zannettik vurduk.” gibi bir gerekçe, devletin tam bir savaş konseptiyle hareket ettiğini
gösteriyor. “Dur” ihtarı, teslim olma çağrısı yapılmadan ateş etmek, bombalamak ancak savaş hukukunda
ve savaşçı gruplara karşı meşrudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şiddete dayalı güvenlik konseptlerinin en büyük sonucu
birlikte yaşamayı zora sokmasıdır. Bu tür politikalar Türkiye’de kardeşçe yaşamasını istediğimiz halkları
birbirinden ayrıştırmaya yönelik, Kürt-Türk ayrılığını güçlendiren sonuçlar doğurmaktadır. 
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Ülkede yıllardır süren şiddet ortamından dolayı sivillere yönelik bu türden olaylar daha önce de
yaşandı. Böyle giderse yaşanmaya devam edecektir. Kürt sorunu çözümsüz kaldığı, çatışma koşulları
devam ettiği sürece benzer olayların farklı şekillerde tekrarı her zaman ihtimal dâhilindedir. 

Şunu unutmayalım ki Türkiye’de yaşayan halkların birbirine düşmanlığı yoktur. Bizim
düşüncemizde bütün halklar kardeştir ancak böylesi facialar kardeşlik duygularına zarar vermektedir.
Duygular dünyasında bölünmüş bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bu olay İstanbul’da, İzmir’de olsaydı
tepkimiz nasıl olurdu? Herkesin ciddiyetle düşünmesi, bu savaş konseptinin nelere mal olabileceğini
görmesi gerekmektedir. Biz, böylesine acı bir olayın, barışa dayalı konseptlere geçişe vesile olmasını
temenni ediyoruz. Toplumsal barışı tehlikeye sokan, kardeşliği zedeleyen bu acı olay karşısında dikkatli
olmak gerekiyor. 

Başta Hükûmet olmak üzere, bütün Meclise, sorunun köklü çözümü için görev düşmektedir. Artık
neyi bekliyoruz? Meclisin görevi nedir? Türkiye’deki bütün sorunların çözüm yeri bu Meclis değil
midir? İş lafa gelince, “Gelin, ne sorun varsa Mecliste tartışalım, çözüm yeri Meclistir.” demesini
biliyoruz ancak görünen o ki bu konudaki işlevini yerine getirmemektedir. Bu acı olay, Meclise görevini
hatırlatıyor. Toplumsal barışı tesis etmenin yolu, Meclisin, başta Hükûmet partisi olmak üzere, bütün
partilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden geçiyor. Meclise çağırımızdır: Gelin, bu olayı
artık barışçıl yollarla çözelim. Artık kangren hâline gelmiş, tarihî, siyasi ve kültürel boyutları olan bir
sorunu, diyalog temelinde, demokratik konseptlerle çözelim. Ülkeyi kendi ellerimizle daha fazla
bölmeyelim.

Sayın Tarhan Erdem’in geçen haftaki yazısında ifade ettiği gibi, “Nerede durursak duralım; bundan
sonra Uludere olayını doğru değerlendirmeden Kürt meselesinde gerçekçi ve doğru görüş oluşturamayız.
Yaşamımızın her yanını etkileyen Kürt meselesinin, Uludere olayına bağlı ve çözümsüz kalmasını
istemiyorsak hiçbir bilinmedik taraf kalmadan soruları cevaplamalıyız.” Olayı aydınlatmak için
görevlendirilmiş komisyonlar görevlerini yaptıktan sonra neticenin kamuoyuyla paylaşılması ve bu işte
sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargılanması gerekiyor. Hatayı kabullenip özür dilemek, insan
hayatına değer veren devletlere yakışan bir erdem olmalı. “Tazminatlarını öderiz, olur biter.” mantığıyla
hareket ederseniz insanların acısını dindiremezsiniz. Tarih, yapılanları olduğu kadar yapılmayanları da
not ediyor. Aldığı oylarla halkın büyük teveccühünü kazanmış Hükûmet partisinin çözüm yolunda
adımlar atması gerekirken karşılıklı diyaloğu içermeyen güvenlik siyasetinde ısrar etmesini anlayabilmiş
değiliz. Biz, Kürt sorununun çözümünün güvenlik siyasetinde değil, insan odaklı demokratik çözümde
aranması gerektiğine inanmaktayız. Bu halkın büyük çoğunluğu size sorunların çözümü için, insanca
yaşamak için oy verdi, dağlarda gecenin bir vakti savaş uçaklarıyla can vermek için değil. Olaydan
sonra yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen köylülerin istediği tek şey vardı yine de: Akan kanın durması ve
barışın gelmesi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uludere’deki bu vahim olay olduğu gün siyasi parti başkanları
bir araya gelip konuşsaydı grup toplantılarında ve Meclis Genel Kurulundaki bu sert tartışmalar,
suçlamalar olmazdı. Maalesef siyasetteki bu sertlik Uludere katliamından bile daha fazla gerilim
çıkarıyor. Gerilimin kimseye fayda sağlamadığı ortadadır. Gün tansiyonu düşürme günü ve diyalog
günüdür. Diyalog için Sayın Başbakan öncülük yapmalı, ülkeyi başka bir atmosfere taşımalıdır. Ülkenin
bugün içinde olduğu bu gerilimi çok ağır ve kaotik buluyoruz, bunu artık görmeliyiz. Buradan da Sayın
Başbakana sesleniyorum. Bütün parti liderlerini davet ederek bu olayın ciddiyetle değerlendirilmesini
sağlamalı ve ülkenin içinde bulunduğu gergin atmosferden kurtulmasına öncülük etmelidir.

Yeni anayasadan söz ediyoruz, bu bir süreç işidir. Bir taraftan çatışmalar devam ederken diğer
taraftan demokratik bir anayasa yapmaktan söz ederseniz insanları ikna edemezsiniz. İki hafta önce
Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç “Kendisini Kürt kimliğiyle, Arap kimliğiyle, Boşnak kimliğiyle
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artık ne gelirse aklınıza, hepsi, kim ne varsa bu topraklar üzerinde kendi kimliğini rahatlıkla
söyleyecektir, o kimliğe saygı duyuyoruz, o kimliğin bütün kültürel haklarını, anayasal hakkını
vereceğiz, tanıyacağız.” dedi. Biz bu sözlere önem atfettik ve umutlandık, bu umut vadeden sözlerden
sonra ülkenin tekrar böyle gergin bir sürece girmesini büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. 

Konuşmama son verirken insanlık tarihi kadar kadim bir tarih olan bu topraklarda artık diyalog ve
barış sürecinin başlamasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Şahsı adına Eskişehir Milletvekili Salih Koca. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Koca.

SALİH KOCA (Eskişehir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ben de sözlerime 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü
kutlayarak başlamak istiyorum.

Ayrıca, Uludere’de yaşanan elim olay sonucu hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet,
ailelerine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. 

Ülkemizde kangren hâlini almış sorunların çözümü konusunda Hükûmetimizin çalışmaları halkımız
tarafından da takdirle izlenmektedir. Eşit işe eşit ücret çalışması bu kapsamda önemlidir ve eşitlik ilkesi
gereği benzer kurumlarda aynı işi yapan, fakat farklı ücret uygulaması ile mağdur olan memurlarımızın
haklarının da korunması amaçlanmaktadır. 2000 yılından bu yana mevcut pilotların yüzde 41’i özlük
haklarının yetersizliği nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılarak özel sektörde çalışmaya
başlamıştır. Üzerinde söz aldığım 2’nci maddenin (a) fıkrası ile Emniyet Genel Müdürlüğünde
çalışmakta olan uçuş ve dalış hizmetleri personelinin mali hakları konusunda gerekli düzenlemeyle
personelin hakları iyileştirilerek yetişmiş personel kaybının önüne geçilecektir. Böylece, bir hak
mağduriyeti ortadan kaldırılarak yüzler güldürülecektir. 

AK PARTİ Hükûmeti, uyguladığı politikalar ile vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşanan hak
kayıplarını en aza indirerek, her alanda yüksek standartta yaşam kalitesini hedeflemiştir. Artık “Halkıyla
barışık olan Hükûmet.” ifadesi AK PARTİ Hükûmeti için yetersiz kalıyor çünkü AK PARTİ, halkıyla
etle tırnak misali birbirinden ayrılmaz bir bütünlük kazanmıştır. AK PARTİ’nin 2002’de hükûmet
olduğundan beri belirlediği kıstaslar ile 61’inci Hükûmet Programı’ndaki “Yaratılmışları Yaradan’dan
ötürü severiz.” anlayışı içinde ayrım yapmadan 74 milyona yönelik geliştirdiği politikalar, halkımızın
her kesiminin yüzünü güldürmüştür. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Türkiye’yi Avrupa’nın suç
oranı en düşük ülkesi yaparak, vatandaşımızı baskı altına alan çetelerle kararlı mücadelemiz sonucu
hukukun galip gelmesini sağlayarak, bilgi edinme hakkını hayata geçirerek devletini denetleme sürecine
dâhil olan halkımızın da yüzünü güldürdük.

Avrupa’da kamu çalışanlarının maaşları donduruluyor veya düşürülüyorken, enflasyonun çok
üstünde maaş ve ücret artışı yaparak işçimizi, memurumuzu, emeklimizi, dul ve yetimlerimizi enflasyona
ezdirmeden yüzlerini güldürdük.

Türkiye, Hükûmetimizin ekonomide uyguladığı bilinçli politikalar ve mali disiplin sayesinde, son
altmış yılın en büyük küresel ölçekli krizine rağmen Çin’den sonra en hızlı büyüyen 2’nci ülkesi
olmuştur. Bu sayede yüzde 8,8 seviyelerine gerileyen işsizlik rakamlarıyla yine halkımızın yüzünü
güldürdük. 

Pek çok ülkeyle kurulan dostluklar, uluslararası arenada elde edilen saygınlık sayesinde 135 milyar
dolarlık ihracat rakamlarıyla ihracatçımızın da yüzünü güldürdük. 
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Halkımızın tamamının istediği kurumdan tedavi hizmeti alması sağlanarak, evde sağlık hizmetleri,
misafirhane uygulamaları ile halkımızın hizmetkârı bir devlet anlayışı ortaya koyarak, hastanelerde
muayene, eczanelerde ilaç kuyruklarına son vererek de halkımızın yüzünü güldürdük.

Yine aynı şekilde, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize 2002’den bu yana ciddi oranlarda yapılan
burs ve kredi artışlarıyla öğrencilerimizin, velilerimizin de yüzlerini güldürdük. 

Ayrıca, onlara sağlanan dört kişilik -kredi yurtlar- ve lüks yurtlar yaparak, derslikler, spor salonları
ile de, ayrıca ücretsiz ders kitapları dağıtarak, FATİH Projesi’ni hayata geçirerek de gençlerimizin,
öğrencilerimizin ve velilerimizin de yüzünü güldürdük.

Alan ve ürün bazında yapılan desteklemelerle çiftçimizin de yüzünü güldürdük.
Özet olarak, yola çıkarken, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ettik, dua aldık,

kalkınmayı ve adaleti sağladık, Türkiye'nin yüzünü güldürdük.
Saygılarımla. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Koca.
Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Koçer.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin
2’nci maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın başında ben de Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında kolaylıklar
ve başarılar diliyorum. Uludere’de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 8 bin kilometrenin üzerinde bir sahil şeridi var ve buna yakın
büyüklükte de iç sulara sahip. Böylesine geniş bir alanda hemen hemen her gün emniyet teşkilatını,
polisimizi ilgilendiren pek çok adli olay meydana geliyor. Bu olaylarda başta arama ve kurtarma olmak
üzere çeşitli konularda yetişmiş, uzmanlaşmış su altı ekiplerine ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç çok
önceden amatör sivil balık adamlar tarafından karşılanıyordu ancak bu kişilerin amatör ve aynı zamanda
sivil olmaları sonuca kısa zamanda ulaşılamaması, olayların başarıyla aydınlatılamaması gibi değişik ve
çok sayıda sorunun yaşanmasına neden oluyordu. Bu nedenle zaman içerisinde gelişmiş ülke
örneklerinden yararlanılarak polis teşkilatı bünyesinde su altı ekipleri oluşturuldu. Emniyet Genel
Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan
kurbağa adamlarla bu sorunlar profesyonelce giderildi. Bu kanun teklifinin 2’nci maddesine konu
personel ülkemizde hem emniyetin hem de adaletin sağlanması bakımından stratejik önemi haiz Emniyet
Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adamlardır ve toplam
mevcutları da 46 pilot, 65 uçuş personeli ve 109 kurbağa adam olmak üzere 220 kişidir. Bu personel
yüksek risk grubunda, yani büyük tehlikeler altında sorumluluklarını yerine getirmekte ve üstlendikleri
görevleri yıllardır başarıyla ifa etmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüzme ve dalmada dayanıklı, yetenekli görülen personel
içinden yapılan seçmelerle, basınç odası başta olmak üzere çeşitli fiziksel testlere tabi tutulan personel
su altı hekimliğinin heyet raporu elemelerinden de geçirilip son derece ciddi eğitimlere tabi tutuluyorlar.
Adli olayların incelenmesi ve aydınlatılması için gerekli olan delillerin toplanması, var ise olay
mahallindeki cesetlere ulaşılması için dalarak gerçekleştirilen bu tür görevler su basınç etkisi, su kirliliği,
suyun soğukluğu, bulanıklığı gibi nedenlerden dolayı son derece zor ve risk taşıyan görevlerdir. Bu
zorlu görevler esnasında çeşitli olaylarda yaşamını yitiren emniyet mensuplarımız da var. Aynı şekilde
emniyet teşkilatımızın uçuş personelinin de çalışma şartlarının zorluğu, havacılık mesleğinin taşıdığı
tabii riskler tartışılmaz bir gerçektir. 
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Değerli milletvekilleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesiyle 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış
Hizmetleri Tazminat Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan
pilot ve uçuş ekibi ile kurbağa adamlara ödenen uçuş ve dalış tazminatları düzenlenmektedir. Böylesine
zor görevleri gerçekleştiren kurbağa adamların, Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan uçucu
personelin uçuş tazminatları düzenlenirken Anayasa’mızın sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışıyla
hareket edilmiş ve aynı zamanda “Ücrette adalet sağlanması” ilkesine uygunluğu da gözetilmiştir. 

Kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Koçer.
Şimdi, soru-cevap bölümüne geçiyoruz.
Sayın Kuşoğlu…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, malum olduğu üzere, Suriye’deki gelişmelerin olumsuz olması, bizim de Suriye ile

olan ilişkilerimizde maalesef doğru bir yöntemin kullanılmaması Türk şirketlerini sıkıntıya sokuyor. 
Şu anda Suriye’de tutulu bulunan ne kadar araç gerecimiz var? İş yapan müteahhitlerin ne kadar

zorluğu, sıkıntısı var? Riskleri ne kadardır? Bunlarla ilgili bir bilgimiz var mı? 
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kuşoğlu.
Sayın Tanal…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.
Sayın Çevre Bakanı Bayraktar, “Trabzon’a kupayı getirmek için ince ayarlı çalışma yapıyoruz.”

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Bayraktar’ın bu açıklaması şike çalışması mıdır acaba?
İçişleri Bakanlığının görevi, ülkede huzur ve mutluluğu sağlamak, suç ve suçluyla mücadele etmektir.
Acaba Sayın İçişleri Bakanı, Bayraktar’la nasıl mücadele geliştirecek? Bu bir.

Soru iki: İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, İlker Başbuğ’la ilgili der ki: “İster özel yetkili
mahkeme yargılasın, ister Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yargılasın, bizim için durum
değişmez.” Burada, AKP İktidarı yani yargıya hükmetmiştir, buna güvenerek mi bunu söyledi? Bakanın
bu konudaki açıklaması nedir? 

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.
Sayın Işık…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, geçen hafta bir soru üzerine vermiş olduğunuz cevaba istinaden, bu hafta da çok

sayıda vatandaşımız merakla sizden gelecek cevabı beklemektedir. Bilindiği gibi, geçen hafta, şehit ve
gazi ailelerinden ikinci bir kişiye daha kamuda iş istihdamı sağlanacak çalışmanın yürütülmekte
olduğunu söylediniz. Şimdi, bu çalışmanın muhtemel sonuçlanma zamanı ne zamandır? Yakın zamanda
Yüce Meclisin Genel Kuruluna bu çalışmanın getirilmesi düşünülmekte midir?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.
Sayın Yılmaz…
DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: Görüşmekte olduğumuz yasa teklifi, 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’de yapılan eksiklikler ve usulsüzlükler nedeniyle yeniden görüşmeye
başladığımız bir tekliftir. 

Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa madde 91 uyarınca ivedilikle Türkiye Büyük Millet
Meclisine getirilmesi gerekmektedir, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi gerekmektedir. 

Anayasa’nın bu açık hükmüne rağmen kanun hükmünde kararnameler Mecliste görüşülmek üzere
neden getirilmemektedir? Bu konudaki cevaplarını merak ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Buyurunuz Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Başkan, soru soran değerli
milletvekillerimize teşekkür ederek cevaplamaya başlıyorum.

Sayın Kuşoğlu, Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak o ülkede mağduriyet yaşayan kişiler ve orada
tutulu bulunan araçlara yönelik sorusunu sordular.

Bu konu, Dışişleri Bakanlığımız ve onunla paralel bir şekilde İçişleri Bakanlığımız, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığımız tarafından günlük olarak takip edilen bir konudur. Şu an itibarıyla kişi ve araç
sayısını ifade etmem mümkün değil ancak bir sorun ve alınan bir bilgi ilgisiz kalınmadan takip
edilmektedir. Yaşanan önemli bir sıkıntı söz konusu değildir şu an itibarıyla.

Sayın Tanal’ın sorusu, Sayın Bakanımızın açıklamasına bağlı olarak ya da değerlendirmesine bağlı
olarak bir soru. 

Sayın Bakanımızın ne dediğinin tamamını kendileri bilirler. Ben onun niyetini veya biz onun
niyetini okuyamayız ama benim anladığım…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İçişleri Bakanının suçlu ve suçla mücadele etmek görevidir.

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – …Sayın Bakan, bir Trabzonlu olarak aynı
zamanda, Trabzon’la ilgili, bu ülkeyle ilgili, kendisini ilgilendiren, kendisinin ilgi duyduğu her konuyla olan
yakın ilgisini ifade bağlamında doğal olarak Trabzonspor’la ilgili bir konuda da samimi ilgisini ifade etmek
istemiştir. Bu da herkesin ifade ettiği, edebileceği bir husustur. Bakan olarak Bakanlığıyla ilgili değildir.
Trabzonsporlu ve Trabzonlu bir milletvekili olarak hissiyatını ifade etmiştir. Bir sakınca görmemekteyiz. 

İster özel yetkili mahkeme ister başka mahkeme konusuna gelince: Sayın Tanal, ifade eden
arkadaşımız yargı bağımsızlığı açısından bundan daha başka bir ifadede bulunamaz. Mahkeme tayini,
ne herhangi bir komisyon başkanımızın yetkisindedir ne milletvekilimizin ne politikacının ne bizim ne
de sizin, hiç kimsenin yetkisinde değildir. Her mahkeme kendi yetkisini usul kanunlarına göre, gücünü
aldığı, yetkisini aldığı kanunlara göre kendisi tayin eder. Arkadaşımızın, Komisyon Başkanımızın ifade
etmek istediği husus budur. 

Sayın Işık, şehit ailesi yakınları konusundaki sorunuzu tekrarladınız. Bunun cevabını geçen hafta
vermiştim, tekrar vereyim. Eğer şu hızı biraz arttırırsak, beş maddelik kanunu on günde görüşmeden
vazgeçip biraz hızlı yasalaşma yapabilirsek bu konudaki yasa tasarımız da yakın zamanda Meclisimizde,
gündemde yerini alacak ve kanunlaşacaktır. 

Sayın Yılmaz’ın sorusu… 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Öncelik veririz de ona Sayın Bakanım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Getirin şimdi, önergeyle getirin kabul edelim Sayın Bakan, o kadar
şeye gerek yok. Getirin şimdi önergeyi kabul edelim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Yılmaz’ın sorusu… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Niye getirmiyorsunuz yani? Sayın Bakan, hemen… 
İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Grup Başkan Vekilimiz,

heyecanlanmanıza gerek yok. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, biraz çalışkan olsanız, getirseniz daha çabuk olacak. 
İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Aslında mahzuru da yok ama heyecanlanmayın.

En az biz de sizin kadar bu konuda istekli ve heyecanlıyız, ondan kimsenin endişesi olmasın. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Meclisi suçlamayın, siz kendinize bakın. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Siz konuşmadan önce veya siz istemeden önce

bunu biz düşündük Hükûmet olarak, parti olarak ve yasa çalışması son şeklini almış vaziyette. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Siz önce getirin de ondan sonra sorun. Getirin, bekliyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Yılmaz’ın sorusu: 666 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname düzenlemesinde eksiklikler olduğunu belirttiler. Teşekkür ederiz. Eksiklik herkes
tarafından olabilir; tamamlamak, eksikliği yapanlar ve onlara katkı vermek durumunda olan herkesin
görevidir. Ancak usulsüzlükler olduğunu belirterek bu yöndeki değerlendirmeyi kabul etmemiz mümkün
değildir. Bir kanun hükmünde kararnamenin veya kanunun yapılışında usulsüzlük iddiası herhâlde kastı
aşan bir iddiadır. Sayın Yılmaz’ın da onu eksikliğin yanında kafiyeli bir kelime olarak kullandığını
düşünmek istiyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun hükmünde kararnamelerin gelmesi
konusu doğrudur, Anayasa’nın hükmüdür, gereği yapılacaktır. 

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Ne zaman Sayın Bakan?
İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Hükûmet bu konuyu Anayasa doğrultusunda,

Anayasa’nın emredici hükmü doğrultusunda oradan anlaşıldığı şekliyle çalışmalarını yürüterek yüce
Meclisi bilgilendirir ve yüce Meclisten kanun hükmünde kararnamelerin yasalaşması yönündeki talebini
yapar, yapacaktır.

Hepinize çok çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN – Biraz süremiz var.
Sayın Atıcı, buyurunuz.
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
“Eşit işe eşit ücret” dediniz Sayın Bakan ve bir kanun hükmünde kararname çıkardınız alelacele.

Sonra onlarca sorun çıktı ve şimdi o onlarca sorunu… Öneri istiyorsunuz, alın size bir öneri: Üniversitede
çalışan daire başkanı, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri bakanlıkta çalışan aynı unvana sahip,
aynı işi yapan birisinden tamı tamına 1.579 lira daha az ücret almaktadır. Bu mudur sizin anlayışınıza
göre eşit işe eşit ücret?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Atıcı.
Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kısa soruyorum.
Sayın Bakanım, 229 bin polis eşit işe eşit ücretten değişik unvanlarda yararlanamıyor. Bunlarla

ilgili de bir düzenleme düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Günal.
Buyurunuz Sayın Bakan.
Bir dakika süre vereceğim.
Buyurunuz.
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İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Atıcı’nın sorusu. Kanun hükmünde kararname Türkiye’de yılların birikimi olan bir sorunu
çözme cesaretiyle düzenlenmiş bir yasal metindir. Mutlaka tatmin olunmayan yanları veya tatmin
olamayan kesimleri doğurmuş olabilir ancak şu anda yaptığımız gibi bu konuda belli düzenlemeleri
yapmak suretiyle daha mükemmeli hep birlikte gerçekleştirmek durumundayız. 

“Eşit işe eşit ücret” anlayışı, bizim her zaman öne aldığımız bir anlayıştır ve çalışmalarımız, yasal
düzenlemelerimiz, diğer ikincil mevzuat düzenlemelerimiz bu anlayışla yapılmaktadır.

Bahse konu rakamların gerçeği ne kadar yansıttığından şahsen emin değilim. Belgeler üzerinde
çalışmalarımızı yapacağız. İlave bir cevap gerekirse kendilerine takdim ederiz.

Sayın Günal’ın 229 bin polisimize, polis memurumuza yönelik sorusu. Polis memurlarımız kendi
içinde herhangi bir eşitsizlikle karşı karşıya değillerdir. Kastedilen başka kamu görevlileriyle ilgili
ücretlendirmeden dolayı bir eşitsizlik ise onun da giderilmesi için zaman içerisinde hep düzeltmeler
yapılmıştır. Ancak polis memurları önce kendilerine ve işleri de kendi yaptıkları işe benzer. Yani polisin
yaptığı iş, en fazla, en yakınında silahlı kuvvetler personelinin yaptığı işle…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Ek süremiz sona ermiş Sayın Bakan, teşekkür ederiz.

Şimdi, 2’nci maddenin (a) bendi üzerine bir önerge vardır, okutuyorum:

TBMM Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 112 Sıra Sayılı yasa tasarısının 2. maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki
ifadenin eklenmesini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Musa Çam Süleyman Çelebi

İstanbul İzmir İstanbul 

Bülent Kuşoğlu Erdal Aksünger Mehmet Volkan Canalioğlu

Ankara İzmir Trabzon

“Motosiklet kullanan polis memurları veya emniyet hizmetlileri görevlilerine de aynı oranda
tazminat ödenir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet? 

İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurunuz Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bugün Çalışan
Gazeteciler Günü. Hep kutluyoruz. Ben içimden kutlamak istemiyorum. Neyi kutlayacağız? Bir şey yapalım,
bir şeyi kutlayalım. O arkadaşlarımızın sorunlarına bir çözüm bulalım, o arkadaşların derdine bir çözüm
bulalım. Sadece buraya geliyoruz, kuru kuru kutluyoruz. Hayır. Kutlamak, o insanların sorunlarına, dertlerine
çözüm bulmakla olur. Eğer biz, bu Meclis, çalışan gazetecilerin sorunları nedir, dertleri nedir, bunları
irdeleyip bunlara bir çözüm bulabiliyorsa, buluyorsa, bir tane çözümü bugün buluyorsak bunu hep beraber
kutlayalım. Yoksa geliyoruz, “Hepinize hayırlı olsun Çalışan Gazeteciler Günü.” diyoruz. Bana göre gün
kutlamak, onların derdine, sorununa bir çözüm bulmakla olur. Bir kere bunu baştan söyleyeyim.
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Sayın Bakan, burada bir hak kaybının önlenmesini istedik. Yani “Yunus” dediğimiz arkadaşlarımızın,
polis arkadaşlarımızın yaşam tehlikesi riskine çok açık olduklarına, bunların sürekli her türlü olayda o
çok hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmada çok büyük kazalarla karşı karşıya geldikleri, en az bir dalıcılar
kadar, en az bir pilotlar kadar bunların da riski var. Bu arkadaşlarımızın da bu kapsam içine alınmasını
istedik. Bir şey istemedik. Sadece “Yunus” dediğimiz, çok hızlı motosiklet kullanan arkadaşlarımızın
aynı kapsam altına alınmasını istedik. Yani önerge buydu.

Sayın Bakan, olmuş bir hikâye anlatıyorum size. İstanbul Ataköy Sahil Yolu’nda bir Yunus
kardeşimiz büyük bir kaza geçiriyor ve yaşamını yitiriyor. Bakırköy’deki emniyet teşkilatı ve mülki idare
-çok sevilen bir kardeşimizmiş- onun isminin Bakırköy’de yaşatılmasını istiyor. Bakırköy Belediyesi de
bir park yapıyor o sıra ve o parka da “Sayın Mustafa Yurter ismini seve seve veririm.” diyor. Veriliyor.
Hatta açılışına ben de gitmiştim. Oradaki tüm emniyet teşkilatımız, tüm aile, hepsi ağladı, hepimizi ağlattı.
Dönüp, Bakırköy Belediye Başkanına döne döne teşekkür ettik. Sayın Çelebi de vardı zannediyorum. 

Sonra ne oldu biliyor musunuz Sayın Bakanım? Bir ihbar mektubu, imzasız ve adressiz,
Giresun’dan postaya veriliyor. Diyor ki: “Bu yolla bu Belediye Başkanı çok ilgilenmedi, bu nedenle
kaza oldu, bu adam öldü, bir şekilde vicdanını rahatlatmak için ona park yaptı.” Bir kere yol otoban
yani sahil yolu Büyükşehire ait. Yolda bir hata yok ama “Etik Kurul” denen bir kurul -imzasız, ismi
yok, isim sahte, mektup sahte- alıyor mektubu eline, gidiyor Bakırköy Belediye Başkanına “Sen böyle
bir şey yaptın mı?” diyor, “Kazaya sen mi sebep oldun?” diyor, arkasından emniyet yetkililerine gidiyor,
“Bu kaza böyle mi oldu?” diyor ve bir iyilik yapan, rahmetli olan bir polis kardeşimizin ismini bir parka
vermekle kıvanç duyan Bakırköy halkı, Bakırköy Belediye Başkanı devletin bu şekilde davranmasından
dolayı da son derece üzüntülü. 

Bir: Sayın Bakanım, Etik Kurulunun böyle bir yetkisi var mı? “Etik Kurul” denen kurulun
imzasız… Bir kere, devlette imzasız ve sahte mektuplar yırtılıp atılır biliyorum. Bizim bildiğimiz bu. Etik
Kurulun böyle bir görevi var mı, gidip sorguya çekme görevi var mı?

Onun için, Sayın Bakan, Bakırköy Emniyetinden olayın gerçeğini öğrenirseniz, hangi etik kurul,
niçin bunu yaptı, bize bir bilgi verirseniz çok teşekkür ederim. Ama motosikletli Yunus arkadaşlarımızın
hakkını da hep beraber vermek zorundayız.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.

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

Şimdi, çerçeve 2’nci maddenin (a) bendi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, alınan karar gereğince kanun tasarı
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 11 Ocak 2012 Çarşamba günü
saat 13.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.54 
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XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Van depreminin Adilcevaz ve Patnos’a etkilerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1551)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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Ağrı Milletvekili Sayın Halil Aksoy’a ait 7/1551 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen
cevap:

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş-Varto’da meydana gelen depremler sonrasında
yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın cevabı (7/1553)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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murat 245
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3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’de yayınlanacak bir diziyle ilgili bazı iddialara
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/1585)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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murat 249



TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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murat 250-251



4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet
binalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1600)
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murat 253
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murat 254



5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere yapılan nakdî ve ayni yardımlara ilişkin sorusu
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1602)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR tarafından yazılı

olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim.
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6.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 1971 Bingöl depreminden sonra yapılan geçici konutlara
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1603)
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murat 261-263



7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Sosyal Destekleme Programı kapsamında
gerçekleşen proje başvurularına,  

- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet
binalarına,

İlişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/1639), (7/1641)
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murat 265
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murat 266
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8.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van depremi için toplanan yardım malzemelerinin
depolama koşullarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı
(7/1720)
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murat 272
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murat 274-275



9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT personelinin atanmasına, görev yeri değişikliklerine
ve emeklilik işlemlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/1724)
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TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 111 -

murat 278



10.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta zemin etüdü ve jeofizik
inceleme çalışması yapılmamasının nedenine ve olası depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1725)
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TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 113 -

murat 280
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murat 282



11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van depremi sonrası diğer illere sevk edilen
depremzedelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1766)
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12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ’daki bir beldede depremzedeler için inşa edilecek
konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1782)
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13.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Van depremi sonrası Ağrı Dağı’nda meydana gelebilecek
volkanik hareketlenmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı
(7/1783)
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murat 292-293



14.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı ile
geri ödenmeyen krediler ve bunun sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın cevabı (7/1786)
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15.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Erdemir’e ait bir arazinin özelleştirmeden önce satışına
ve araziyle ilgili ÇED sürecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/1795)
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16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TRT’de yayınlanacak bir diziyle ilgili bazı iddialara
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/1804)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 134 -

murat 308
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17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında vergi borçlarının ödeme
zamanından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
(7/1850)
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murat 312-313



18.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, İnsan Hakları Danışma Kurulunun 2004
yılından itibaren toplanmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın
cevabı (7/1907)
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TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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murat 316



19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1928)
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TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 144 -

murat 320
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20.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yapı denetim ile ilgili yasal mevzuata ve yapı denetimi
kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1931)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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murat 324
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TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 150 -

murat 327



21.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Gemlik Limanı’nda kimyasal maddeler için depolama
alanları ve ilave rıhtım yapılmasının çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1932)
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22.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriye ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan sorusu ve
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1982)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012

- 155 -

murat 332
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murat 338



23.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, yeni Van’ın kurulacağı bölgeye ilişkin sorusu ve Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2028)
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24.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, görülmekte olan bir davanın iddianamesinde milletvekillerinin
yazılı ve sözlü açıklamalarının suç delilleri arasında yer almasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/2073)

09.12.2011
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25.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hakkari’de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı
iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2103)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki
engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/2203)

TBMM B: 49 10 . 1 . 2012
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

GÜNDEMÝ
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10 OCAK 2012 SALI

SAAT: 15.00

KISIMLAR

EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR

BAÞ KAN LIÐIN GENEL KURULA SUNUÞ LARI

ÖZEL GÜN DEM DE YER ALACAK ÝÞ LER

SEÇÝM

OY LAMASI YAPILACAK ÝÞ LER

MEC LÝS SORUÞ TUR MASI RAPOR LARI

GENEL GÖRÜÞ ME VE MEC LÝS ARAÞ TIR MASI
YAPIL MASINA DAÝR ÖN GÖRÜÞ MELER

SÖZ LÜ SORULAR

KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE
KOMÝSYONLARDAN GELEN DÝÐER ÝÞLER
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin
başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin
her gün yapılması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun;
10, 17, 24, 31 Ocak 2012 ile 7 Şubat 2012 Salı günkü birleşimlerinde 1 saat süre ile sözlü soruların

görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek, gündemin kanun tasarı ve teklifleri
ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

11, 18, 25 Ocak 2012 ile 1, 8 Şubat 2012 Çarşamba günkü birleşimlerinde ise sözlü soruların
görüşülmemesi,

10, 17, 24, 31 Ocak 2012 ile 7 Şubat 2012 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında
çalışması,

11, 12, 18, 19, 25, 26 Ocak 2012 ile 1, 2, 8, 9 Şubat 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü
birleşimlerinde ise 13:00 - 20:00 saatleri arasında çalışması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 4/1/2012 tarihli 47 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI
* Adalet Komisyonu 

11.1.2012 Çarşamba - Saat: 10.30
12.1.2012 Perşembe - Saat: 10.30

* Dışişleri Komisyonu 
11.1.2012 Çarşamba - Saat: 11.00



_ 3 _

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

49 UNCU BÝRLEÞÝM                  10 OCAK 2012 SALI                    SA AT : 15.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

                                                                                                                                                     

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun
Teklifinin (2/28) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi

                                                                                                                                                       

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                       

3 _ SEÇÝM

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                      

      �       

                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   

      �       



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

49 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 4 –

1. - İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve 
Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda 
adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)  

2. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

3. - İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 23 Milletvekilinin, Türkiye’de siyanür ve benzeri 
kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve 
olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 19 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 
revize edilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce’nin, Yalova’daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/5) 

6. - Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm 
potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

7. - Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji 
ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

8. - Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

9. - Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve 26 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

10. - Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 24 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

11. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 21 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

12. - İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 
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13. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve 
pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

14. - İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, Riva Deresi ve 
havzasındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)  

15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat 
örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

16. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/16) 

17. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul’daki su 
havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)  

18. - Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal ve tarihî 
zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

19. - Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

20. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

21. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, Mersin-Akkuyu’da kurulması 
planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

22. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim 
ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

23. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)  

24. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, su kaynakları 
potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

25. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel’in 
özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

26. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)  
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27. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan 
ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

28. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının 
insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

29. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/29)  

30. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin 
geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)  

31. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, GAP kapsamında 
yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)  

32. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket 
uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)  

33. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve 
satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

34. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım 
işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

35. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’daki içme ve 
kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

36. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

37. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)  

38. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ormanların korunması 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/38)  

39. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, zihinsel özürlü 
çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39)  

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve 
Oda TV ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)  

41. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41)  
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42. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve 
vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)  

43. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

44. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, taksici esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

45. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)  

46. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)  

47. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının yol 
açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)  

48. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/48)  

49. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, doktorların ve diğer 
sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

50. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, süt üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50)  

51. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ortaöğretim 
sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

52. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

53. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

54. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

55. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım 
işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

56. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’da depremle 
ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)  



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

49 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 8 –

57. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

58. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini 
yaşamakta karşılaştıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

59. - Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM tarafından düzenlenen 
sınavlara giren öğrencilerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)  

60. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’un trafik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60)  

61. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Tuz Gölü ile ilgili çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

62. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, toplumsal olaylarda kullanılan 
gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)  

63. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)  

64. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin 
yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

65. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay 
Hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)  

66. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 23 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin 
tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)  

67. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/67) 

68. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin futbol kulüplerinin 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68)  

69. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, usta öğreticilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69)  

70. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

71. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Marmara Denizi’nde 
kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/71)  
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72. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, başta okulların fiziki 
eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere milli eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72)  

73. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, okullarda yaşanan 
şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

74. - İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 Milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74)  

75. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile 
harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75)  

76. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

77. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

78. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber 
gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

79. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

80. - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

81. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

82. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

83. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)  

84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen 
kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)  

85. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et 
sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/86)  

87. - Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

88. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, Van ve çevresindeki tarım ve 
hayvancılığa ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

89. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde 
bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

90. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, 1930 yılında Van’ın Erciş 
ilçesindeki Zilan bölgesinde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

91. - Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

92. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi 
kapsamında Malatya-Kürecik’te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5)   

93. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)  

94. - İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93)  

  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

49 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 11 –

1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır - Aktaş Sınır Kapısının açılışına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof - Türkgözü Sınır Kapısının işlerliğinin 
artırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

3. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bir mahallesindeki bazı sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/11) 

4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye iktisadi teşekküllerinde sözleşmeli olarak 
çalışanlara kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12)  

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof - Türkgözü Sınır Kapısında bürokratik 
işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/13)  

6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta yapılan HES inşaatının denetimine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Savaşır ile Göle’deki Kalecik kalelerinin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Şeytan Kalesi ve Hanak’taki Kırnak 
Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/17)  

9. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta satışı yapılan Tekel binasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/22)  

10. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar -  Erbaa arasındaki tarihî Talazan Köprüsüne 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23)  

11. - Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kosova’da yayın yapan Mehmetçik FM’in 
yayınının durdurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) 

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa 
edenlerin geri dönmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/26) 

13. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da içme suyu temini için elektrik kullanan 
köylülerin faturalarının Devlet tarafından ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/27)  

14. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da trafik ışıklarının kullanılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)  

15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinin otogarlarının yenilenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30)  

16. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmen atamalarına ve okulların fiziki koşullarının 
iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/31)  

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek liselerinin öğrenci sayısının artırılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/32)  

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte fatura düzenleyenlere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33)  

19. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç miktarındaki artışa ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/35) 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SYDTF tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/36)  

21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars - Cumhuriyet Meydanındaki anıtın yeniden 
düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37)  

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/38)  

23. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının 
giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/40)  

24. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’daki Deniz Feneri davası ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/148)  
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25. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve 
savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

26. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim 
programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44)  

27. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ilköğretim ve lise müfredatlarına “İnsan Hakları Tarihi 
ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” dersleri konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/46)  

28. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla eğitim 
verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/48)  

29. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kamu kurumlarında boş olan özürlü kadrolarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) 

30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’a bağlı bir köyün cemevinin elektrik borcuna 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/61)  

31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki imam hatip lisesinin eksiklerinin 
tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/62)  

32. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerindeki okul yollarının 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

33. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Atatürk Üniversitesindeki öğretim 
görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/65)  

34. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/66)  

35. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim koşullarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

36. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan - Millet Bahçesinin düzenlenmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70)  

37. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/71) 

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, her ilde teknokent kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/72)  

39. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a kamyon - tır garajı ve nakliyeciler sitesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/73)  

40. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’ın bazı köylerinin köy odası ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74)  

41. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gürcistan ve Ermenistan gümrük kapılarının 
açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/75)  

42. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kongre Binasına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)  

43. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/78)  

44. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/79)  

45. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyün dere yatağına köprü 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)  

46. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta hurdacılar sitesi kurulmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)  

47. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin 
yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)  

48. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik kriz haberlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/84)  
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49. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu ve özel sektörde boş bulunan özürlü kadrolarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/85)  

50. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)  

51. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’ya yeni bir hal binasının yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89)  

52. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/90)  

53. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç sektöründe yasal düzenlemelerin günün şartlarına 
uygun hale getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)  

54. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı - Diyadin şifalı kaplıcalarının turizme açılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/92)  

55. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van - Başkale travertenler bölgesinin turizme 
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/93)  

56. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96)  

57. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/98)  

58. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kıbrıs sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99)  

59. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/101)  

60. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma 
izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)  

61. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars - Sarıkamış’ta bulunan Katerina Köşkünün 
bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/105)  

62. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kullanılması zorunlu olan bir ilacın bedelinin devlet 
tarafından karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106)  

63. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Halitpaşa mahallesi DSİ su kanallarının 
temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)  

64. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranlarının 
düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)  

65. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Heybeliada Ruhban Okulunun açılıp açılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110)  

66. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, turizm konusunda Tokat’ta yapılacak projelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)  

67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112)  

68. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, zayıflama ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/113)  

69. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)  

70. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Libya’daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)  

71. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin et taşıma aracı 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/119)  

72. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120)  
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73. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane 
illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121)  

74. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/122)  

75. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123)  

76. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124)  

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri e.v. davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)  

78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127)  

79. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bulunan Beş Kiliselerin onarımına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/128)  

80. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliklerinin 
uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)  

81. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen 
kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/132)  

82. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda 
birleşik sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)  

83. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik 
sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/134)  

84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/135)  

85. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139)  

86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve 
kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140)  

87. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması 
için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/141)  

88. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)  

89. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/143)  

90. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak 
tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144)  

91. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)  

92. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bulunan tabyaların restore edilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)  

93. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)  

94. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz 
önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/149)  

95. - Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, kuzey - güney bağlantısını sağlayan yol 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/151)  
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96. - Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, karayolu taşımacılık sektöründeki düzenlemelere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/155)  

97. - Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/158)  

98. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/160)  

99. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunları çözmek 
için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/161)  

100. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)  

101. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, karayolu yapımı amacıyla istimlak edilen arazilerin 
bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/163)  

102. - Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/164)  

103. - Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, inşa edilen yeni demiryolu hatlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/169)  

104. - Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, otomatik flaşör ve bariyer yapılan hemzemin geçit 
sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)  

105. - Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, yenilenen demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/171)  

106. - Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)  

107. - Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Türkiye - Gürcistan demiryolu inşaatı çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/173)  

108. - Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, lojistik merkezler kurulmasına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)  

109. - Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Mekke - Medine hızlı tren hattı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)  

110. - Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Sivas - Erzincan hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/176)  

111. - Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Ankara - Sivas yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)  

112. - Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Ankara - İstanbul yüksek hızlı tren hattı 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/178)  

113. - Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Van Gölü’ndeki feribotların yenilenmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/179)  

114. - Isparta Milletvekili Recep Özel’in, planlanan hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/180)  

115. - Isparta Milletvekili Recep Özel’in, Ankara - İzmir hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/181)  

116. -  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, Adapazarı - Karadeniz Ereğlisi ve Bartın Limanı demiryolu 
bağlantısının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182)  

117. - Isparta Milletvekili Recep Özel’in, yeni terminal binası inşa edilen havaalanlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/183)  

118. - Isparta Milletvekili Recep Özel’in, havayolu iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)  
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119. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, bölgesel hava taşımacılığı projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/185)  

120. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, tüm ülke hava sahasını tek bir hava trafik kontrol 
merkezinden kontrol etme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/186)  

121. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, sivil havacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/187)  

122. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, Türk havayolu pazarına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)  

123. - İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, havayolu uçuş nokta ve sayısının artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/189)  

124. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, Türkiye’nin uçak bakım ve eğitim merkezi 
olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/190)  

125. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, ülkemize gelen yabancı uçakların 
denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/191)  

126. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan 
havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/192)  

127. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu 
sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/193)  

128. - İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)  

129. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/195)  

130. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin 
özlük haklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)  

131. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/197)  

132. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/198)  

133. - İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul’a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

134. - Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, otoyollarda bazı merkez ilçe isimlerinin tabelalardan 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

135. - Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, temeli atılan POSCO Şirketinin ÇED raporuna ve 
OSB’nin çevreye etkilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

136. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara 
yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202)  

137. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesinin kapsama alanı ve 
tamamlanma sürecine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/203)  

138. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan 
kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

139. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca Somali için toplanan 
yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205)  

140. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2011 yıllarında ilk defa veya yeniden açılan 
kilise ve havralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/206)  
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141. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM 
bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/207)  

142. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli Devlet memurlarının mağduriyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/209)  

143. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/210)  

144. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

145. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya 
okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)  

146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

147. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin 
yükseltilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)  

148. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük 
haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

149. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro 
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218)  

150. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü 
muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)  

151. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hac ve umre ziyaretlerinde görevlendirilen personel 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/220)  

152. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, il ve ilçe müftülüklerinde sözleşmeli olarak görev 
yapan Kur’an kursu personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi 
(6/222) 

153. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

154. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastanelerinin Bakanlığa bağlanacağı 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)  

155. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

156. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların 
terör örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

157. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik ve doğal gazdaki fiyat artışlarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

158. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin intibak sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) 

159. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)  

160. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, umre ve hac ücretlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/231) 

161. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı ve ilçelerinde bulunan tarihî eserlerin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

162. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/234) 

163. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da köylüler tarafından kullanılan Hazine 
arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 
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164. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, HES’lere ve etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

165. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/238)  

166. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara karayoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

167. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da artan orman yangınları ve alınan önlemlere 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/241)  

168. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Meslek Yüksekokulu’nun 
Hereke’ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)  

169. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/243)  

170. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kıdem tazminatı ve işsizlik fonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/244) 

171. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bilgisayarlarda F klavye kullanımının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/245)  

172. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ücret karşılığı görevlendirilen ve atanmayı bekleyen 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/246)  

173. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Oymapınar HES’in bedelsiz devrine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

174. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, akaryakıt ürünlerindeki vergi oranlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/248)  

175. - İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

176. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/251)  

177. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir-Bursa-Gemlik demiryolu hattının yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/252)  

178. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/255)  

179. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye 
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256)  

180. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eş durumu tayin dönemlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

181. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme 
dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/259)  

182. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Silivri’ye organize sanayi bölgesi 
kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/260)  

183. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Başakşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

184. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi plakalarının taksi esnafı 
olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

185. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksici esnafına yeni taksi alımında 
ÖTV ve KDV istisnası getirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264)  

186. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Esenyurt’taki yüksek gerilim 
hatlarının yer altına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/265) 
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187. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, yarıcılık yapanların sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267)  

188. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da korsan taksilere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)  

189. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özelleştirilen ve devredilen enerji 
dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duydukları malzeme, araç ve gerece ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)  

190. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, korsan taksilere karşı alınacak 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

191. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir bakanla ilgili intihal iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

192. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar Kuleli mahallesinde yıkım yapılan evlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/272) 

193. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in köylerindeki katı atık sorununun 
çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/274)  

194. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve 
kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

195. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bazı illerin büyükşehir olmasıyla ilgili bir 
açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/276) 

196. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde 
bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278)  

197. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, boru hatlarına yönelik hırsızlık girişimlerine ve 
bunlara karşı alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/279)  

198. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da korsan taksiciliğin engellenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280)  

199. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi esnafının sorunlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)  

200. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da Bahçeşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)  

201. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)  

202. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özelleştirilen ve devredilen enerji dağıtım 
şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/285)  

203. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Silivri’de organize sanayi bölgesinin 
olmaması nedeniyle sanayicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286)  

204. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 
yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/287)  

205. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 
yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288)  

206. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, yarıcılıkla uğraşanların sosyal güvenlik 
haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/289)  

207. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, vakıf üniversitelerine kamu kurum ve 
kuruluşlarından yapılan arazi ve bina tahsislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/290)  
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208. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da taksi plakası verilmesinde 
sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)  

209. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul-Esenyurt’un bazı mahallelerindeki 
yüksek gerilim hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/293)  

210. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Serik-Gebiz Beldesinde kiraya verilen bir 
araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)  

211. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da açılan Talasemi Merkezine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/296)  

212. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, yabancı doktor ve hemşire çalışmasına imkan 
sağlayan KHK hükmüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/297)  

213. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)  

214. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Çatalca’da bir köyün öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)  

215. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmenlerin askerlik görevini bulundukları yerde 
ifa etmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)  

216. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Susurluk Şeker Fabrikasının üretime 
açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301)  

217. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’ın yeni bir hükümet 
konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)  

218. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’a Bedaş şubesinin 
açılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/304)  

219. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305)  

220. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/306)  

221. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili telefonlarının yasadışı dinlenmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)  

222. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret 
farklılığının giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/309)  

223. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil 
memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310)  

224. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip 
personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/311)  

225. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu sektöründe çalışan iki yıllık meslek yüksekokulu 
mezunlarının özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/312)  

226. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının askerlik 
sürelerinin kısaltılması çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/313)  

227. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)  

228. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik prim borçlarının 
yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/315)  
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229. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların vergi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)  

230. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/317)  

231. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarının giderilmesine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/318)  

232. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319)  

233. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik 
santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)  

234. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/321)  

235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki 
maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)  

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan 
kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)  

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat’taki orman gençleştirme 
çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)  

238. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve 
kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)  

239. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Cuma namazına giden Devlet erkânına yönelik bir 
uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327)  

240. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Şile’de Cuma namazındaki bir uygulamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/328) 

241. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, dövizdeki ve altındaki fiyat artışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

242. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM 
amblemi kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330) 

243. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğal gazdaki fiyat artışına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/331)  

244. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Sancak’ın lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

245. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

246. - Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki şehirlerarası yol yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

247. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı dil öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)  

248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)  

249. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şef olarak çalışan personele ve bu personelin özlük 
haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)  

250. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının 
yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/338)  

251. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

252. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia 
edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)  
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253. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerini alan firmalara ve ödedikleri vergilere 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/341)  

254. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/342)  

255. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık 
yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/343)  

256. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda bazı unvanlarla çalışan personelin özlük 
haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/344)  

257. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk 
cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)  

258. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest meslek mensuplarının tahsil etmedikleri 
alacaklar için vergi ödemek zorunda oldukları iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/346)  

259. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TRT yayınlarına ve personeline ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/347) 

260. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

261. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/349) 

262. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin yaptığı ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)  

263. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık personeli ile araç ve gereç 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)  

264. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)  

265. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

266. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Kozan’daki orman yangınlarına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/354)  

267. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hekimlerin ve sağlık personelinin maruz kaldığı 
şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

268. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını 
kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)  

269. - Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, özürlülerin rehabilitasyon hizmetlerinden 
yararlanmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

270. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emeklilerin intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) 

271. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Rusya doğal gazına ve ülkemizdeki enerji 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)  

272. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen 
saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)  

273. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV’nin 
kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/362)  

274. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özür grubu atamalara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)  

275. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365)  
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276. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Görele-Doğankent karayolu 
projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

277. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)  

278. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

279. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370)  

280. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)  

281. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

282. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)  

283. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)  

284. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)  

285. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)  

286. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)  

287. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)  

288. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında 
olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380)  

289. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vadeli ithalatta alınan kaynak kullanma 
fon oranının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

290. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

291. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama yoluyla temin 
edilecek yatırım mallarındaki KDV oranının sıfırlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

292. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün 
kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)  

293. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)  

294. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/386)  

295. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir tren istasyonundaki yaya alt 
geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/387) 

296. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)  

297. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize 
girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 
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298. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bazı vatandaşların istemediği hâlde elektrik 
sayaçlarını değiştirmek zorunda kalmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

299. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/391)  

300. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında 
olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/393)  

301. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ’nin personel sayısına ve personel alımı 
esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

302. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)  

303. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/396)  

304. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidi 
sorununun giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/397)  

305. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet dağıttığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)  

306. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyit Battal Gazi Türbesi yenileme çalışmalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)  

307. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, taşınması düşünülen bir köyde yaşayanların 
mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

308. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Küllüoba Höyüğü kazısı çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)  

309. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an 
kursları ve camilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)  

310. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören bazı Kur’an 
kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

311. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve 
Van-Erciş’teki depremde yıkılan binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

312. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve 
Van-Erciş’teki depremde yıkılan kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)  

313. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, askere alma işlemlerine ilişkin Milli Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)  

314. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından bu yana terör nedeniyle şehit olan 
asker, polis ve vatandaşlarımızın sayısı ile intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408)  

315. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an 
kurslarının ve camilerin yapım tarihlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

316. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kişi başına düşen hac giderine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/410) 

317. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde kamu binalarında ölenlerin 
ve yaralananların sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411)  

318. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 01 Ocak 2002 tarihinden bu yana intihar eden 
öğretmen adayı ve işsizlik nedeniyle intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412)  
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319. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya atanan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)  

320. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili 2012 yılı yatırım programına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

321. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bahşeyş Anıtı’nın bakım ve onarımına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)  

322. - Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Yazılıkaya Midas Anıtı’nın bakım ve onarımına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

323. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın satın 
aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)  

324. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Kızılayın yardım ve müdahale kapasitesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

325. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, olası İstanbul depreminde çadır alanı olarak 
kullanılması planlanan sahaların konut ve iş yeri alanına dönüştürüldüğü iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/420) 

326. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421)  

327. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir köyün çeşitli sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)  

328. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizciliğe verilen öneme ve Piri Reis Araştırma 
Gemisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/423)  

329. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının 
dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

330. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan 
öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426)  

331. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya 
alan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)  

332. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ücretli öğretmenlerin sigorta primlerine ve bazı 
illerin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)  

333. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy camilerinin eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/429)  

334. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

335. - Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından getirilen 
vergilerin gelirlerinin kullanım alanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

336. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van depremi için Diyanet İşleri Başkanlığınca 
toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433)  

337. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/434)  

338. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Libya’ya yatırım yapmış olan 
müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)  

339. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Başakşehir’den geçen yüksek 
gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

340. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/438)  

341. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ÖTV zammının otomotiv sektörüne 
olan etkilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

49 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 26 –

342. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/440)  

343. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/441)  

344. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul-Başakşehir’den geçen yüksek gerilim 
hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/442)  

345. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/443)  

346. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanı ve 
başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446)  

347. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin 
sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)  

348. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)  

349. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/449)  

350. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan 
sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)  

351. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TESK’in SGK Yönetim Kurulunda temsil 
edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

352. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

353. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Yüksek Hızlı Tren 
Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

354. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455)  

355. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

356. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) 
uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)  

357. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 
öğretmenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/458) 

358. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin 
önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

359. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu çalışanları arasındaki ücret 
farklılıklarının giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

360. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, azınlıklara devredilen vakıflara ait gayrimenkullere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/462)  

361. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özürlü sağlık raporlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)  

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizdeki özürlü sayısı ve özürlülük oranlarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)  

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, güvenli internet kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)  
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364. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)  

365. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinin miktarı ve 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467)  

366. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/468)  

367. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)  

368. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/470)  

369. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bakıma muhtaç özürlülerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)  

370. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Medeniyetler İttifakı Projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/472)  

371. - İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, olası bir nükleer saldırının etkilerine ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)  

372. - Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da şiddet ve depresyonla ilgili 
yapılan sosyolojik ve psikolojik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)  

373. - Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 2007-2011 yılları arasında meydana gelen 
intihar teşebbüslerine ve gerçekleşen intiharlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)  

374. - Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’daki çocuk psikiyatrisi sayısına 
ve Ruh Sağlığı Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)  

375. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kredi kartı kullanıcılarının haklarının 
korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/477)  

376. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde 
mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)  

377. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, yabancı ilaç şirketleri tarafından Türk 
vatandaşlarının kobay olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479)  

378. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1923’ten bu yana yıllar itibarıyla inşa edilen cami 
sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480)  

379. - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin 
konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)  

380. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, küçük esnafın sorunlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/482)  

381. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin intibak sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)  

382. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının 
mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484)  

383. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin reel gelirlerindeki 
bozulmanın etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/485)  

384. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)  

385. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/487)  

386. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerin 
maaşlarında kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)  

387. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)  
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388. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu personeli ile ilgili bir 
açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)  

389. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otoyolların ve köprülerin 
özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492)  

390. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/493)  

391. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırı altında 
yaşayanların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)  

392. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kış aylarında telefonlardaki arıza 
nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/495)  

393. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerinde kapalı olan sağlık 
ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/496)  

394. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)  

395. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamuda ve özel sektördeki özürlü istihdamına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/498)  

396. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)  

397. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek 
miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500)  

398. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)  

399. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgar perdesi 
yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)  

400. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)  

401. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işçilerin ve memurların brüt ücretlerine uygulanan 
vergi oranlarının eşitlenmesine ve emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/504)  

402. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’ya yeni bir hal binası yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)  

403. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/507)  

404. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma 
kazandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/508)  

405. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı ilköğretim okullarının fiziki 
sorunlarının giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/510)  

406. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile 
mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/511)  

407. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yürütülen taşımalı eğitimle ilgili 
sorunlara ve Göle’deki İmam Hatip Lisesinin eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/512)  

408. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)  

409. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, öğretmen atamaları ve açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514)  

410. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)  

411. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)  
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412. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)  

413. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)  

414. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve 
yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/519)  

415. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adatepe Barajı’nın tamamlanmasına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520)  

416. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek liselerinin modül kitapların 
dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)  

417. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, rotasyon uygulamasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)  

418. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kılavuzlu Sulama Kanalının 
tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)  

419. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çetintepe Barajı’nın tamamlanmasına 
ve Baraj’dan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/524)  

420. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama 
projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)  

421. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)  

422. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527)  

423. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, beslenme yetersizliği nedeniyle meydana gelen 
ölümlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528)  

424. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin 
geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/531)  

425. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/532)  

426. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yürütülen Doğu 
Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/533)  

427. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın-erkek eşitliği konusunun müfredata 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/534)  

428. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Süleymanlı 
Beldesindeki termal su kaynaklarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/535) 

429. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Organize Sanayi 
Bölgesinin elektrik tarife bedelinin düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/536)  

430. - Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez ilçesindeki bir mahallin cami ihtiyacına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/537)  

431. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’a doğal gaz bağlanmasına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/538)  

432. - Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/539)  

433. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Kılavuzlu Trafo 
Merkezinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/540)  
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434. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Küçük Sanayi 
Sitesine doğal gaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/541)  

435. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’a yeni bir trafo merkezi inşa 
edilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542)  

436. - Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, genç girişimcilere teknogirişim sermayesi 
desteği sağlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/543)  

437. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayan Havza Trafo Merkezinin 
hizmete açılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/544)  

438. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/545)  

439. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a bölgesel havaalanı 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/546)  

440. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri 
arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş’ın dâhil edilmesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/547)  

441. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek 
hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548)  

442. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/549)  

443. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Elbistan yoluna 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/550)  

444. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/551)  

445. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete 
açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/552)  

446. - Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir hastanenin doktor ve tıbbî cihaz ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/553)  

447. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane 
yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)  

448. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)  

449. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve 
onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)  

450. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme 
dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)  

451. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/558)  

452. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanı ve başkan 
yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559)  

453. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Adilcevaz’da esnafın borçlarının ertelenmesi 
ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/560)  

454. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, askerlik görevini ifa eden vatandaşların sigorta 
primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561)  

455. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/562)  

456. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/563)  
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457. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkiler hakkında bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564)  

458. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)  

459. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların 
bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566)  

460. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)  

461. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)  

462. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

463. - İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir caminin elektriğinin kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/570)  

464. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö trenlerinin 
hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/571) 

465. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a köprülü kavşak 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/572)  

466. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Klavuzlu Barajı’nın elektrik üretimi 
ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/573)  

467. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yeni bir organize 
sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/574)  

468. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TEİAŞ’ın Kahramanmaraş İşletme ve 
Bakım Müdürlüğünün grup müdürlüğü yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/575)  

469. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Organize Sanayi 
Bölgesine doğal gaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/576)  

470. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Ovası Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

471. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)  

472. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/579)  

473. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu Akdeniz’de yürütülen petrol ve doğal gaz arama 
çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

474. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım 
zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581)  

475. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582)  

476. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/583)  

477. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu kurumlarında özürlü çalıştırılmasına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/586)  

478. - İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, jeotermal elektrik üretilen sahaların izlenmesine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/587)  

479. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

480. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından  sözlü soru önergesi (6/589)  
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481. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin 
genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590)  

482. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki okulların öğretmen eksikliğine ve fiziki 
durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)  

483. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara 
ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)  

484. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların kitap ihtiyacının 
karşılanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/593)  

485. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TPAO’nun petrol sondaj çalışmalarında kullanmak 
üzere satın alacağı gemiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/594)  

486. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankalardan döviz karşılığı kredi 
kullananların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595)  

487. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi 
Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/596)  

488. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi 
Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/597)  

489. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Endüstri Meslek 
Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/598)  

490. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezi Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599)  

491. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber 
kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)  

492. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/601)  

493. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin 
hizmet binalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

494. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölü’ndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)  

495. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 
açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)  

496. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı 
kamu binalarında elektrik sayacı bulunmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605)  

497. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kamuda taşeronluk ve atipik istihdam 
biçimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/606)  

498. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen 
akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)  

499. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şubat dönemi özür grubu atamalarının kaldırılmasına ve 
yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/608)  

500. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/609)  

501. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, iktisadi ve idari ilimler fakültesi mezunlarının 
sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/610)  

502. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/611)  

503. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin Ortaöğretim Pansiyonu Projesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612)  
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504. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/613)  

505. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ortaöğretim 
Pansiyonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614)  

506. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/615)  

507. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin eş durumu ve özür 
grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)  

508. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen tarih öğretmeleri ve 
milli güvenlik dersinin tarih öğretmenlerince okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/617)  

509. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi 
projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/618)  

510. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ahşap İşleri Küçük 
Sanayi Sitesine ait iş yerleri projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/619)  

511. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi 
Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)  

512. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Terziler ve 
Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ait iş yerleri projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)  

513. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)  

514. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Andırın yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/623)  

515. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/624)  

516. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Süleymanlı yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/625)  

517. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı, Kantarma ve Tekke 
köprülerinin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626)  

518. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Narlı-Pazarcık yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/627)  

519. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş PTT merkezlerinin 
modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/628)  

520. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629)  

521. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631)  

522. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)  

523. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)  
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524. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/634)  

525. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/635)  

526. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)  

527. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)  

528. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı-Göksun yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/638)  

529. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/639)  

530. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640)  

531. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/641)  

532. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam eden 
bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642)  

533. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bedelli askerlikten elde edilecek gelire 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643) 

534. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/644)  

535. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yüksekokul sekreterleri ve öğretim 
elemanlarının ek ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/645)  

536. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646)  

537. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Merkez İlköğretim 
Okulu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647)  

538. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)  

539. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/649)  

540. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Lisesi Projesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

541. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye İş Kurumunda çalışan 
memurların maaşlarında düşüş olduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/651)  

542. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, geçici olarak veya vekâleten görevlendirilen 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/652)  

543. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 662 sayılı KHK ile Sayıştayın denetim 
kapsamından çıkartılan anonim ortaklıklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/653)  

544. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, elektrik faturalarındaki tüketim dışı maliyet 
unsurlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)  

545. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 
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546. - Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan kara yoluna 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/656)  

547. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırındaki sınır kaçakçılığının 
önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)  

548. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan Termik Santralinin 
bacalarına filtre takılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658)  

549. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659)  

550. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki tarihî eserlerin restorasyonu 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/660)  

551. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’in okul ve derslik sorununa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

552. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki bazı okulların yeni 
derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/662)  

553. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve 
lojmanların giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)  

554. - Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/664)  

555. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)  

556. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geriatri hastanelerinin sayısı ve illere 
göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)  

557. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)  

558. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de MOBESE kurulmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)  

559. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Kayseri yolu çalışmasına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/670)  

560. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Karakuz Barajının hizmete 
açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671)  

561. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)  

562. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan Termik Santralindeki 
sıcak suyun kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/673)  

563. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de Sosyal Güvenlik Kurumunun 
yeni bir hizmet binası ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/674)  

564. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, kamu kurumlarınca bazı gazetelere ödenen reklam 
ücreti miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)  

565. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan 
bir ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/676)  

566. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Rektörüyle ilgili bir iddiaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/677)  

567. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ÖSYM’nin yaptığı hatalı sınavların 
sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

568. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)  

569. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/680)  

570. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanları arasındaki maaş farkına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/681)  
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571. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubu atamalarına ve bir iddiaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682)  

572. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/683)  

573. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da kopan uzvun dikiminin yapılamamasından 
kaynaklanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/684)  

574. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2002’den itibaren kapanan iş 
yerlerine ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)  

575. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SSK ve Bağ-Kur prim borçlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687)  

576. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Erdek Körfezi ve Edincik çevresinde kurulan 
enerji üretim tesislerinin su kaynaklarına etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688)  

577. - Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları 
sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) 

578. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691)  

579. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen bilişim öğretmenlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)  

580. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan bazı 
çalışanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/693)  

581. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilik yaşının yükseltilmesinden 
kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/694)  

582. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)  

583. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, jokeylerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)  

584. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt 
gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)  

585. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)  

586. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)  

587. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)  

588. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim 
elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)  

589. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)  

590. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların temizlik sorununa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/707)  

591. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)  

592. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Kars ve Ağrı’daki okulların temizlik 
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/709)  

593. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/710)  

594. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köylerindeki camilerin bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/711)  

595. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)  
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596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)  

598. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bazı köy camilerindeki eksikliklere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/715)  

599. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-
gereç eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)  

600. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

601. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köylerindeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

602. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir çalışanı 
hakkındaki davanın safahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) 

603. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir öğretim üyesinin psikiyatri muayenesine 
zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) 

604. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

605. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çöllolar kömür havzasında göçük 
altında kalan madencilerin cenazelerinin çıkarılması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

606. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

607. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

608. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına 
ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/725) 

609. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

610. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı-Simav 
karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

611. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

612. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

613. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

614. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

615. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerine 
ödenen tazminata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

616. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç 
ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

617. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli ara ürün sağlayan yerli üreticilere yatırım desteği 
sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

618. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van depreminde malul kalan sigortalılar ile 
sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) 

619. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 
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620. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının 
desteklenmesi amacıyla verilen yerli ürün desteğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/737) 

621. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan muayenehaneler nedeniyle işini kaybeden 
personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

622. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden 
doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

623. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen Edebiyat Fakültesi 
mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/740) 

624. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki sokak lambalarının bakım nedeniyle 
toplatılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/741) 

625. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

626. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamunun araç ve lojman sayısı ile 2012 bütçesinde 
bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

627. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

628. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik faturalarına yansıtılan 
vergilere ve TRT’nin payına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

629. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yüksek vergi oranlarına karşı yapılan 
çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

630. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin 
azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

631. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) 

632. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan 
vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

633. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

634. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

635. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

636. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ’den konut alanların sorunlarına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

637. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve 
hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

638. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

639. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kızılay’ın Düzce depreminde aldığı çadırlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) 

640. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde 
usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
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1. -  (S. Sayısı: 32) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 
Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler 
Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/440) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (*) (X) 

2. - (S. Sayısı: 112) Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in; 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/152) (Dağıtma tarihi: 20.12.2011) (*) (X) 

3. -  (S. Sayısı: 48) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/451) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

4. -  (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/379) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

5. -  (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

6. -  (S. Sayısı: 5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/412) (Dağıtma tarihi: 
7.10.2011) (X) 

7. -  (S. Sayısı: 8) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara 
Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (Dağıtma tarihi: 
7.10.2011) (X) 

8. - (S. Sayısı: 7) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/427) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

9. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

10. -  (S. Sayısı: 11) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2011) (X) 

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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11. -  (S. Sayısı: 13) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/289) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2011) (X)  

12. -  (S. Sayısı: 14) Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

13. -  (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 
Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2011) (X) 

14. -  (S. Sayısı: 16) Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin 
Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/342) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

15. -  (S. Sayısı: 17) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik 
Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/353) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

16. -  (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011)  (X) 

17. -  (S. Sayısı: 28) 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/454) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

18. -  (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2011) (X) 

19. -  (S. Sayısı: 34) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (Dağıtma tarihi: 
17.10.2011) (X) 

20. -  (S. Sayısı: 35) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (Dağıtma tarihi: 17.10.2011) (X) 

21. -  (S. Sayısı: 36) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/384) (Dağıtma tarihi: 17.10.2011) (X) 

22. -  (S. Sayısı: 44) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/403) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 
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23. -  (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

24. -  (S. Sayısı: 47) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

25. -  (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

26. -  (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin 
Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) 
(Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

27. -  (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

28. -   (S. Sayısı: 49) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 
1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 
25.10.2011) (X) 

29. -  (S. Sayısı: 50) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/424) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

30. -  (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

31. - (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: 
25.10.2011) (X) 

32. -  (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

33. -  (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 
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34. -  (S. Sayısı: 55) 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı 
Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

35. -  (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

36. -  (S. Sayısı: 57) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

37. - (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

38. -  (S. Sayısı: 59) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) 
(Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

39. -  (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan 
Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

40. -  (S. Sayısı: 61) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

41. -  (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

42. -  (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

43. -   (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 
Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/317) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

44. -  (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

45. -  (S. Sayısı: 67) Çukurova Üniversitesinin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/482) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

46. -  (S. Sayısı: 68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası 
İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 
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47. -  (S. Sayısı: 69) Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının 
Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

48. -  (S. Sayısı: 70) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Moldova 
Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve 
Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/314) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

49. -  (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası 
Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

50. -  (S. Sayısı: 72) Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/335) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

51. -  (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 
(Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

52. -  (S. Sayısı: 74) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/350) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

53. -  (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 
Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

54. -  (S. Sayısı: 76) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

55. -  (S. Sayısı: 77) Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşı-
macılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/415) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

56. -  (S. Sayısı: 78) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

57. -  (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

58. -  (S. Sayısı: 84) Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal 
Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı  ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 
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59. -  (S. Sayısı: 85) İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X)  

60. - (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2011) (X) 

61. - (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: 
8/12/2011) (X) 

62. - (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 
8/12/2011) (X) 

63. - (S. Sayısı: 91) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

64. - (S. Sayısı: 92) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/294) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

65. - (S. Sayısı: 93) Iraka 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 (1/306) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

66. -  (S. Sayısı: 94) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

67. - (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: 
9/12/2011) (X) 

68. -  (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 
Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) 
(Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

69. - (S. Sayısı: 97) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 
Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/445) (Dağıtma tarihi: 
9/12/2011) (X) 

70. - (S. Sayısı: 98) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki 
Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/472) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 
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71. - (S. Sayısı: 99) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

72. - (S. Sayısı: 100) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/480) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

73. - (S. Sayısı: 101) Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş 
Anlaşmasının 21 inci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (Dağıtma tarihi: 
9/12/2011) (X) 

74. - (S. Sayısı: 102) Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 9/12/2011) (X) 

75. - (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının 
Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması 
Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333)  
(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

76. - (S. Sayısı: 105)  T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine 
Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

77. - (S. Sayısı: 106)  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu 
Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

78. - (S. Sayısı: 107)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

79. - (S. Sayısı: 108) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

80. - (S. Sayısı: 109)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

81. - (S. Sayısı: 110) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/501)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

82. - (S. Sayısı: 114) Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Akdenizde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 
22.12.2011) (X) 
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83. - (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X)  

84. - (S. Sayısı: 116) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X)  

85. - (S. Sayısı: 117) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti 
Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X)  

86. - (S. Sayısı: 118) Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-
Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar 
Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

87. - (S. Sayısı: 15) Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve 
Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2011) (X) 

88. - (S. Sayısı: 119) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/511) (Dağıtma tarihi: 4.1.2012) (X) 
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Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, 
Muğla'da Yapılması Planlanan HES Projelerinin ve 
Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması 

Açılmasına ilişkin Önergesi (10/95) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Muğla ilinin bazı ilçe ve beldelerinde yapılan ve yapılması planlanan HES projelerinin, "doğal 

çevre üzerinde yarattığı ve yaratacağı tahribatlar, cezai sorumluluklar ile ekolojik, çevresel, hukuksal ve 
sosyal etkilerinin araştırılması" amacıyla Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca 
"Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Nurettin Demir Tolga Çandar Turgut Dibek 
Muğla Muğla Kırklareli 

Candan Yüceer Sezgin Tanrıkulu Ömer Suha Aldan 
Tekirdağ İstanbul Muğla 

A t ila Kart Aylin Nazhaka R. Kerim Özkan 
Konya Ankara Burdur 

Erdal Aksünger İhsan Özkes Ali Özgündüz 
İzmir İstanbul İstanbul 

Celal Dinçer Rıza Türmen Kadir Gökmen Öğüt 
İstanbul İzmir İstanbul 

İhsan Kalkavan Ali Rıza Öztürk Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Samsun Mersin İstanbul 

M. Şevki Kulkuloğlu Bülent Tezcan Gürkut Acar 
Kayseri Aydın Antalya 

Salih Fırat Hurşit Güneş 
Adıyaman Kocaeli 

GENEL G E R E K Ç E 

Şu an Fethiye yöresinde 2 tanesi faaliyet halinde, birinin baraj göletinde su tutularak bir ünitesi 
işletilmekte olan, geri kalan 13 tanesi ise değişik proje aşamalarında olan ve çeşitli şirketler tarafından 
elektrik üretim lisansı alınmış 16 tane HES projesi bulunmaktadır. Bunlardan Fethiye Kaş sınırını 
oluşturan Eşen Çayı üzerindeki HES projesi, resmi olarak Antalya i l i sınırları içinde olmasına rağmen, 
yol açacağı sorunlar itibariyle yakınında bulunan Fethiye'ye bağlı köyleri de ilgilendirdiğinden 
yukarıdaki sayıya katılmıştır. 

Üretim lisansı alınmış HES projelerine ek olarak, Mart 2011 'de askıya çıkarılan ve yurttaşlar 
tarafından gerekli itirazların yapıldığı Aydın, Muğla, Denizli illerini kapsayan 1/100 binlik Çevre 
Düzenleme Planı revizyonunda, yöre akarsulan üstüne 18 tane daha HES yapılması tasarlanmaktadır. 
Bu bilgilere Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verilerinden de rahatlıkla ulaşılabilir. Böylece yöredeki 
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toplam HES projesi sayısının 34 'e çıktığı söylenebilir. Çünkü yörelere ilişkin sanayi, tarım, 
madencilik, altyapı yatırımları ve kentsel gelişim planları yüz binlik ölçekle başlamaktadır. Ülkemizde 
30 yıldır planlı ekonomi yerine piyasa ekonomisi uygulandığına göre, söz konusu planda HES sayısının 
arttınlma nedeni ancak bu alanlara yatırım yapmak isteyen şirketlerin talepte bulunmasıyla ilgili olabilir. 
Bu da, plan henüz resmiyet kazanmasa bile yörede her an yeni elektrik üretim lisansları dağıtılabileceği 
anlamına gelir. 

Aynı planda HES'ler dışında, ilçe merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 
yüksekliği ortalama 1300 m olan Seki Beldesi ve Gökben Köyü yakınlarında iki tane de sulama barajı 
gösterilmektedir. Yörede zaten 6 bin dönümlük bir alanı kaplayan Göltaş Enerji TAŞ'ye ait "EŞEN I 
HES" Baraj Gölü (Gacak Barajı) varken, şimdi iki tane daha yapılması, nem ve sıcaklık dengesini 
bozarak iklim değişikliğine yol açacaktır. Bu durum da yöre halkı ve çevre açısından geri dönüşümü 
mümkün olmayan ciddi sıkıntıları da beraberinde getirecektir. 

Biri Antalya-Elmalı yakınlarından çıkan ve Patara kumsalından denize ulaşan yaklaşık 130 km 
uzunluğundaki Eşen Çayıdır. Geçtiği yerlere ve birleştiği derelere göre kimi zaman "Seki Çayı", "Ören 
Çayı" adlarını da alıyor. Çayın denize ulaştığı alan kuş ve deniz canlılarının üremesine elverişli olduğu 
için "özel koruma bölgesi" kapsamındadır. Yine aynı çay üzerinde Saklıkent Mi l l i Park ve Doğal Sit alanı 
bulunmaktadır. Son çevre düzenleme planına göre, HES projelerinden 26 tanesi Eşen Çayı ve kollarında 
olduğu belirtilmektedir. 

Diğer önemli akarsu Fethiye- Çöğmen Köyü yakınlarından doğan ve yaklaşık 4 km. uzunluğundaki 
bir kanyondan geçerek Yanıklar Köyü sahilinden denize ulaşan, toplam uzunluğu 20 km. dolayındaki 
Kargı Çayı'dır. Yöredeki HES projelerinden 5 tanesi Kargı Çayı üzerindedir. Bunlardan 2 tanesi için 
de üretim lisansı alınmıştır. 

Geri kalan 3 HES projesi ise eskiden Fethiye yakınlarından çıkan ama 1997 ve 1999 yılları 
arasındaki HES inşaatı sırasında kurutulan Karapınar Deresi üstündedir. Şu an derede, üzerindeki HES'i 
çalıştırmak için Eşen Çayı'ndan taşınan su akmaktadır. Yüz binlik plan revizyonunda ise bu bölgede, 2 
tane daha yeni HES projesi görülmektedir. 

YÖREDEKİ HES LİSTESİ: 

1- EŞEN ÇAYI VE K O L L A R I N I OLUŞTURAN YUKARIAKÇAY, ÇAYGÖZÜ, T E Z L İ 
DERESİ , KARAÇAY ÜZERİNDEKİ HESLER: 

1- Eşen I Göltaş Çimento - Bir ünitesi işletiliyor 
2- Eşen II Göltaş Çimento - İşletmede 
3 -Eşen III Bereket Enerji AŞ 
4- Eşen IV Bereket Enerji AŞ 
5- Çobanlar HES Çobanlar Enerji AŞ 
6- Burgular-Gebeş (Karaçay) Ekol Enerji AŞ(Kiler Holding) Karaçay üstünde 
7- Eşen HES Ekol Enerji AŞ (Kiler Holding) 
8- Çukurincir Ernanur Enerji AŞ 
9- Çökek HES Batıçim Elektrik Enerji Üretim AŞ - Tezli Deresi 
10-Çaygözü HES Ernanur Enerji AŞ - Çaygözü Deresi 
11-Sekiyaka II Beyobası Enerji AŞ (Akfen Holding) Yukarıakçay 
12- Sekiyaka I Beyobası Enerji AŞ (Akfen Holding) Yukarıakçay 
13- Cayan HES Beyobası Enerji AŞ (Akfen Holding) Yukarıakçay 

(Bilgiler DSİ Aydın Bölge Müdürlüğünden alınmıştır.) 

Bu çav üzerinde ayrıca yüz binlik plan revizyonuna göre, "lisans alınıp alınmadığı" bilinmeyen 13 
tane daha HES projesi görünmektedir. 
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2- K A R G I ÇAYI ÜZERİNDEKİ HESLER: 

1- Erikoğlu-Keserali I Erikoğlu Enerji AŞ (Erikoğlu Holding) 
2- Erikoğlu-Keserali II Erikoğlu Enerji AŞ (Erikoğlu Holding) 

Kargı Çayı üzerinde de söz konusu plan revizyonunda henüz herhangi bir şirkete tahsis edilmemiş 
3 tane daha HESprojesi bulunmaktadır. 

3- KARAPINAR DERESİ ÜZERİNDEKİ HESLER: 

| 1 - Fethiye HES | Fethiye Enerji TAŞ - İşletmede | 

Tine aynı plan revizyonunda. Fethiye ilçe merkezi yakınındaki Karapınar Deresi üstünde 2 tane 
daha HES projesi bulunmaktadır 

YÖREDEKİ HES 'LERİN Y O L AÇTIĞI SORUNLAR VE 

VERİLEN MÜCADELELER 

1- FETHİYE HES: 

FETAŞ firmasına aittir, ilçe merkezi yakınındaki Karapınar Deresi üstüne kuruludur. Şu an 
yapılanlardan farklı olarak 1999 yılında "yap-işlet-devret" modeline göre inşa edilmiştir. Resmi 
kayıtlarda 16,5 M W gücünde olduğu belirtilmekle birlikte, 2004 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan 
"Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projeleri Hakkında Sayıştay 
Raporu / Enerji Raporu"* başlıklı belgede bu gücün altında olduğu vurgulanmaktadır. Raporda Fethiye 
HES'in öngörülen faydayı sağlamadığı için kamu yararı taşımadığı ve zarara yol açtığı da 
açıklanmaktadır. Fethiye HES'in işletilmesi için yaklaşık 70 km beton kanalla Ören Çayı'ndan su 
getirilmektedir. Bu su aynı zamanda Kemer-Eşen-Fethiye arasındaki köylerde sulama için 
kullanılmaktadır. Edindiğimiz bilgilere göre söz konusu HES'in 1997 yılında inşasına başlanmadan 
önce yöredeki DSİ mühendisleri tarafından üst mercilere projenin yörede sulama suyu sıkıntısına 
yol açabileceği rapor edildiyse de uyarı dikkate alınmamıştır. Ancak yörede konuştuğumuz çiftçiler 
yazın sulama suyu sıkıntısı çektiklerini belirtmektedirler. 

Fethiye HES'in yapımı sırasında ve halen yol açtığı önemli bir diğer zarar da, taşıdığı alüvyonlar 
yüzünden Fethiye Limanı'nı doldurmasıdır. Söz konusu projenin 2 yıl süren inşaatı sırasında çıkan 
hafriyat limana akmış ve hızla dolmasına yol açmıştır. 1998 yılında şirketin gerekli önlemi alması için 
inşaat çalışmaları 60 gün süreyle kaymakamlıkça durdurulmuş ama sorunun tümüyle çözülmesi mümkün 
olmamıştır. Bu sırada dere yatağı ve kıyılan ıslah edilmeye çalışılmış, çökeltme havuzu yapılmamıştır. 
Dönemin Fethiye Belediye Yönetimi özellikle derenin limana ulaştığı yer yakınlarındaki çamuru alarak 
zararı gidermeye çalışmıştır. Kıyıdan kepçelerle ve denizden bir temizleyici gemiyle yürütülen bu 
çalışmalar, 1999'da yeni belediye yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından sonlandınlmıştır. Şu an 
kış aylarının yoğun yağışlı günlerinde, dere alüvyon getirerek limanı doldurmaya devam 
etmektedir. Eski derenin ortalama su miktarı saniyede 2 metreküp kadarken, HES için Ören Çayı'ndan 
getirilen su 13 metreküptür. Bu nedenle taşınan alüvyon miktarı limanın hızla dolmasına yetiyor. Bu 
sorun bir çökeltme havuzuyla çözülebilir. Ancak söz konusu HES projesinde çökeltme havuzu olmadığı 
bilinmektedir. Çökeltme havuzu yerine suyu tribünlere yönlendirmek için kullanılan havuzdan 
yararlanılmaktadır. Oysa, ayrıca bir çökeltme havuzu olması zorunludur. 

YAP-İŞLET-DEVRET VE YAP-İŞLET MODELİ KAPSAMINDA YAPTIRILAN ENERJİ 
PROJELERİ HAKKINDA SAYIŞTAY RAPORU (ENERJİ RAPORU) HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

Hükümetlerin yapmak zorunda olduğu işlerin büyüklüğü ve bunların gerektirdiği fonların hacminin 
kamu kesiminin malî kapasitesini aşması, yeniden yapılandırmadan başlayarak özelleştirme 
düzenlemelerine kadar çok sayıda yöntemin geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu yöntemlerden biri 
de kamu-özel sektör ortaklığı esasına dayanan Yap-İşlet-Devret (YİD) modelidir. Geniş anlamda YÎD 
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modeli. ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak ihtiyacı duyulan bir kamu yatırım veya hizmetinin 
finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, sözleşme ile önceden belirlenen 
bir süre için işletilmesi, bu süre içerisinde üretilen mal veya hizmetin kamu kurum ve kuruluşlarınca veya 
hizmetten yararlananlarca satın alınarak yatırım bedelinin bu suretle ödenmesi ve sürenin sonunda 
işletilmekte olan tesislerin, borçsuz, bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda, ilgili kamu kurum veya 
kuruluşuna bedelsiz olarak devredilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Ülkemizin bu modelle tanışması, kamu finansman sıkıntısının yaşandığı 80'li yıllara rastlamaktadır. 
Bu konuda ilk yasal düzenleme enerji sektöründe gerçekleşmiştir. 4.12.1984 tarih ve 3096 sayılı "Türkiye 
Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun " ile elektrik enerjisi alanında özel sektöre de faaliyette bulunma 
olanağı tanınmış ve bu Kanun uyarınca 85/9799, 85/9800 ve 87/11488 sayılı uygulama yönetmelikleri 
yürürlüğe konulmuştur. 

3096 sayılı Kanun uyarınca enerji alanı imtiyazlı bir alandır ve görevli şirketlerle imzalanan 
sözleşmeler "İmtiyaz Sözleşmesi" niteliğini taşımaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği 1984yılından 1993 
yılına kadar enerji alanında görevli şirketlerle yapılan tüm anlaşmalar "İmtiyaz Sözleşmesi" olarak 
imzalanmış iken 1993-1996 yılları arasında yaptırılmasına karar verilen 3 adet doğalgaz santrali 
(Esenyurt, Marmara Ereğlisi Trakya ve Marmara Ereğlisi Uni-Mar) ile ilgili olarak görevli şirketlerle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında "özel hukuk sözleşmesi" niteliğini taşıyan Uygulama 
Anlaşmaları akdedilmiştir. İmtiyaz sözleşmesinin tüm koşullarını taşıyan bu anlaşmalar, imzalandıkları 
tarih itibariyle yürürlükteki Anayasa ve Danıştay Kanununa aykırı olarak, imtiyaz sözleşmesi yerine 
özel hukuk sözleşmesi olarak bağıtlanmış ve idarî yargı denetimi dışında tahkim usulü getirilerek 
sözleşmeler üzerindeki Danıştayın ön denetimi kaldırılmıştır. 

YİD modeli kapsamında görevli şirketlerle yapılan ve yapılacak anlaşmaların, imtiyaz sözleşmesi 
dışına çıkarılması yönündeki ilk yasal düzenleme, 22.2.1994 tarih ve 3974 sayılı Kanunla 
gerçekleştirilmiştir. Bu Kanunla 3291 sayılı eski Özelleştirme Kanununa getirilen ek 5 'inci maddede, 
enerji alanında yapılan sözleşmelerin "özel hukuk hükümlerine tabi olduğu" ve "imtiyaz teşkil 
etmeyeceği" belirtilmiştir. Ancak bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin 9.12.1994 tarih ve E: 1994/43, 
K: 1994/42-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Bunun üzerine 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" çıkarılarak 5'inci maddesinde "Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek 
nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir. " şeklinde bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu düzenleme de Anayasa Mahkemesinin 28.6.1995 tarih ve E: 1994/71, K: 1995/23 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin, enerji alanında YİD modeli çerçevesinde görevli şirketlerle Bakanlık 
arasında imzalanan sözleşmelerin "imtiyaz sözleşmesi" niteliğinde olduğu ve "özel hukuk sözleşmesi" 
olarak imzalanamayacağı yönünde kararlar vermesi ve bu konuda iki ayrı kanunda yapılan değişiklikleri 
aynı gerekçelerle iptal etmesi üzerine, bu alanda "özel hukuk sözleşmesi" niteliğinde sözleşme 
yapılabilmesi ve "tahkim " usulünün uygulanabilmesi için yeni bir model arayışına girilmiştir. Bu 
kapsamda Yap-İşlet (Yİ) modeli geliştirilmiş ve 16.7.1997 tarih ve 4283 sayılı "Yap-lşlet Modeli ile 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun" çıkarılarak yasal alt yapı oluşturulmuştur. Bu Kanunda, enerji alanında bağıtlanan 
sözleşmelerin "özel hukuk sözleşmesi olmadığı" yönündeki yargı kararları nedeniyle, Bakanlık 
tarafından yapılan tüm işlemlerin, şirket statüsünde olan TEAŞ tarafından yapılması öngörülmüş, 
böylece ticarî şirketler arasında bağıtlandığı için bu sözleşmelerin "özel hukuk sözleşmesi" olmasına 
yasal imkân hazırlanmıştır. 
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Daha sonra 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla Anayasanın 125 ve 155'inci maddeleri 
değiştirilmiştir. Bu değişikliğin ardından da 18.12.1999 tarih ve 4492 sayılı Kanunla Danıştay Kanunu 
değiştirilerek "tahkim " usulünün yolu açılmış, Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerini incelemek görev ve yetkisi, düşünce bildirmeye dönüştürülerek idarî yargının ön 
denetimi kaldırılmış ve nihayet 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanunla imtiyaz sözleşmelerinde tahkim 
ve uluslararası tahkim düzenlenmiştir. 

Yasal alt yapısı bu şekilde oluşturularak görevli şirketlerle imzalanan "özel hukuk sözleşmeleri" 
bugün ülkemizde enerji alanında yaşanan sıkıntıların başlıca sebebidir. Sözleşmeler üzerinde idarî 
yargının ön denetimi olmaması sonucunda kamu aleyhine hükümlerin yer aldığı ve riskin kamunun 
üzerinde kaldığı sözleşmeler akdedilmiştir. 

Bakanlık ile özel şirketler arasında imzalanan sözleşmelerin tamamına "Gizlilik" yönünde 
hükümler konulması nedeniyle, kamu aleyhine yapılan düzenlemelerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
kamuoyu tarafından öğrenilmesi imkânı da ortadan kalkmıştır. 

Rapor kapsamında YÎD modeliyle yapılan 24 ve YI modeliyle yapılan 5 olmak üzere toplam 29 adet 
santral incelenmiş olup bu incelemeler sonucunda tespit edilen sorunların başlıca/arına aşağıda kısaca 
değinilmiştir. 

YÎD modeliyle yapılan santrallerle ilgili olarak ilâna çıkılmamış, başka şirketlerden teklif alınmamış 
ve ihale yapılmamıştır. 

Santrallerin kurulacakları yerlerin, arz-talep dengesi göz önüne alınarak Bakanlık tarafından 
belirlenmesi gerekirken, bu yerlerin seçiminin firmalara bırakılması sonucunda bazı bölgelerde talebin 
çok üzerinde enerji üretecek kapasitede santraller kurulmuş ve üretilen enerjiye o bölgede ihtiyaç 
duyulmadığı için ilâve yatırım yapılarak yeni iletim hatları tesis edilmiş, bu da enerji maliyetlerinin 
yükselmesine ve kayıp-kaçak oranlarının artmasına yol açmıştır. 

Şirketler tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak düzenlenen hatalı fizibilite 
raporlarına dayanılarak proje kabulleri yapılmış, bağlı ve ilgili kuruluşların fizibilite raporlarına 
verdikleri olumsuz görüşler dikkate alınmamıştır. 

3096 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece elektrik üretmek amacıyla kurulan şirketlerle sözleşme 
imzalanması mümkün olduğu halde, farklı alanlarda da faaliyet gösteren şirketlerle sözleşmeler 
imzalanmış ve yine aynı Kanuna göre sözleşmelerde işletme sürelerini belirleme yetkisi Bakanlar 
Kuruluna ait iken, Bakanlık, yetkisini aşarak Bakanlar Kurulu Kararı olmaksızın bazı projelerin işletme 
sürelerini artırmıştır. 

Firmaların belirledikleri yatırım tutarları ile özsermaye getiri oranlarının hiçbir araştırma ve 
analiz yapılmaksızın aynen kabulü ve şirketlerle imzalanan sözleşmelere kamu aleyhine hükümler 
konulması sonucunda, toplam yatırım maliyetleri gerçeği yansıtmayan santrallerden yüksek tarifelerle 
enerji satın alınmasına ve şirketlerin söz konusu yatırımlarından USD bazında % 85 'lere varan yüksek 
oranlarda getiri elde etmelerine yol açılmıştır. 

Firmalar, santralleri fizibilite raporlarında verdikleri ilk teklif fiyatlarından daha düşük bedellerle 
tamamladıkları halde, yatırım dönemi sonunda (özellikle doğalgaz santrallerinde) maliyetlerin yıllık 
%4, 6 ile % 5 arasında değişen oranlarda eşkale edilmesine izin verilerek toplam yatırım maliyetlerinin 
daha da yükselmesine sebep olunmuştur. 

Görevli şirketlerle imzalanan Uygulama/İmtiyaz Sözleşmeleri defalarca değiştirilmiş ve her 
değişiklikle, projelerin toplam yatırım tutarları ve elektrik satış tarifeleri yükseltilmiş, işletme süreleri 
uzatılmış, erken üretim, eksik ve fazla üretim fiyatları değiştirilmiştir. Bu tür değişiklikler tamamen 
şirketlerin talepleri doğrultusunda ve firmaların lehine olmuş, kamu yararı açısından yapılması zorunlu 
olan değişiklikler yapılmamış, bu da kamu kesiminin riskinin artmasına yol açmıştır. Tüm bu 
uygulamalar sonucunda, santrallerin işletmede oldukları ortalama 4 yıllık süre içinde 2.3 milyar USD 
kamu zararı ortaya çıkmıştır. 
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Uğranılan kamu zararının sona erdirilmesi amacıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
şirketlerle bir an önce görüşmelere başlanılmalı, sözleşmelerin ve tarifelerin tadilinden, asgarî alım 
garantisi miktarları ve hazine garanti sürelerinin düşürülmesine kadar geniş bir yelpazede çözüm 
aranmalıdır. Bu çerçevede bir çözüme ulaşılamadığı takdirde hukuki süreç başlatılmalıdır. 

NOT: Aslı XII+309 sayfa olan Enerji Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 26.2.2004 tarih ve 
5088/1 sayılı kararı uyarınca 18.3.2004 tarihinde 8 klasör ekiyle birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne sunulmuştur. 

2- EŞEN I ve EŞEN I I HES: 

Her iki HES de Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ne aittir. Göltaş Şirketler Grubu, Göltaş 
Enerjinin yaklaşık yüzde 63 hissesini elinde bulundurmaktadır. Sıralama değişik olsa da önce EŞEN I I 
HES yapılmıştır. Kurulduğu yer, Ören Köyü yakınında Karanlıkiçi Mevkii'dir. Söz konusu HES 43,4 
MW gücündedir. 1997'de proje üzerinde çalışılmaya başlanmış, 2000 yılında yapımına geçilmiş ve iki 
ünitesinin de tamamlanarak işletilmesi 2003 yılında gerçekleşmiştir. Barajın kurulduğu yer Karabel 
Mevkii ile Ören Köyü arasında ve yaklaşık 800 metre derinlikte bir vadinin başlangıcıdır. Baraj, deniz 
seviyesinden 418 metre yüksekliktedir. Barajda tutulan su 640 metre uzunluğundaki bir beton kanalla 
taşındıktan sonra Ören Köyü yönündeki bir dağın içine 2618 m uzunluğunda açılan tünele 
aktarılmaktadır. Buradan dağın öbür yüzüne geçen su, 690 metre uzunluğundaki "cebri boru" denilen bir 
çelik boru içine alınıyor ve böylece deniz seviyesinden 211 m yükseklikteki santral tribününe 
ulaştırılarak elektrik üretilmektedir. Santralden çıkan ve "kuyruk suyu" olarak adlandırılan su da 590 
metrelik bir tünelle tekrar Ören Çayı'na verilmektedir. Böylece akarsu yaklaşık 4 bin 500 metrelik bir 
kapalı sistem içinde, toprak ve havayla ilişkisi kesilmiş halde akmaktadır. 

Bu HES havzası da diğerleri gibi dikenli tellerle çevrilidir. Yöredeki köy ve mahalle sakinleri 
geleneksel olarak havzanın içinden geçen yolları kullanıyor. Şirket bu yolların üstüne tel örgülerin 
devamı olarak "girmek yasaktır" yazılı kapılar koymuştur ve servis yolu olarak kullanmaktadır . 
Ayrıca yöre turizm açısından da önemli olduğu için, yıllardır turist gruplarının gezi güzergâhında 
yer alıyor. Kapı lar ın açılarak yolların kullanılması, HES güvenlik görevlileriyle köylüler ve 
rehberler arasında kimi zaman sürtüşmelere yol açmaktadır. 

Tahmin edileceği üzere söz konusu projenin yapımı sırasında doğa geri dönüşsüz biçimde tahrip 
edilmiştir. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Karanlıkiçi kanyonunun neredeyse bir yanı tümüyle kanal 
inşaatı yüzünden kazınmış durumdadır. Yöre, Likya ve Roma döneminde yerleşim alanı olduğu için 
tarihi eserler açısından da zengin bir yerdir. Ayrıca Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden kalma, kayaların 
içine oyulmuş ibadet yerleri bulunmaktadır. Özellikle Karanlıkiçi Mevkii'ndeki kimi tarihi eserlerin 
birçoğu HES inşaatı sırasında tahrip edilmiştir. Bunun için tanıklık edebilecek kişiler bulunmaktadır. 

Öte yandan Ören Köyü muhtar ı , yörede herkesin bildiği gibi yıllardır HES şirketiyle yakın 
ilişki içinde bulunmaktadır. Kepçe ve kamyonunun şirket tarafından alındığı iddiaları ve muhtarın 
şirketle kurduğu yakın ilişkiler, yöredeki başka HES şirketleri ve yerel yöneticiler için de örnek 
oluşturmaktadır . Dolayısıyla bu t ü r yat ı r ımlar ın yapıldığı yörelerin yöneticilerinin banka 
hesapları ve mal varlıklarındaki hareketlilik incelenmeye muhtaçtır . 

Kanyonun içinden dağa doğru açılan 2 bin 618 metrelik tünel bir fay hattından geçmektedir, inşaatta 
çalışanlardan aldığımız bilgilere göre dağın içinde önceden bilinmeyen 4 m genişliğinde bir fay vardı. 
Bu kesiğin doldurularak aşılmasının çok zaman aldığı belirtiliyor. Yörenin birinci derece deprem bölgesi 
olduğu göz önünde tutulursa, yapılan tünelin ve kurulan tesislerin güvenilirliği üzerinde durulması 
gerekiyor. 

EŞEN I HES için 27 Aralık 2004 tarihinde EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından 
Göltaş firmasına Karabel Mevkii'nde 60 M W gücünde bir HES kurulması için elektrik üretim lisansı 
verilmiştir. Firmanın bağlı olduğu grubun yaşadığı sorunlar nedeniyle inşaat çalışmaları ağır aksak 
yürümüş ve baraj inşaatının tamamlanıp su tutulması ancak 2010 yılının son günlerinde 
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gerçekleşebilmiştir. EŞEN I HES'in ilk ünitesi 24 Mart 2011 tarihinde üretime geçmiştir. Su Karabel'deki 
baraj gölünden yaklaşık 6 km. çelik boruyla taşınarak santrale ulaştırılmaktadır. Şu an buradaki yaklaşık 
6 bin dönüm verimli tarım arazisi su altında kalmıştır. Burada yöremizin en verimli topraklan bulunuyor. 
Yaklaşık 10 dönüm tarlası olan, en azından temel gıda gereksinimini karşılayabilir. Ama eline geçen 
kamulaştırma bedeliyle aynı olanaklara sahip olamaz. Acil kamulaştırma anlayışı çiftçiliğin bir yaşam 
tarzı olduğunu hesaba katmıyor, köylülüğü saf dışı bırakarak kırsal nüfusu azaltmak için kullanılıyor. 
Oysa köylü kendi kendine yetebilen bir toplum kesimidir. 

Burada dikkat çekici bir nokta da firmanın tarihçesiyle ilgilidir. Bilindiği üzere Göltaş 
şirketler grubu Demirellere aittir. Şevket Demirel'in oğlu Yahya Murat Demirel'in Egebank'ı 
batırması üzerine, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 1999 yılında bankaya ve ilişkili gördüğü tüm 
şirketlere el koymuştur. Göltaş Enerji TAŞ da bu kapsamda 2008 yılına dek TMSF yönetiminde kalmıştır. 
Anlaşılacağı üzere, söz konusu projeler şirket devletin dindeyken yapılmıştır. Bu noktada TMSF'nin 
şirketten alacaklarını tahsil etmek dışında bir şey düşünmediği not edilmelidir. 

3- B U R G U L A R GEBEŞ V E EŞEN H E S PROJELERİ: 

Her iki proje için de Kiler Holding'e bağlı Ekol Elektrik Üretim Dağıtım AŞ tarafından 
4 Aralık 2008 tarihinde elektrik üretim lisansı alınmıştır. 19 Nisan 2010 günü Fethiye Eşen 
Beldesi'nde Burgular Gebeş HES için, ertesi gün Kaş Palamut köyünde Eşen HES için "halkı 
bilgilendirme toplantısı" yapılmıştır. "Eşen toplantısı, Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 
şirket yetkilisinin proje hakkında bilgi vermesi için düzenlenmiş. Köylüler ve yetkililerden edinilen 
bilgilere göre Burgular Gebeş HES regülatörü, Sakhkent Kanyonundan 2 bin 150 m uzakta, Eşen Çayına 
bağlayan Karaçay üzerinde kurulacaktır. Buraya yapılacak 10 m yüksekliğindeki bent arkasında yaklaşık 
7 m yüksekliğinde su tutulacaktır. Bentlerin yanında iki tane çökeltme havuzu yapılacaktır. Regülatörün 
arkasında kanyona doğru uzanan 230 bin metrekare alana sahip bir gölet oluşacak ve biriken su buradan 
alınarak 8 bin 500 m kanalla orman içinden geçirilip Palamut Köyü'ne ulaştırılacaktır. Köyün alt 
yanındaki Eşen Çayı kıyısına inşa edilecek santrale düşürülen sudan; elektrik üretilecektir. Bu santralin 
9.67 MW gücünde olması planlanıyor. Bu proje Muğla sınırları içinde başlamakta ve Antalya i l sınırlan 
içinde bitmektedir. 

Sakhkent yöresi 1996 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "milli park" ilan edildi. Park sınırlan 
iyi düşünülmeden belirlendiğinden, kanyon çevresindeki Kayadibi, Arsa, Aklar, Korübükü köy 
arazilerini de içine alıyordu. Alanı koruyucu kurallar yapılaşmaya engel olduğu için köylülerin 
mağduriyetine yol açtı ve yöre sakinleri koruma alanının daraltılarak mağduriyetin giderilmesi amacıyla 
girişimlerde bulunmaya başladılar. Bu sırada mil l i park sınırı Sakhkent Kanyon ağzından Karaçay 
üzerinde kuş uçuşu 4 km. uzağa kadar ulaşıyordu. 12 Ekim 2009 tarihinde alınan bakanlar kurulu 
karanyla milli park sının daraltıldı ve yalnızca kanyonu kapsayacak hale getirildi. Bu arada Karaçay 
üzerindeki koruma sının da kanyonun 2 km. yakınına dek geri çekildi. 

Yörenin coğrafi özelliği ve tarım alanlarının dağılımı göz önünde tutulduğunda, bu sınır 
değişikliğinin H E S şirketine avantaj sağladığı söylenebilir. Eski mill i park sınırlarına göre HES' le 
ilgili her tür yapılaşma kanyondan en az 4 km. uzakta olacaktı. Oysa bu uzaklıkta nehir ya da kanal tipi 
santral kurmaya elverişli yer bulmak zordu. Eğer bu uzaklıklara nehir tipi santral kurulacak olursa; yani 
yüksek bir bent kurulup hemen yanına yerleştirilecek bir tribünden elektrik elde edilmek istenirse, geniş 
araziler su altında kalacağı için hem kamulaştırma bedeli yüzünden maliyet artacak, hem de köylüler çok 
fazla tepki gösterecekti. Öte yandan bu yörede suyu dar bir alanda toplayarak kanalla yeterli düşünün 
elde edilebileceği bir yere kadar taşımak, yani kanal tipi bir santral kurmak da mümkün görünmüyordu. 
Ama milli park sının geri çekilirse, kanyon ağzına 2 km. uzaklıktaki dar bir boğaza bent yaparak suyu 
tutmak ve buradan kanalla taşıyarak yeterli düşünün bulunduğu noktada tribün kurmak mümkündü. 
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M i l l i park alanının daraltılması, şirketin kullanım hakkını satın aldığı akarsu üstüne 2 tane HES 
kurmasını kolaylaştırıyordu. Yoksa şirket bir tane HES kurmakla yetinmek zorunda kalıyordu. Bu 
yüzden şirketin elektrik üretim lisansı alışı, ardından mil l i park alanının daraltılması ve projenin 
uygulanmasına geçilişi tarihleri arasında mantıksal bir bağlantı vardır. Bu mantık, yapılacak yatırımdan 
en yüksek kân elde etme amacına dayanır. Köylülerin mill i park alanının daraltılması için yaptıkları 
haklı itirazlar, dere üstünde sınırın daraltılması talebini içirmez. Köylülerin talebi kötüye kullanılarak 
şirket lehine yorumlanmış ve milli park alanı ikinci HES'in de yapılabileceği biçimde değiştirilmiştir. 

Eşen Beldesindeki bilgilendirme toplantısında köylüler ne miktar toprağın su altında 
kalacağını öğrenmek istemişler ancak yanıt alamamışlardır. Bu tür itirazlara karşılık şirket 
yetkililerinin muhtarlarla ayrıca toplantı yapmak istemesi tepki çekmiştir. Uzun ve sert 
tartışmalar sonucu dile getirilen şikâyetlerin il Çevre ve Orman müdürlüğü yetkililerince 
tutanaklara geçirildiği görülmüştür. Konuyla ilgili şikâyet dilekçeleri resmi yetkililere verilmiştir. 

Projenin görülen en önemli zararı, kısa sürede regülatörün dolarak kullanılmaz hale geleceği ve 
Saklıkent Kanyonunu da dolma tehlikesiyle tehdit edeceğidir. Köylülerle yapılan görüşmelerde buna 
kanıt olarak Kanyon ağzından 4 km. uzakta DSÎ tarafından yapılan Korübükü köprüsü altındaki 2 m. 
yükseklikteki bendin yol açtığı sorunları dile getirmektedirler. Bu bent bir kış içinde dolarak dere 
yatağının yükselmesine yol açmıştı. İlk yapıldığında dere yatağından yüksekliği 2m kadar olan dere 
kıyısındaki yol, kış aylarında su altında kalmaktadır. 

Baraj gölü altında kalacağı belirtilen arazilerin bir bölümü 2B kapsamındadır. Yasaya göre 
bu arazilerin amaç dışı tahsisi mümkün görünmemektedir. Yani fiili olarak ev ya da tarla gibi bir 
amaç için kullanılması dışında tahsisi yapılamaz. HES şirketinin bu alanları alış biçimi sorunlu 
görünmektedir. 

Şirketin diğer projesi de Saklıkent Kanyonundan yaklaşık 8 km. uzakta, Fethiye Kale yolu 
üzerindeki Kınık köprüsünün 800 m. doğusunda yer almaktadır. Buraya 12 m. yüksekliğinde bir 
bent yapılarak yaklaşık 10 m. yüksekliğinde su toplanacak ve 7.83 MW gücünde bir H E S 
kurulacaktır. Yörede 800 bin metrekare genişliğinde gölet oluşacağı belirtilmekte ancak somut olarak 
ne kadar tarlanın su altında kalacağına ilişkin bilgi verilmemektedir. 

Şu an bu iki HES'le ilgili yöredeki köy muhtarları ve belde belediye başkanlarının vekâletiyle 
yürütülen; projelerin kamu yararı taşımadığı ve elektrik üretim lisanslarının iptali için açılmış davalar 
bulunmaktadır. Köylüler, baraj yapımını savunmak üzere yöreye gelenlerle görüşmemekte ve HES'ler 
yapılırsa, işlerini ve tarlalarını kaybedeceklerinden endişe etmektedirler. Bu amaçla yasal ve meşru 
haklarını kullanmakta kararlılar. Bu çerçevede 21 Haziran 2011 günü şirket yanlısı bir anket çalışması 
yapmak için gelenler, herhangi bir çalışma yapamadan yöreden ayrılmışlardır. 6 muhtar ve yüz kadar 
köylünün imzaladığı bir tutanakla, anket yapmaya uygun ortam olmadığı ve HES yapılmasının 
istenmediği kayıt altına alınmıştır. 

Bu projeler Kayadibi, Aklar, Korübükü, Palamut, Çavdır, Çukurincir, Karaköy, Gölbent, 
Demirler köylerini ve Eşen, Kınık, Ova, Kumluova, Karadere beldelerini yakından 
ilgilendirmektedir. İnşaatın yaklaşık iki yıl içinde bitirileceği belirtilmektedir. Bu süre boyunca adı 
geçen köy ve beldeler, hafriyat taşıyacağı için çayın suyunu tarlalarında kullanamayacaklardır. 
Ayrıca HES yapıldıktan sonra suyun akışı düzensiz hale gelecek ve Fethiye HES'in yol açtığı su 
sıkıntısına benzer bir sorun yaşanacatır. Yörede köylüler zaman zaman toplanarak, eylemler ve 
çeşitli protestolar düzenleyerek, konuyla ilgili kararlılıklarını göstermektedirler. 

4- SÖĞÜTLÜDERE HES PROJELERİ: 

Söğütlüdere ilçe merkezinden yaklaşık 40 km. uzaklıkta, ortalama 300 m. yükseklikte 200 hanelik 
bir köy. Köyden yaklaşık 8 km. uzaktaki su kaynaklarının yakınında bir tane ve köyün yanındaki 
Yukanakçay dere yatağında iki tane olmak üzere, Afken Holding bünyesindeki Beyobası Enerji Üretim 
AŞ ' ne ait üç tane elektrik üretim lisansı alınmış bulunmaktadır. 
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Şirket temsilcileri önce köye en çok zarar verecek bir yere HES yapmak istediklerini belirtmişler. 
Her zamanki gibi köylüler uzağa yapılmasını isteyince, bu kez su kaynaklarına yakın ama tarlalardan 
uzak bir yer seçmişler. Bunun için 21 Ocak 2010 tarihinde "SEKİYAKA I I " adıyla yeniden bir üretim 
lisansı alınmış. Şu anda 6.95 M W gücünde bir HES kurulması planlanıyor. Mevcut su, bu büyüklükte 
bir HES için yeterli değil. Suyu arttırmak için yaklaşık 2 km. uzunluğunda bir galeri açılması planlanıyor. 
Galeri, dağın içine doğru açılan bir tüneldir. Genellikle çok sayıda su gözünün dağınık biçimde 
bulunduğu ve toprağın gevşek olduğu yerlerde yapılıyor. Böylece tünel yardımıyla su toplanarak, daha 
yüksek debilere ulaşmak ve daha büyük miktarlarda elektrik üretmek mümkün oluyor. Galerilerin en 
belirgin sakıncası, çevredeki suyu çekerek toprağın nem dengesini bozması, yöredeki su kaynaklarının 
kurumasına yol açmasıdır. Ayrıca galeri yapımı sırasında dinamit atılması ve çıkan büyük miktardaki 
hafriyatın çevreye dökülmesi diğer sakıncalardır. 

Köyün su kaynaklan Üzümlü beldesi başta olmak üzere Söğütlüdere, Cayan, Paşalı, Ortaköy, 
İncirköy, Koru, Kızılbel köylerinin ve birkaç mahallenin içme suyuna karşılıyor. Yakın köylerin sulama 
suyu da bu kaynaklardan geliyor. Kaynakların deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 800 m. Sözkonusu 
HESin kurulacağı yükseklik yaklaşık 400 m. Bu projenin içme suyunu etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. 
Ayrıca şirket diğer iki HES projesinden vazgeçtiğini söylemesine rağmen, son çevre düzenleme planında 
buralarda HES planlandığı görülmektedir. 

Aynı şirket köylülerin direnmesi sonucu Köyceğiz Yuvarlakçay'daki projeden vazgeçmek zorunda 
kaldıktan sonra Söğütlüdere köyüne yönelmiştir. Şu an köylüler HES yapılmasına karşı direnç 
göstermekten uzaktırlar. Bunda şirketin vaatlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

5- ÇÖKEK HES: 

Batı Anadolu şirketler grubu bünyesindeki "Batıçim Enerji Üretim AŞ" 20 Temmuz 2010 günü 
Eşen Çayının kollarından birini oluşturan Tezli Deresi üstüne 9 M W gücünde bir HES kurmak için 
"Çökek HES" adıyla üretim lisansı almıştır. Şirketin bağlı olduğu grup ülkenin en büyük çimento 
üreticisidir. Şirketin 2007 yılından itibaren yaptığı açıklamalarda, küresel kriz nedeniyle inşaat 
sektöründe görülen gerilemeler ve çimento ihracatındaki düşüş üzerine, yatırımların enerji alanına 
kaydırılacağı belirtilmektedir. 

6- K A R G I ÇAYI ÜSTÜNDEKİ ERİKOĞLU-KESERALİ HES: 

Muğla Fethiye'ye bağlı Karacaören Köyü yakınlarındaki Kargı Çayı'nın köy sınırları içinde kalan 
Kızıldere Mevkii'nde; "Eres Enerji AŞ" tarafından 01.10.2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulundan elektrik üretim lisansı alınmış, DSİ ile su kullanım hakkı sözleşmesi yapılmış, "Erikoğlu-
Keserali Hidroelektrik santrali" adı altında bir proje bulunuyor. Projenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı ile ilgili evraklar 05.05.2010 tarihinde askıya çıkartıldı. Karacaören Köyü muhtarı ve birkısım 
köylü, İl Genel Meclisi İmar Komisyonu'na verdikleri bir dilekçeyle plana itiraz ettiler. İtirazları kabul 
edilmedi ve dilekçe sahipleri dava açtılar. Halen bu projeyle ilgili Aydın Bölge idare Mahkemesinde 
konuyla ilgili davalar bulunmaktadır. 

DAVA DİLEKÇELERİ: 

1- İMAR PLANI İPTALİ DAVASI- K I Z I L D E R E : 

MUĞLA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA Gönderilmek Üzere 

FETHİYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'ne 

DAVACILAR: 

1- Osman Boğa - Karacaören Köyü Fethiye - Muğla 

2- Keziban Boğa - Karacaören Köyü Fethiye - Muğla 

3- Kıymet Akça - Karacaören Köyü Fethiye - Muğla 
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VEKİLLERİ 

1- Av. Bora Sarıca - M.Kemal Cad. Akarca Mah. No: 47 FeTıp Karşısı - Fethiye- Muğla 

2- Av. Okşan Palabıyıkoğlu - Akarca Mah. Ekiz İş Merkezi 1/3 Fethiye - Muğla 

3- Av. Burak Er bay - Hacımemişağa Sok. Özcan Onay İşh. K:l Merkez - Muğla 

4- Av. Umut Şimşek - Emirbeyazıt Mah. Avcılar Sok. Kocabıyık Apt. 36/2 Merkez - Muğla 

5- Av. Esra Gençer-Akarca Mah. Şehit Nihat Oran Cad. Solakoğlu Apt. No: 6 Fethiye - Muğla 

6- Av. Berna Babaoğlu Ulutaş - Atatürk Mah. 3/2 Dalyan - Ortaca - Muğla 

DAVALI: 1- T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- Ankara 

2- Muğla Valiliği (İl Özel İdaresi)- Muğla. 

T. KONUSU: Muğla Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 'nün Fethiye 
İlçesi Karacaören Köyü Kızüdere üzerinde yapılması düşünülen HES projesine ilişkin olarak 1/500 
ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği işleminin yürütülmesinin 
durdurulması ve neticede iptali istemidir. 

DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİ ÖĞRENME TARİHİ: Muğla Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce askıya çıkartılmak üzere Karacaören Köyü Muhtarlığına gönderilen 
ve Köy Muhtarlığıma ekli belge ile 04.05.2010 tarihinde teslim alınan ve bu tarihten itibaren 1 ay 
süreyle askıda bulunan ve yine ekli yerel halkça 01.06.2010 tarihinde yapılan itiraz dilekçeleri ve itiraza 
müteakip yine tarafımızca gönderilen 15.6.2010 dilekçe ve 25.6.2010 gönderme tarihli bilgi edinme 
yazımıza gelen ekli 04.08.2010 çıkış 12.8.2010 tebliğ tarihli yazı ile yapılan itirazlara müspet ve menfi 
cevap verilmemesini öğrenmemiz üzerine reddedilmiş sayılan itirazlarımıza binaen süresi içerisinde 
davamızı ikame ediyoruz. 

AÇIKLAMALAR: 

1. Aşağıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere davaya konu karar açıkça hukuka aykırı olması, diğer 
yandan tarım, turizm ve ekoloji açısından değeri olağanüstü yüksek Karacaören Köyü ve Kızüdere 'nin, 
biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin, turizmin, tarımın ve köy halkının telafi edilemez zararlarla karşı 
karşıya kalacak olması sebebi ile davalı idarenin savunması alınmadan, davanın ihbarı gibi usul 
işlemleri beklenmeden, bilirkişi incelemesi yapılması ve buna dair itirazların incelenmesi gibi usuli 
işlemlerin tamamlanmasına kadar geçecek süre için, yürütmeyi durdurma hakkında yeniden bir karar 
verilinceye kadar, takdiren teminat alınmaksızın öncelikle usuli işlemler için geçecek zaman için dava 
konusu işlemin/kararın YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmesini talep ederiz. 

Bu yönde Mahkemelerce daha evvel verilmiş emsal kararlar mevcuttur, "dava konusu uyuşmazlığın 
özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararların 
oluşmasını önlemek amacıyla mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve hazırlanacak 
bilirkişi raporlarının incelenerek tarafların varsa itirazları alındıktan sonra bu konuda yeniden bir 
karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin 
durdurulmasına " dair kararlar ve bu kararlara bölge idare mahkemesine yapılan itirazlar neticesinde 
verilen kararlar ek-1 de sunulmuştur. Bu kararlar şunlardır: 1- Rize İdare Mahkemesinin 2008/369 Esas 
saydı 03.12.2008 tarihli kararı, 2- Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2009/20Y.D. İtiraz No. Sayılı 
28.01.2009 tarihli kararı, 3- Rize İdare Mahkemesi 2008/769 Esas ve 17.09.2008 tarihli kararı 
4- Trabzon Bölge İdare Mahkemesi 2009/108 Y.D. İtiraz No. Sayılı 06.05.2009 tarihli kararı (Ek-1 dört 
adet emsal mahkeme kararları. 

DAVA HAKKININ ANAYASA VE YASALAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin bir "Hukuk Devleti" olduğunu, 36 ncı 
maddesi herkesin (gerçek ve tüzel kişi) "Hak Arama HürriyetV'ne sahip olduğunu ve yine 125 inci 
maddesi de "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu "nu belirtmektedir. 
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2. Buna istinaden Anayasa Mahkemesinin 21.09.1995 tarih ve ESAS: 1995/27, KARAR.1995/47 
sayılı kararında, Danıştay 5 inci Dairesinin, 06.01.1982 tarihli 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu 'nun, 10.06.1994 tarihli 4001 Sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 2 nci maddesinin 
1 inci bendinin (a) alt bendinde yer alan "kişisel hakları ihlal edilenler" ibaresini, Anayasa' nın bazı 
maddelerine aykırılık yönünden iptali istemiyle açtığı dava ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi maddeyi 
Anayasa' nın 2, 36 ve 125 inci maddelerine aykırı iptal ederken, gerekçesinin bir yerinde aynen şöyle 
demektedir: 

"Hak, hukukun koruduğu menfaattir. Özel hukukta her menfaat korunmaz. Kamu hukukunda ise 
iptal davaları yoluyla her menfaatin korunması zorunludur. " 

"Devletin, hak arama özgürlüğünü daraltan bütün sınırlamaları kaldırması ve bu yolla yargı 
denetimini yaygınlaştırarak adaletin gerçekleştirilmesini sağlaması hukuk devleti ilkelerine yer veren 
Anayasa' nın 2 nci maddesi gereğidir. " 

3. İdari Yargılama Usulü Kanunu 'nun 2. maddesi hükmüne göre iptal davası açabilmek için 
"menfaat ihlali" ve bazı davalar için "kişisel hak ihlali" şart koşulmuştur. Danıştay 6. Dairesinin 
13.05.1991 tarih ve E.1989/2264, K.1991/1101 sayılı kararı gereğince "...kamuyararını koruma görev 
ve yükümlülüğü bir kamu kurumu olmanın doğal sonucudur, 'görüşü ve Danıştay 5. Dairenin 17.05.1990 
tarih ve E. 1990/509, Kİ990/1087 kararında belirtildiği üzere "...Esasen öğretide de sübjektif bir hakkın 
ihlalinin gerekmediği, ciddi ve makul bir ilginin bulunmasının yeterli olduğu kabul edilmektedir. " 
denmektedir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 'nun 02.02.1990 tarih ve E. 1989/430, K. 
1990/18 sayılı kararında ise "İptal davalarında, sübjektif ehliyet şartı olarak bulunması gerekli 'menfaat 
ihlali' hak ihlali anlamında değil, ciddi ve makul bir alaka anlamındadır. İhlal edilen menfaatin herhalde 
maddi ve manevi veya ekonomik nitelikte olması gerekmediği gibi, mahkemelerce hak ihlali gibi 
düşünülmesi, en başta iptal davalarının objektif niteliği ile bağdaşmaz, "görüşü ifade edilmiştir. 

4. Ayrıca Medeni Kanunun 8 inci maddesi "Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün 
insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler, "demektedir. Ayrıca 
2872 Sayılı Çevre Kanunu 'nun "İlkeler" başlıklı 3 üncü maddesi "a "fıkrasında ise; 

"Madde 3 - Çevre korunmasına, iyileştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel 
ilkeler şunlardır: 

a) Başta İdare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin 
korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler." 

ve yine "Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı" başlıklı 30 uncu maddesinde de; 
" Madde 30- (Değişik madde ve başlığı: 5491 - 26.4.2006/m.21) Çevreyi kirleten veya bozan bir 

faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli 
önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. 

Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin 
bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel 
değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir. " 

denilerek bu yasa açısından da çevrenin korunması görevi dava hakkını da içeren bir boyuta 
uzanmaktadır. 

Dolayısıyla Davacılar, dava konusu işlemle ciddi ve makul bir ilgisinin olduğu ve menfaatinin ihlal 
edildiği tartışmasızdır. 

DAVAYA DAYANAK OLAN TEMEL HUKUK KURALLARI: 
1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Başlangıç 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 
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Toprak Mülkiyeti 
Madde 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 

kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye 
toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine 
göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz. 

Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması 
Madde 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer 'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 

önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin 
sağlanmasını kolaylaştırır. 

Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 
Madde 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 
Madde 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 

amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle 

hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir. 

Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma 
Madde 90-

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 - 7.5.2004/m. 7) 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır. 

Planlama 
Madde 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 

dengeli ve uyumlu biçimde hızlı gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, 
yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; 
kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi 
Madde 169 - Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 

koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
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2. Anayasanın 90/Son Maddesi Gereği Temel Hak ve özgürlükler Kapsamında İlgili Uluslar 
Arası Sözleşme ve Protokoller: 

2.1. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1979-BERN) (Önsöz, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11 inci maddeler öncelikle) 

(Bakanlar Kurulunun 09.01.1984 tarih ve 84/7601 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (Ek-4) 
Sözleşmeye taraf olan her ülke, sözleşmenin ek listelerinde (Ek Liste I : Bitki Türleri ve Ek Liste 

II: Hayvan Türleri) yer alan türlerin doğal yaşam alanlarıyla birlikte koruma altına alınması amacıyla 
gerekli idari ve yasal önlemleri almakla yükümlüdür. Listelerde yer alan bitki ve hayvan türlerinin 
doğadan toplanması, tahrip edilmesi ve ticaretinin yapılması yasaktır. 

Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, 
özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunmasını sağlamak ve bu işbirliğini 
geliştirmektir. Bu sözleşmenin önsözünde yaban hayatı ve yaşama ortamlarının tehdit altında olduğu 
belirtilerek, ilk üç maddesinde genel koruma önlem ve politikaları belirtilirken, dördüncü maddesinde 
yaşama ortamlarının, 5-9 uncu maddesinde türlerin, 10 uncu maddede de göçmen türlerle ilgili koruma 
önlemleri düzenlenmektedir. 11-12 nci maddeler ise Devlet taahhütleri ile ilgilidir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve özellikle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 inci maddelerine 
aykırıdır. 

2.2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2000-FLORANSA) (Önsöz, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler 
öncelikle) 

(10.06.2003 tarih ve 4881 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.07.2003 tarih 
ve 2003/5908 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (İlgili Maddeler Ek-5) 

Bu Sözleşme ile; peyzajın korunmasını, yönetimini, ve planlamasını geliştirmek ve peyzaj konuları 
hakkında Avrupa 'da işbirliğini organize etmek amaçlanmaktadır. 

Sözleşmenin önsözünde peyzajın insan faaliyetleri sonucu bozulduğu ve peyzajın insan yaşamındaki 
önemi ile korunması ve planlanmasının gerekliliği vurgulanarak, birinci maddesinde tanımlar, ikinci 
maddesinde kapsam, 4-6 ncı maddelerinde de alınacak önlemler, belirlenecek politikalar ve Devletlerin 
sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Dava konusu karar sözleşmenin bütününe ve özellikle Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerine aykırıdır. 
2.3. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992-NEfV YORK) (Önsöz, 1, 2, 3, ve 4 üncü 

maddeler öncelikle) 
(16.10.2003 tarih ve 4990 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.1.2003 tarih 

ve 2003/6458 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (Ek-6) 
Sera gazlarının atmosferik birikimlerini insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 

indirecek bir düzeyde durdurmayı sağlayabilecek en önemli hükümetler arası çabalardan biri de 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 'dir. 

Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi 
önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak amacıyla imzalanan Sözleşmede taraf ülkeler, iklim 
değişikliğinin nedenlerini önceden tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini 
azaltmak için önleyici önlemler almayı taahhüt etmektedir. 

Sözleşme sera gazları ile açıklamalar ve bazı sözleşmelere atıflar yapan bir önsözden sonra, birinci 
maddede tanımları, ikinci maddede amacı, üçüncü maddede ilkeleri, dördüncü maddede de su 
kaynaklarının korunmasını da içeren Devletlerin taahhütlerini düzenlemektedir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve öncelikle 1,2,3,4 üncü maddelerine aykırıdır. 
2.4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1994) (önsöz, 1, 3, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler öncelikle) 
(29.08.1996 tarih ve 4177 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, 21.11.1996 tarih ve 96/8857 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.) (Ek-7) 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üç temel amacı bulunmaktadır; biyolojik çeşitliliğin korunması, 

biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurlardan sürdürülebilir kullanımın sağlanması, genetik kaynaklar ile 
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teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydı ile bu kaynaklara gereğince ulaşımın 
ve bu kaynakların gereğince transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak 
üzere bu kaynakların kullanımından doğan faydaların tüm dünya ülkeleri arasında eşit ve hakça 
paylaşılmasıdır. Sözleşmeye taraf ülkeler, kendi sınırları içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve 
mikrobiyolojik yaşamın çeşitliliğinin tam olarak korunması sorumluluğunu üstleneceklerini, ayrıca 
biyolojik kaynakları sürdürülebilir kullanacaklarını ve biyolojik çeşitlilikten sağlanan faydaları eşit 
olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarını taahhüt etmektedir. 

Sözleşmenin 1. maddesi amaç, 3. maddesi benimsenen ilke, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri de 
korunması gerekli alanlara yönelik alınacak tedbirler ile belirleme, izleme ve koruma yöntemlerini 
içermektedir. 

Biyolojik çeşitlilik açısından korunması gerekli önemli doğa alanlarına yönelik dava konusu alanda 
gerekli koruma kararları alınmadığı gibi, alanlara geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek 
kullanımların önerilmesi açıkça Sözleşmenin bütünün ve öncelikle 7. ve 8. maddelerine aykırıdır. 

2.5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (Önsöz, 2,4,5,6,7 nci maddeler 
öncelikle) 

14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 
8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayınlanmıştır) (Ek-8) 

Kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya 
milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiğini göz önünde tutan sözleşmenin bütünü ve 
öncelikle 2,4,5,6, ve 7. maddeleri davaya konu işlem ile ihlal edilmektedir. 

2.6. özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar Arası öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme (1971-RAMSAR) (Giriş, 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler öncelikle) 

(28.12.1993 tarih ve 3958 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 15.03.1994 tarih 
ve 5434 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (EK-9) 

1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi ile tüm sulak alanların 
korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması karara bağlanmıştır. 

Bu sözleşme özellikle giriş bölümünde sulak alanların yaşamsal fonksiyonlarını ve önemini 
belirterek korunma ve yok olmalarının önlenmesini hükümetlerden istemekte ve insan ve çevresindeki 
başta su kuşları olmak üzere diğer canlı çevresi ile bağının önemini vurgulamaktadır. Sözleşmenin birinci 
maddesinde sulak alanlar tanımlanırken, 2 nci maddesinde bu alanların tespit edilmesi, 3 üncü 
maddesinde korunması ve 4. maddesinde listeye dahil olmasa bile bütün sulak alanların korunması için 
inzibati tedbirlerin alınmasının taraf ülkelerin görevi olduğu belirtilmektedir. 

Dava konusu karar açıkça Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. ve 4. maddelerine aykırıdır. 

2.7. Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle 
Mücadele İçin BM Sözleşmesi (1994-PARİS) (Önsöz, 1, 2, 3,4 ve 5 inci maddeler öncelikle) 

(11.02.1998 Tarih ve4340S.K. ileuygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 16.04.1998 tarih 
ve 98/11003 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (EK-10) 

Özellikle Afrika' da olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle 
mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek amacıyla imzalanan sözleşmede taraf ülkelerden, 
hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını 
ve sürdürülebilir yönetimini sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi üzerinde odaklasan uzun dönemli stratejilerin uygulanması beklenmektedir. 
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Sözleşmenin önsözünde çölleşmenin sebep sonuç ve önemi vurgulanarak, birinci maddede tanımlar, 
ikinci maddede amaç, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının vurgulandığı üçüncü maddede ilkeler, 
4 ve 5 inci maddelerde de Devletlerin yükümlülükleri belirtilmektedir. 

Dava konusu işlem/karar Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. Maddesine açıkça aykırıdır. 

2.8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun (No: 5448) olarak onaylanmış ve 21 Ocak 2006 Cumartesi tarih ve 26056 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek-3) 

Bu sözleşme, somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü 
karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, kültür ve doğa mirasıyla ilgili mevcut uluslararası 
anlaşmaların, tavsiyelerin ve kararların, somut olmayan kültürel mirasa ilişkin yeni hükümlerle etkili 
bir şekilde zenginleştirilmesi ve tamamlanması gerektiğini düşünerek, sözleşmenin amaçları; somut 
olmayan kültürel mirası korumak, ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel 
mirasına saygı göstermek, somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak, uluslararası işbirliği ve 
yardımlaşmayı sağlamaktır. 

Dava konusu işlem sözleşmenin bütününe ve özellikle 11,13,14,15. maddelerine aykırıdır. 

3.1) ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

Amaç 

MADDE /.- Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda 
arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal 
bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin 
önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların 
içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman 
ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için Çevre ve Orman 
Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2 - Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit 
etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların 
uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. 

b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi 
belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. 

c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte 
belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren 
kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde 
tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin 
atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli 
durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. 

e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas 
olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, 
kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından 
yararlanmak. 
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f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve 
sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü 
sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. 

g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, 
program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde 
değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme 
çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. 

h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların 
birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma 
plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 
onaylamak, uygulanmasını sağlamak. 

ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile 
yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini 
sağlamak. 

i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, 
desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. 

j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 

k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir 
eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, 
çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. 

I) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara 
katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde 
yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye 'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası 
ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. 

m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. 

n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin 
kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. 

o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma 
plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. 

ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. 

p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma 
amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve 
fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. 

s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman 
plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini 
sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk 
ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. 

t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını 
sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. 

u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve 
ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve 
ihraç etmek. 
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v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri 
ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, 
işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. 

y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim 
merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı 
araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma 
faaliyetlerinde bulunmak. 

3.2) ZEYTİNCİLİK KANUNU 
Madde 17- (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/4 md.) Devlet zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim 

alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla 
mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli 
kolaylıkları sağlar. 

Madde 20- (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.) 
Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 

zeytinliklerin vegatatifve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 
tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal 
sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99.mad) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye 
sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve 
sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin 
ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin 
verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat 
odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve 
sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir. 
3.3) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 
Madde 1- Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 

Madde3- Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler 
şunlardır: 

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin 
korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki 
her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparlar. 

3.4) TARİHİ.24.04.1930 SAYISI: 1593 R.G. TARİHİ.06.05.1930 R.G. SAYISI: 1489 UMUMİ 
HIFZISSIHHA KANUNU 

Madde 235- Hususi kanuna tevfikan belediyelerce idare edilen sularla işletilmesi şirketlere bırakılan 
suların sıhhi hususları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir. 

Madde 236- İçilmek ve kullanılmak için getirilecek suların fennen içilmesine müsaade edilecek 
evsafta olması şarttır. Olmadığı takdirde bunların fennen icap ettiği surette temizlenmesine ve 
evsafının ıslahına belediyeler mecburdurlar. 

Madde 237- Şehir ve kasabalarda tevzi edilmek üzere celbedilen su menbalarının etrafında 
behemehal bir himaye mıntakası tesis edilmelidir. Bu mıntakaların hudutları sıhhat memurları huzuriyle 
ihtisas erbabı tarafından menbaın gıda havzası üzerinde tayin edilir. 
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Madde 238- Himaye mıntakası olmak üzere menbalar etrafında tayin ve tahdit edilen arazi belediye 
mıntakası haricinde de olsa belediye tarafından Belediye İstimlak Kanununa tevfikan istimlaki mecburi 
olup bu arazinin mesken yapılmak, ekilmek ve sair her hangi hususlar için istimali memnudur. 

Madde 239- Suları içilmeğe ve ev işlerinde kullanılmağa mahsus hususi ve umumi kuyuların ve 
sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse maruz bulundukları takdirde bunların ıslahını takibe 
belediyeler mecburdurlar. Sahipleri tarafından ıslah ve televvüs tehlikesi bertaraf edilmiyen kuyular 
masarifi sahibinden Devlet emvali gibi tahsil edilmek üzere belediye tarafından ıslah edilir. 

Madde 240- Umuma satılan menba suları mahalli belediyesinin sıhhi murakebesi altında bulunur. 
Bunlara ve bütün içme suları nakliyatına ait kapların vasıfları ve bu kablara doldurma ve şevkleri tarzı 
belediyelerce tayin olunur. Menbaların sahipleri veya müstecirleri menbaların ve su nakledenler suların 
televvüsten vikayesi için gösterilecek tedbirleri tatbika mecburdur. 

Madde 241- Sularının içilmesi fennen ve sıhhat için tehlikeli olan menba, kuyu, çeşme ve saire gibi 
mahallere belediyece o suyun mazarrattı olduğunu gösteren ve harici tesirler ile yazıları bozulmayan 
levhalar asılır 

Madde 242- Dere, nehir ve çayların ve çeşmelerin televvüsünü mucip tesisat yapılmasına veya 
eşhas tarafından bu tarzda telvisat ikama mümanaat olunur. Fabrika sularının fenni mahzurları tahakkuk 
eden yerlerde mazarratı izale edilmeden nehir ve derelere dökülmesi memnudur. 

3.5) ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME 

Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine 
göre "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların 
koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan 
kararlarını revize etmek ve re 'sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip özel 
Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Kurumun yönetimine ve işletilmesine dair temel ilkeler şunlardır: 
a) Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve Çevre Mevzuatı da dikkate alınarak Bölgedeki koruma ve 

kullanma esaslarını tesbit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak. 

b) Bölgenin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda korunması için her türlü 
icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği sağlamak. 

Kapsam 
Madde 2- Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve ilan edilecek "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" 

hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri uygulanır. 

Bölgede yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan kararları konusunda bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 

OLAYLAR: 
1) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ İYUK Md.27/2 Yürütmenin durdurulmasında 

hukuka aykırılık ve telafisi güç veya imkansız zararların doğması halinin aynı anda olmasını 
istemektedir. Somut olayımızda anılan idari işlemler hem Anayasa 'nın 44, 45, 56, 63, 90/son, 166 ve 169. 
maddelerine hem 2872, 5403, 6831, 4342, 1593, 3573, 4856, 3194 ve 2863 sayılı Kanunlara ve bu 
kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere ve tebliğlere, Anayasa md. 90/son göndermesi ile dilekçemizde 
belirtilen ve ekte bulunan uluslararası sözleşmelere aykırı olup, uygulandığında doğal varlıkların geri 
dönülemez bir biçimde kaybı ile bölgenin geleceğinde önemli kayıpların oluşması söz konusudur. 
Dolayısıyla somut olayımızda tereddüde mahal kalmayacak derecede hukuka aykırılık ve telafisi 
imkansız zarar bir arada ve ayni anda oluşmuştur. 
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Yine İdari Yargı organlarınca yaygın olarak idarenin savunmasının alınması veya bilirkişi raporu 
sonrasına bırakılan (bir ihtiyati tedbir mahiyetinde olup her zaman değiştirilebilen ve üst yargı 
organınca denetlenebilen) yürütmenin durdurulması istemimizin savunmanın alınması veya bilirkişi 
raporu sonrasına bırakılmaması gerekir. Ayrıca idari Yargıdaki yasal cevap süreleri ve süre 
uzatımları gereği zaten uzunca bir süre geçmektedir. Bu çok ciddi, telafisi mümkün olmayan bir 
kayba sebep olabilecektir. 

Sonuç olarak ve kanaatimizce, davalı idarenin savunması ve olası bir bilirkişi incelemesi 
beklenmeden, maddi ve hukuki şartlar oluşmuş olduğundan, birçok değerli doğal varlıklarımızın yok 
olma ihtimali karşısında gecikmeksizin, usuli işlemler tamamlanana dek, bu konuda usuli işlemlerden 
sonra yeniden bir karar vermek üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. 

2) Davalı idarenin HES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı değişikliği işlemi hukuka, yürürlükteki mevzuatımıza ve usule aykırıdır, iptal 
edilmelidir. Şöyle ki; 

3) Davalı İdare, hukuka ve mevzuata aykırı olarak gerekli araştırmaları yapmaksızın, doğayı ve 
doğal ekolojik dengeleri korumanın esas gösterge olduğu bu bölgede ekolojik ayak izi, ekolojik aşırılığa 
kaçmak kavramlarına göre değerlendirilmeden, bu bölgenin turizm, tarım gibi diğer faydalı 
kullanımlarını değerlendirmeden, davaya konu kararın etkileyeceği alanın taşıdığı önem ve özellikler 
ile projenin riskleri göz önüne alınmadan, koruma ve kültür kavramını yasal gerekliliğe karşın ikincil 
konuma alan bir yaklaşımla, yeterli inceleme ve değerlendirmelere dayanılmaksızın yöreye telafisi 
imkansız zararlar verecek davaya konu planı onaylamıştır. 

4) Davaya konu karar şekil, amaç, konu, yetki bakımından hukuka aykırıdır, aynı karar zaruret 
olmadan, kamu yararı olmadan alınmış bir karar olması sebebiyle de hukuka aykırıdır. 

5) Davaya konu işbu karar sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır Davalı idareyi bu işlemi 
yapmaya sevkeden geçerli bir maddi olay veya başka bir idari işlem bulunmamaktadır Kamu yararı ve 
zaruret hali yoktur. 

6) Karacaören Köyü ve Kızıldere ve çevresinin olduğu gibi tarım, turizm gibi faydalı faaliyetlere 
açık olarak korunmasında üstün kamu yararı vardır. 

7) Davalı İdare, davaya konu işlemi gerçekleştirirken davaya konu işlemin, buradaki ekosisteme, 
çevre köylere ve tarım arazilerine, iklime, turizme, ekonomiye ve sosyal hayata topluma etkilerinin neler 
olabileceğini değerlendirmeden, yöreye olası zararların neler olabileceğini incelememiş, olası etkilerini 
her yönüyle, gereği gibi araştırmamıştır Davalı idarenin, karara konu arazi üzerinden alınan gerçek, 
somut, güncel verilerle konuyu incelemediği, dosya üzerinden formatsal olarak bu kararı verdiği açıktır. 
Davalı idarenin davaya konu kararı kendi varlığının, kuruluş amaçlarının inkarı niteliğindedir. Davalı 
idare, idare tarafından belirlenen koruma politikalarını, uluslararası yükümlülüklerini, mevzuatı 
gerektiği ölçüde benimseyip, yeterince özümsemediğini aldığı kararla göstermiştir. Davalı idarenin 
aldığı karar hukuka ve mevzuata aykırıdır. 

8) İptali istenen işlem konu unsuru yönünden de hukuka aykırıdır, Karacaören Köyü ve Kızıldere 
ve civarı birçok bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapmakta, 65 milyon yıldır varlığını sürdüren nelik-
endemik sığla/günlük ağaçlarını barındırmaktadır. Bu alanın korunması, mutlak anlamda korunması 
idareye ulusal ve uluslararası bir yükümlülük olarak verilmiştir. Davalı idare, yürürlükteki mevzuatın 
kendisine verdiği görevleri yerine getirmeyerek koruma alanına zarar verecek bir karar vermiştir. Davalı 
idarenin kararı gerçek ve fiili anlamda koruma amacı taşımamaktadır. 

9) Davalı idarenin dava konu işlemde belirtilen alanda yapılacak hidroelektrik santral ile alanın, 
çevre köylerin, tarımın, turizmin, sosyal hayatın, ekonominin, ekosistemin, Kızıldere 'nin zorlanma 
sınırının ne olduğu, tüm bu sayılanların nasıl etkileneceğini tartışmamış, araştırmamış, HES'in zararlı 
etkilerinden bölgeyi nasıl koruyacağını belirlememiştir, ekosisteme verilecek zararın yanı sıra estetik-
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manzara özelliklerine verilecek zararı dahi tartışmamıştır. Davalı idarenin gerçek ve fiili olarak 
korumacı bir anlayışla davaya konu alanda koruduğu tabiat varlıkları aleyhine değişiklikler olmamasını 
sağlamak yükümlülüğü vardır. Davaya konu işlem, davalı idarenin kendi varlığını, kuruluş amaçlarını 
inkar etmesi anlamına gelmektedir. 

10) Dava konusu, iptali istenen onama işlemi, genel ve özel olarak konuyu düzenleyen tüm mevzuat 
kurallarına aykırılıklar taşımaktadır, çevre düzeni planı, planlama esasları, imar planının bütünlüğü, 
genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması gibi olgular gözetilerek yapılmamıştır. 

11) Doğal zenginliği, doğanın bütünlüğünün korunması açısından Anıt Ağaç Topluluğu alanı olan 
Kızıdere hakkında hakkında içinde bulunduğu havza hakkında planlama yapılmadan, dosya üzerinden 
yapılan/ verilen/ alınan kararlarla hidroelektrik santral yapılmasına müsaade edilmesi hukuka ve 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırıdır. 

12) Davalı idare, Kızıldere üzerine kurulacak hidroelektrik santralin civarı yöreleri nasıl 
etkileyeceği incelenmemiştir. Sadece formatsal olarak işlemler gerçekleştirilmiş, meselenin özü 
tartışılmamıştır. İşbu HES projesinin ne gibi etkileri olacağı irdelenmemiştir. Kızıldere 'yi oluşturan 
pınarların tıkanma olasılığı, suyun geri tepme ihtimali, dere yatağının ve çevresinin, suyun jeolojik 
özellikleri araştırılmadan davaya konu sözleşme şirketle yapılmıştır. 

13) Davalının işlemi ile Müvekkillerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 no.lu protokolünün 
8.maddesi ile korunan özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının, 1. maddesinde korunan 
Mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Bu konuda dava ve talep haklarımızı saklı tutarız, Bununla birlikte 
Birleşmiş Milletlerin son kararlarında yer alan suyun en tabiî insan hakkı olması, suyun 
ticarileştirilemeyeceği hususu dikkate alınmalıdır. 

14) Eldeki dilekçemizde sunulan açıklamalar, deliller, maddi ve hukuki vakıalar ve re'sen 
gözetilecek durumlar doğrultusunda davaya konu idari işlemin iptaline karar verilmelidir. Davalı idare 
açıkça yetkilerini ve görevlerini hukuka aykırı kullanarak davaya konu kararı almıştır. Santralin 
yardımcı eklentileri, bu süreçte diğer kurumlar tarafından yapılan tahsisler, anlaşmalar, verilen izinler, 
verilen kararlar, HES ve regülatörü ve yardımcı eklentileri için yapılan imar planı revizyonu, ilaveleri, 
değişiklikleri hakkında, yapılan işlemler, verilen lisanslar, izinler, tahsisler gibi bu konulardaki her türlü 
hukuki ve cezai şikayet, dava ve talep, tazminat, cebri icra haklarımızı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvuru hakkımızı saklı tutarak, açıklanan ve re 'sen gözetilecek nedenlerle davaya konu 
idari kararın/işlemin iptalini talep ediyoruz. 

DELİLLER: Keşif, bilirkişi incelemesi, bilirkişi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 
Sözleşmesi, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme, Avrupa 'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Özellikle Afrika 'da Ciddi Kuraklık 
ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin BM Sözleşmesi, Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi. 

T. SONUCU: 

Yukarıda sunulu açıklamalar, yargılama boyunca yapacağımız açıklamalar, deliller, maddi ve hukuki 
vakıalar doğrultusunda ve re 'sen gözetilecek nedenlerle, 

1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu 
aşamada gerçekleştiğinden savunma vs. gibi usulî işlemler beklenmeden, bu konuda yeniden bir karar 
verilinceye kadar takdiren teminatsız olarak yürütmenin durdurulması verilmesi aksi halde daha sonra 
verilecek yürütmeyi durdurma kararların uygulanmasını imkansız kılacağının dikkate alınmasına ve 
usulî işlemlerden önce davalıların savunması alınmaksızın bu konuda yeniden bir karar verilinceye 
kadar 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca takdiren teminat alınmaksızın öncelikle dava konusu 
işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 
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2- Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile Kızıldere 'de HES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği işleminin yürütülmesinin 
durdurulmasına, 

3- Davalı idareye savunma için, ve yargılama boyunca verecekleri cevaplar için, işin aciliyeti 
gözetilerek yedi günden fazla cevap süresi verilmemesine, 

4- Delillerin tespiti suretiyle mahallinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, 

5- Davalı İdare tarafından sunulacak delillerin birer suret fazla gönderilmesinin temini ile 
tarafımıza davalı İdare delillerinin tebliğine, gösterdiğimiz delillerin ilgili kurumlardan toplanmasına, 

6- Tebligatların memur eliyle veya Alo Post ile yapılmasına, 

7- Kızıldere' de HES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı değişikliği işleminin iptaline, 

8- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini vekil 
edenler adına saygıyla arz ve talep ederim. 01.09.2010 

DAVACILAR VEKİLİ 

Av. BORA SARICA 

EKLERİ: 

1. Onanmış vekaletname suretleri 

2. Teslim alma tutanağı 

3. Askı teslim ve itirazlara dair tutanak 

4. İtiraz dilekçeleri 

5. Muğla Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü cevabi yazısı 

2- A N I T AĞAÇ BAŞVURU DAVASI: 

FETHİYE İLÇESİ 

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

(Orman İşletme Müdürlüğü) 

KONU: Fethiye ilçesi Göcek Beldesi Karacaören Köyü Kargı Çayı ve Kızıldere 'de yapılan arazi 
çalışmasında tespit edilen anıt niteliğindeki ağaçlara ait bilgilerin tarafınıza sunulması ve yapım 
aşamasında bulunan HES projesini, söz konusu anıt ağaçların varlığı ve Kültür ve Tabiatı Koruma 
Kanunu ve Uygulama İmar Planı kapsamında durdurulması talebidir. 

Fethiye İlçesi Göcek Beldesi Karacaören Köyü Kargı Çayı ve Kızıldere'de yapılan arazi 
çalışmasında tespit edilen anıt niteliğindeki ağaçlara ait bilgi, koordinat ve fotoğraflar ekte sunulmuştur. 
Tespit edilen bütün ağaçlar anıt ağaç kriterlerini sağlamaktadır. Keza bölgede kişisel çabalarımız sonucu 
tespit ettiğimiz anıt ağaçlar dışında gerekli teknik donanım kullanılarak çok sayıda daha anıt ağaç 
tespiti mümkündür. Gelecek kuşaklara bırakılacak doğal miraslarımızdan olması gereken bu ağaçların 
ivedilikle anıt ağaç statüsüne alınması gerekmektedir. 

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorilerinden Vulnarable (VU.) yani Hassas (Doğal 
yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler) ağaç türlerinden biri olan Liauidambar orientalis 
Mili. (Anadolu Sığla Ağacı) türünün nadir olarak anıt niteliğine ulaştığı üç bireyle birlikte anıt 
niteliğinde iki Platanus orientelis (Doğu çınarı) türünü de içeren ekteki listenin teknik olarak anıt ağaç 
olarak tescil edilmesi gerekmektedir. 
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Ayrıca 19 Eylül 1979 günü Bern 'de imzalanıp 09.01.1984 tarih ve 84-7601 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa'nın Yaban 
Hayatı ve Yasama Ortamlarının Korunması Sözleşmesine (BERNSÖZLEŞMESİ) göre koruma altında olan 
44722-Anadolu Sığla Orman Toplulukları içinde bulunan sığla ağaçlarının mutlak korunması gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra alanda; Bern Sözleşmesi Korunması Gereken Tehlike Altındaki Habitatlardan 
aşağıdaki habitatlar bulunmaktadır; 

• 4285B11 Güney Anadolu 'da Serpantinler Üzerinde Gelişen Kızılcam Ormanları 
• 4285B13 Güney Anadolu'da Kireçtaşları Üzerinde Gelişen Kızılcam Ormanları 
• 44722 Anadolu Sığla Orman Toplulukları 
Bu nedenle Kargı Çayı ve Kızüdere 'de bulunan sığla ağaçlarının yasal olarak kesinlikle korunması 

gerekmektedir. Ülkemize özgü dar yayılıştı endemik ve relikt (kalıntı) bir tür olan Sığla Ağacı; Dünya 'da 
ve ülkemizde sadece Güneybatı Anadolu 'da yayılış göstermektedir. 

Kargı Çayı ve Çevresi Önemli Doğa Alanları çalışmasında Fethiye Önemli Doğa Alam (ÖDA) 
sınırlan içinde kalmaktadır. Alan bütün bilimsel çalışmalarda korunması gerekli alanlar içinde bulunmaktadır. 

Ayrıca Muğla İli Fethiye İlçesi Karacaören Köyü- Kızüdere 'deyapılması planlanan Hidroelektrik 
Santrali 1/1000 'lik uygulama imar plan içerisinde kalan ve bu uygulama imar planının 11. maddesinde 
belirtildiği üzere ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamı da göz önünde bulundurularak 
aşağıda listesi, koordinatları ve fotoğrafları bulunan anıt niteliğindeki ağaçlar konusunda yerinde 
inceleme suretiyle Tabiat Anıtına Ait Ön Etüt Formu ile başvuru yapılarak Tabiat Anıtı olarak tescil 
edilmesi ve Kargı çayı, Kızüdere 'de bulunan sığla ağaçlarının korunması ile yapılması planlanan HES 
çalışmasının ve ağaç kesimlerinin durdurulması talep etmekteyiz. 

Yine dilekçemiz ile iletmiş olduğumuz bilgiler neticesinde talep ettiğimiz hususların tarafınızca 
uygun görülmemesi halinde dahi gerekçeleri ile cevaplandırmanız, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 
bahsi geçen bölgede evvelce yapılmış anıt ağaç envanter çalışmaları var ise bunlar ile birlikte dilekçemiz 
tarihinden sonra yapılacak anıt ağaç tespit çalışmalarından tarafımızın bilgilendirilmesini arz ve talep 
ederiz. 22.06.2011 

TALEP EDENLER VEKİLİ 
Av. BORA SARICA 

Adres : Akarca Mah. Nadir Nadi Cad. No. 6 Fethiye 
Not: 
- Vekaletnameler, 
- Kimlik Fotokopisi, 
- Anıt ağaç bilgileri ve fotoğrafları ektedir. 

3- K I ZIT . D E R E - ÜRETİM LİSANSI İPTALİ DAVASI: 

DANIŞTAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA sunulmak üzere, 
FETHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE, 

Yürütmeyi durdurma ve duruşma istemlidir. 
DAVACILAR: 
1- Tacettin Akça - Karacaören Köyü Fethiye - Muğla 
2- Mehmet Polat- Tuzla Mah. 561 Sok. 7/7 Fethiye - Muğla 
3- Levent Sarı - Camii Mah. Ahmet Gazi Cad. No: 68 Fethiye - Muğla 
4- Osman Boğa - Karacaören Köyü - Fethiye - Muğla 
5- Keziban Boğa - Karacaören Köyü - Fethiye - Muğla 
6- Kıymet Akça - Karacaören Köyü - Fethiye - Muğla 
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VEKİLLERİ: 

1- Av. Bora Sarıca - M.Kemal Cad. Akarca Mah. No: 47 FeTıp Karşısı - Fethiye - Muğla 

2- Av. Okşan Palabıyıkoğlu - Akarca Mah. Ekiz İş Merkezi 1/3 Fethiye - Muğla 

3- Av. Burak Erbay - Hacımemişağa Sok. Özcan Onay İşh. K:l Merkez - Muğla 

4- Av. Umut Şimşek - Emirbeyazıt Mah. Avcılar Sok. Kocabıyık Apt. 36/2 Merkez - Muğla 

5- Av. Esra Gençer- Akarca Mah. Şehit Nihat Oran Cad. Solakoğlu Apt. No: 6 Fethiye - Muğla 

6- Av. Berna Babaoğlu Ulutaş - Atatürk Mah. 3/2 Dalyan - Ortaca - Muğla 

DAVALI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, - Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/C Yüzüncü 
Yıl/Ankara 06100 

T. KONUSU: Davalı tarafından 17.1.2008 tarihli ve 1461-6 sayılı kararı ile ERES Enerji Üretimi 
San. Tic. A.Ş'ye verilen Muğla ilinde kurulacak olan Hidroelektrik Santrali üretim tesisinde, üretim 
faaliyeti göstermek üzere verilen Lisans No: EÜ /2255-6/1552 ve Tarih: 1.10.2009 sayılı Üretim 
Lisansının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararının aşağıda açıklanan nedenler uyarınca 
yürütülmesinin durdurulmasına ve davanın kabulüne karar verilerek iptali istemidir. 

TEBLİĞ VE ÖĞRENME TARİHİ: 04.02.2011 

Tarafımızca açılan Danıştay nezdinde 2010/4367 dosya numarası ile görülmekte olan lisans iptali 
talepli davada davalı kurum EPDK'nın 31.12.2010 dilekçe tarihli beyanlarında yeni alınan üretim 
lisansı bilgilerinin davaya sunulması ve işbu dilekçenin tarafımıza tebliği ile şu an davamıza konu üretim 
lisansından haberdar olduk. 

AÇIKLAMALAR: 

1. Dava konusu işlemin iptalinde davacıların menfaati bulunmaktadır. 

Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin bir "Hukuk Devleti" olduğunu, 36 ncı 
maddesi herkesin (gerçek ve tüzel kişi) "Hak Arama Hürriyeti"ne sahip olduğunu ve yine 125 inci 
maddesi de "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu "nu belirtmektedir. 

Buna istinaden Anayasa Mahkemesinin 21.09.1995 tarih ve ESAS: 1995/27, KARAR: 1995/47sayılı 
kararında, Danıştay 5 inci Dairesinin, 06.01.1982 tarihli 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu 'nun, 10.06.1994 tarihli 4001 Sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 2 nci maddesinin 
1 inci bendinin (a) alt bendinde yer alan "kişisel hakları ihlal edilenler" ibaresini, Anayasa' nın bazı 
maddelerine aykırılık yönünden iptali istemiyle açtığı dava ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi maddeyi 
Anayasa' nın 2, 36 ve 125 inci maddelerine aykırı iptal ederken, gerekçesinin bir yerinde aynen şöyle 
demektedir: 

"Hak, hukukun koruduğu menfaattir, özel hukukta her menfaat korunmaz. Kamu hukukunda ise 
iptal davaları yoluyla her menfaatin korunması zorunludur. " 

"Devletin, hak arama özgürlüğünü daraltan bütün sınırlamaları kaldırması ve bu yolla yargı 
denetimini yaygınlaştırarak adaletin gerçekleştirilmesini sağlaması hukuk devleti ilkelerine yer veren 
Anayasa' nın 2 nci maddesi gereğidir." 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 'nun 2. maddesi hükmüne göre iptal davası açabilmek için "menfaat 
ihlali" ve bazı davalar için "kişisel hak ihlali" şart koşulmuştur. Danıştay 6. Dairesinin 13.05.1991 
tarih ve E.1989/2264, K.1991/1101 sayılı kararı gereğince "...kamu yararını koruma görev ve 
yükümlülüğü bir kamu kurumu olmanın doğal sonucudur. " görüşü ve Danıştay 5. Dairenin 17.05.1990 
tarih ve E. 1990/509, K. 1990/1087 kararında belirtildiği üzere "...Esasen öğretide de sübjektif bir hakkın 
ihlalinin gerekmediği, ciddi ve makul bir ilginin bulunmasının yeterli olduğu kabul edilmektedir. " 
denmektedir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 02.02.1990 tarih ve E. 1989/430, 
K. 1990/18 sayılı kararında ise "İptal davalarında, sübjektif ehliyet şartı olarak bulunması gerekli 



- 2 6 -

"menfaat ihlali" hak ihlali anlamında değil, ciddi ve makul bir alaka anlamındadır. İhlal edilen 
menfaatin herhalde maddi ve manevi veya ekonomik nitelikte olması gerekmediği gibi, mahkemelerce 
hak ihlali gibi düşünülmesi, en başta iptal davalarının objektif niteliği ile bağdaşmaz. " görüşü ifade 
edilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesinin 2008/11449 Esas, 2009/1896 Karar sayılı kararı aynen şöyle demektedir: 
"İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğu hukuk devletinde idarenin hukuka 
uygunluğunun sağlanmasında en etkin araçlardan biri iptal davalarıdır. 

İptal davalar ındaki sübjektif ehliyet koşulu doğrudan doğruya hukuk devletinin yapılandırılması ve 
sürdürülmesine ilişkin bir sorundur. Dolayısıyla sübjektif ehliyet koşulunun idari işlemlerinin hukuka 
uygunluğunun iptal davası yoluyla denetlenmesini engellemeyecek bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. 

Nitekim çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını 
yakından ilgilendiren konularda sübjektif ehliyet koşulunun, bu durum dikkate alınarak yorumlanması 
gerektiğine ilişkin Danıştay kararları yerleşik içtihat niteliği kazanmıştır. 

İptali istenen işlemin çevresel değerlerin korunması şeklinde kamu yararını yakından ilgilendiren 
bir işlem olduğundan davacının dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna varılmış,.... " 

Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu 'nun "İlkeler" başlıklı 3 üncü maddesi "a "fıkrasında ise; 

"Madde 3 - Çevre korunmasına, iyileştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine genel ilkeler 
şunlardır: 

a) Başta İdare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin 
korunması ve kirliğinin önlenmesi ile görevli olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler." 

ve yine "Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı" başlıklı 30 uncu maddesinde de; 

"Madde 30- (Değişik madde ve başlığı: 5491 - 26.4.2006 / m.21) Çevreyi kirleten veya bozan bir 
faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli 
önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. 

Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin 
bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel 
değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir, "denilerek bu 
yasa açısından da çevrenin korunması görevi dava hakkını da içeren bir boyuta uzanmaktadır. 

Sunulan nedenlerle, davacıların, dava konusu işlemler/kararlarla Anayasamızca, yasalarla ve 
evrensel hukuk kurallarıyla, yerleşik yargı içtihatlarıyla tanınan ciddi ve makul bir ilgisinin olduğu ve 
menfaatinin ihlal edildiği tartışmasızdır. 

2. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17. maddesinde, herkesin, yaşama, maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde ise; herkesin, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir. 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da; çevrenin 
korunması, kirliliğin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar 
hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını 
tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, 
çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel 
olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve 
stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve 
izlemek, dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir 
arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları 
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ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, 
uygulanmasını sağlamak ve su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su 
kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları 
yapmak, davalı idareye yasa ile yüklenen görevler arasında sayılmıştır. 

2872 sayılı Çevre Kanunu 'nun I . maddesinde; Kanunun amacının, bütün canlıların ortak varlığı 
olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 
sağlamak olduğu, Kanunun 3. maddesinde çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin 
önlenmesine ilişkin genel ilkelere yer verilmiş ve arazi ve kaynak kullanım kararlarının veren ve proje 
değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesinin 
gözetilmesi, yapılacak ekonomikfaaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak değerlendirilmesi ve çevre politikalarının oluşmasında 
katılım hakkının esas tutularak, Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdürler 
ilkeleri bu genel ilkeler arasına kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun 'un 9. maddesinde çevrenin korunması amacıyla; doğal çevreyi oluşturan biyolojik 
çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma ve 
kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer 
kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. Ülke fiziki mekanında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
doğrultusunda koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, 
dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla 
nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50000-1/100000 
ölçekli çevre düzeni planları bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bölge ve havza bazında çevre 
düzeni planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
Ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınarak koruma statüsü 
kazandırılmış alanlar ve ekolojik değeri olan hassas alanların her tür ölçekteki planlarda gösterilmesi 
zorunludur. Koruma statüsü kazandırılmış alanlar ve ekolojik değeri olan alanlar, plan kararı dışında 
kullanılamaz hükümlerine yer verilmiştir. 

Kanun 'un 10. maddesinde ise; gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına 
yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım 
dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve 
kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Petrol, jeotermal 
kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. Çevresel 
Etki Değerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi plan ve programlar ve 
konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir hükmüne yer verilmiş, 
Ek 2. maddesinde ise; faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek 
kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya 
bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu 
konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir kuralı getirilmiştir. 

Çevre Kanunu 'nun yukarıda aktarılan maddelerinden de görüleceği üzere; bütün vatandaşların 
ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal 
kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; 
ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek 
kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak 
düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak belirli 
hukuki ve teknik esaslara göre düzenlenmesi amaçlanarak çevre planlamasının yapılması hedeflenmiştir. 
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Yıne dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde 
uyulacak idari ve teknik usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla çıkarılan ve 16.12.2003 tarih ve 25318 
sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin 4. 
maddesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek 
olumluya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 
vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 
belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek 
çalışmalar olarak tanımlanmış, aynı madde içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ise; 
Yönetmeliğin Ek-II listesindeki projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığmı belirten Bakanlık kararı olarak tanımlanmıştır. 

Elektrik Piyasası Kanunu ile yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde 
üretilmiş elektriğin tüketicilerin kullanımına sunulması amaçlandığından ve EPDK'nın bu konularda yapılan 
lisans başvurularını çevre mevzuatı yönünden de incelemesinin zorunlu olmasına rağmen bu yapılmamaktadır, 

Üstelik 4628 sayılı Kanunun 3. maddesinin a bendinde lisans alan tüzel kişinin faaliyet alanına 
göre yürürlükteki mevzuatın gereklerini yerine getirme yükümlülüğünün olması, bu anlamda davalı 
idarece ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilmesi durumunda lisansın iptal edilmesinin 
düzenlenmiş olmasının, tüketicilerin kullanımına sunulacak elektriği çevreye uyumlu bir şekilde üreteceği 
kanıtlanmış başvuru sahiplerine lisans verilmesi gerektiğine dair aksi yöndeki iddiaları kabul edilemez, 
bulduğunu belirtilmiştir. 

DAVAYA DAYANAK OLAN TEMEL HUKUK KURALLARI: 
1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Başlangıç 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak 

milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi 
varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Toprak Mülkiyeti 
Madde 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 

kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye 
toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve 
çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz. 

Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması 
Madde 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 

önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin 
sağlanmasını kolaylaştırır. 

Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 
Madde 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 
Madde 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 

amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle 

hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir. 
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Milletlerarası Anlaşmaları Uygun Bulma 
Madde 90-

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 - 7.5.2004/m. 7) 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır. 

Planlama 
Madde 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 

dengeli ve uyumlu biçimde hızlı gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, 
yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; 
kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi 
Madde 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 

koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 

2. Anayasanın 90/Son Maddesi Gereği Temel Hak ve özgürlükler Kapsamında İlgili Uluslar 
Arası Sözleşme ve Protokoller: 

2.1. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarım Koruma Sözleşmesi (1979-BERN) (önsöz, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 inci maddeler öncelikle) 

(Bakanlar Kurulunun 09.01.1984 tarih ve 84/7601 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) 
Sözleşmeye taraf olan her ülke, sözleşmenin ek listelerinde (Ek Liste I : Bitki Türleri ve Ek Liste II: 

Hayvan Türleri) yer alan türlerin doğal yaşam alanlarıyla birlikte koruma altına alınması amacıyla 
gerekli idari ve yasal önlemleri almakla yükümlüdür. Listelerde yer alan bitki ve hayvan türlerinin 
doğadan toplanması, tahrip edilmesi ve ticaretinin yapılması yasaktır. 

Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, 
özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunmasını sağlamak ve bu işbirliğini 
geliştirmektir. Bu sözleşmenin önsözünde yaban hayatı ve yaşama ortamlarının tehdit altında olduğu 
belirtilerek, ilk üç maddesinde genel koruma önlem ve politikaları belirtilirken, dördüncü maddesinde 
yaşama ortamlarının, 5-9 uncu maddesinde türlerin, 10 uncu maddede de göçmen türlerle ilgili koruma 
önlemleri düzenlenmektedir. 11-12 nci Maddeler ise Devlet taahhütleri ile ilgilidir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve özellikle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 inci maddelerine aykırıdır. 

2.2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2000-FLORANSA) (önsöz, 1,2,3,4,5 ve 6 nci maddeler öncelikle) 

(10.06.2003 tarih ve 4881 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.07.2003 tarih 
ve 2003/5908 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) 

Bu Sözleşme ile; peyzajın korunmasını, yönetimini, ve planlamasını geliştirmek ve peyzaj konuları 
hakkında Avrupa 'da işbirliğini organize etmek amaçlanmaktadır. 
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Sözleşmenin önsözünde peyzajın insan faaliyetleri sonucu bozulduğu ve peyzajın insan yaşamındaki 
önemi ile korunması ve planlanmasının gerekliliği vurgulanarak, birinci maddesinde tanımlar, ikinci 
maddesinde kapsam, 4-6 nci maddelerinde de alınacak önlemler, belirlenecek politikalar ve Devletlerin 
sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Dava konusu karar sözleşmenin bütününe ve özellikle Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerine aykırıdır. 

2.3. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992-NEW YORK) (önsöz, 1, 2, 3, ve 4 üncü 
maddeler öncelikle) 

(16.10.2003 Tarih ve 4990 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.1.2003 tarih 
ve 2003/6458 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

Sera gazlarının atmosferik birikimlerini insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirecek bir düzeyde durdurmayı sağlayabilecek en önemli hükümetler arası çabalardan biri de 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 'dir. 

Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi 
önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak amacıyla imzalanan Sözleşmede taraf ülkeler, iklim 
değişikliğinin nedenlerini önceden tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini 
azaltmak için önleyici önlemler almayı taahhüt etmektedir. 

Sözleşme sera gazları ile açıklamalar ve bazı sözleşmelere atıflar yapan bir önsözden sonra, birinci 
maddede tanımları, ikinci maddede amacı, üçüncü maddede ilkeleri, dördüncü maddede de su 
kaynaklarının korunmasını da içeren Devletlerin taahhütlerini düzenlemektedir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve öncelikle 1,2,3,4 üncü maddelerine aykırıdır. 

2.4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1994) (önsöz, 1,3,6,7, 8 ve 9 uncu maddeler öncelikle) 
(29.08.1996 tarih ve 4177 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, 21.11.1996 tarih ve 96/8857 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.) 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üç temel amacı bulunmaktadır; biyolojik çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurlardan sürdürülebilir kullanımın sağlanması, genetik kaynaklar ile 
teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydı ile bu kaynaklara gereğince ulaşımın 
ve bu kaynakların gereğince transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak 
üzere bu kaynakların kullanımından doğan faydaların tüm dünya ülkeleri arasında eşit ve hakça 
paylaşılmasıdır. Sözleşmeye taraf ülkeler, kendi sınırları içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve 
mikrobiyolojik yaşamın çeşitliliğinin tam olarak korunması sorumluluğunu üstleneceklerini, ayrıca 
biyolojik kaynakları sürdürülebilir kullanacaklarını ve biyolojik çeşitlilikten sağlanan faydaları eşit 
olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarını taahhüt etmektedir. 

Sözleşmenin 1. maddesi amaç, 3. maddesi benimsenen ilke, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri de 
korunması gerekli alanlara yönelik alınacak tedbirler ile belirleme, izleme ve koruma yöntemlerini 
içermektedir. 

Biyolojik çeşitlilik açısından korunması gerekli önemli doğa alanlarına yönelik dava konusu alanda 
gerekli koruma kararları alınmadığı gibi, alanlara geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek 
kullanımların önerilmesi açıkça Sözleşmenin bütünü ve öncelikle 7. ve 8. maddelerine aykırıdır. 

2.5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (önsöz, 2, 4, 5, 6, 7 nci maddeler 
öncelikle) 

(14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 
8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayınlanmıştır.) 

Kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya 
milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiğini göz önünde tutan sözleşmenin bütünü ve 
öncelikle 2, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri davaya konu işlem ile ihlal edilmektedir. 
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2.6. özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar Arası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme (1971-RAMSAR) (Giriş, 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler öncelikle) 

(28.12.1993 Tarih ve 3958 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 15.03.1994 tarih 
ve 5434 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi ile tüm sulak alanların 
korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması karara bağlanmıştır. 

Bu sözleşme özellikle giriş bölümünde sulak alanların yaşamsal fonksiyonlarını ve önemini 
belirterek korunma ve yok olmalarının önlenmesini hükümetlerden istemekte ve insan ve çevresindeki 
başta su kuşları olmak üzere diğer canlı çevresi ile bağının önemini vurgulamaktadır. Sözleşmenin birinci 
maddesinde sulak alanlar tanımlanırken, 2 nci maddesinde bu alanların tespit edilmesi, 3 üncü 
maddesinde korunması ve 4. maddesinde listeye dahil olmasa bile bütün sulak alanların korunması için 
inzibati tedbirlerin alınmasının taraf ülkelerin görevi olduğu belirtilmektedir. 

Dava konusu karar açıkça Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. ve 4. maddelerine aykırıdır. 

2.7. Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle 
Mücadele İçin BM Sözleşmesi (1994-PARİS) (önsöz, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeler öncelikle) 

(11.02.1998 Tarih ve 4340 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 16.04.1998 tarih 
ve 98/11003 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

Özellikle Afrika 'da olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle 
mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek amacıyla imzalanan sözleşmede taraf ülkelerden, 
hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını 
ve sürdürülebilir yönetimini sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi üzerinde odaklasan uzun dönemli stratejilerin uygulanması beklenmektedir. 

Sözleşmenin önsözünde çölleşmenin sebep sonuç ve önemi vurgulanarak, birinci maddede tanımlar, 
ikinci maddede amaç, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının vurgulandığı üçüncü maddede ilkeler, 
4 ve 5 inci maddelerde de Devletlerin yükümlülükleri belirtilmektedir. 

Dava konusu işlem/karar Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. Maddesine açıkça aykırıdır. 

ZEYTİNCİLİK KANUNU 

Madde 17 - (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/4 md.) Devlet zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim 
alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla 
mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli 
kolaylıkları sağlar. 

Madde 20 - (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.) 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 
zeytinliklerin vegatatifve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 
tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal 
sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99.md.) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye 
sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve 
sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin 
ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin 
verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat 
odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve 
sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir. 
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/- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ İYUK Md. 27/2 Yürütmenin durdurulmasında 
hukuka aykırılık ve telafisi güç veya imkansız zararların doğması halinin aynı anda olmasını 
istemektedir. Somut olayımızda anılan idari işlemler/kararlar hem Anayasa 'nın 44, 45, 56, 63, 90/son, 
166 ve 169. maddelerine hem 2872, 5403 ve 4856, 4628 sayılı Kanunlara, ilgili yönetmeliklere ve 
Anayasa md. 90/son göndermesi ile ekte bulunan uluslararası sözleşmelere aykırı olup, uygulandığında 
doğal varlıkların geri dönülemez bir biçimde kaybı ile bölgenin geleceğinde önemli kayıpların oluşması 
söz konusudur. Dolayısıyla somut olayımızda tereddüde mahal kalmayacak derecede hukuka aykırılık ve 
telafisi imkansız zarar bir arada ve ayni anda oluşmuştur. 

Yine İdari Yargı organlarınca yaygın olarak idarenin savunmasının alınması veya bilirkişi raporu 
sonrasına bırakılan (bir ihtiyati tedbir mahiyetinde olup her zaman değiştirilebilen ve üst yargı 
organınca denetlenebilen) yürütmenin durdurulması istemimizin savunmanın alınması veya bilirkişi 
raporu sonrasına bırakılmaması gerekir. Ayrıca İdari Yargıdaki yasal cevap sürelerin ve süre uzatımları 
gereği zaten uzunca bir süre geçmektedir. Bu çok ciddi bir kayba sebep olabilecektir. 

Sonuç olarak ve kanaatimizce, davalı İdarenin savunması ve olası bir bilirkişi incelemesi 
beklenmeden, maddi ve hukuki şartlar oluşmuş olduğundan, birçok değerli doğal varlıklarımızın yok 
olma ihtimali karşısında gecikmeksizin yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. 

Aşağıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere davaya konu karar açıkça hukuka aykırı olması, diğer 
yandan tarım, turizm ve ekoloji açısından değeri olağanüstü yüksek Karacaören Köyü ve Kızüdere 'nin 
biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin, turizmin, tarımın ve köy halkının telafi edilemez zararlarla karşı 
karşıya kalacak olması sebebi ile davalı idarenin savunması alınmadan, davanın ihbarı gibi usul 
işlemleri beklenmeden, bilirkişi incelemesi yapılması ve buna dair itirazların incelenmesi gibi usuli 
işlemlerin tamamlanmasına kadar geçecek süre için, yürütmeyi durdurma hakkında yeniden bir karar 
verilinceye kadar, takdiren teminat alınmaksızın öncelikle usuli işlemler için geçecek zaman için dava 
konusu işlemin/kararın YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmesini talep ederiz. 

2. Davaya konu işlemler/kararlar yetki, şekil, sebep, konu, maksat bakımından açıkça hukuka 
aykırıdır. 

3. Davaya konu işlemle düzenlenen alan ülkemizde bir çok bölgede koruma altında bulunan sığla 
ağacı yetişmekte bu nedenle koruma altına alınması gerekirken HES'in kurulması planlanan alan çeşitli 
uluslar arası anlaşmalarla korunması ve korunması için önlemler alınması idareye sorumluluk olarak 
verilmiştir. Davaya konu işlemi yapan/kararı alan idare bu sorumluluklarını ihlal etmiştir. Çevrede ne 
kadar anıt ağaç bulunduğuna dair herhangi bir sayım çalışması yapılmamıştır. 

4. Davaya konu işlem havza bazında su ve orman alanı için mevzuatta öngörülen planlama 
yapılmadan alınamayacak bir işlemdir. Söz konusu Karacaören Köyü ve Kızüdere ve çevresinde 
ormanlar için havza bazında bir su ve orman planlaması yoktur. 

5. İdare, mevzuatta düzenlenen, davaya konu işlemi vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının, 
kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, meslek odalarının çevre hakkını kullanacaklarının katılım 
ortamını yaratmadan davaya konu işlemi gerçekleştirmiştir. 

6. HES projesi için çevresel etki değerlendirmesi ve sosyal etki değerlendirmesi yapılmadan lisans 
verilmiş, kamulaştırmaya ilişkin karar verilmiştir. Bu durum usul ve yasaya aykırıdır. Davalı idareyi 
davaya konu bu işlemleri yapmaya/kararları almaya götüren nedenler ortaya konulamamıştır. Bu 
konuları ortaya koyacak, açıklayacak arazi üzerinden alınmış gerçek ve somut verilere dayanan 
çalışmalarda EPDK tarafından ya da ilgili kuruluşlarca ya da firma tarafından yapılmamıştır. 

7. Davalı idarenin, Karacaören Köyü ve Kızüdere bugüne dek bozulmamış ekolojik kaliteyi korumak 
üzere uygulama mantığını yapılandırması idarenin ulusal yasalarımız ve ilgili mevzuatla ve usulüne 
göre onaylanarak yürürlüğe girerek iç hukukumuz sayılan uluslararası anlaşmalarla oluşan çevre 
mevzuatıyla kendisine yüklenen bir yükümlülüktür. Davalı idarenin, her projenin çevre üzerinde bir 
etkisi olacağını göz önüne alarak, planlanan HES projesinin gerek yapım aşamasında gerekse faaliyete 
geçtikten sonra ne tür bir çevresel etki yaratacağının, yapılması planlanan projenin öngörülebilir 
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çevresel etkilerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, projenin kurulacağı alanın ekolojik yapısı, flora 
ve faunası üzerinde nasıl etkiler doğuracağının, yapımı neticesinde dere yatağının ve su kaynaklarının 
kuruma olasılığının bulunup bulunmadığının, dere yatağındaki sucul yasamın olumsuz olarak etkilenip 
etkilenmeyeceğinin, dereye bırakılması planlanan suyun akarsudaki mevcut ekolojik dengenin ve canlı 
yaşamının devamı için gerekli ve yeterli olup olmadığının, derede bulunan balıkların yaşamlarına 
olumsuz etkisinin olup olmayacağının, projenin orman ve orman altı bitki örtüsüne, tarım alanlarına, 
bölgede yaşayan insanlara ve ekonomik faaliyetler, hayvancılığa ve turizme ve yaban hayvanlarına 
zarar verip vermeyeceğinin, proje kapsamında kesilecek ağaçların heyelan ve erozyona yol açıp 
açmayacağının, proje kapsamında ortaya çıkabilecek katı atık ve atık suların bölgenin doğal yapısına 
zarar verip vermeyeceği hususları ile birlikte yapımı planlanan projenin teknik yönlerinin özellik, avantaj 
ve dezavantajlarının belirlemesi, arazi üzerinden bizzat idare tarafından güncel, reel somut verilerin 
toplanması ve idarenin uzmanlarınca değerlendirilmesi Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatla temel bir 
politika olarak kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre " ilkelerinin idarenin iş 
ve eylemlerinde uygulanması yasal zorunluluktur. Burada sayılan çalışmaların hiçbirisi ve hiçbir su-
orman havza planlaması idare tarafından yapılmadan davaya konu olan aykırı işlemler/kararlar 
alınmıştır. 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/k maddesi 
de su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak 
kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak görevini 
aynı Kanunun 9/s maddesi de Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel 
ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak görevini Çevre ve Orman Bakanlığına 
vermiştir. Bu planlamalar Karacaören Köyü ve Kızıldere için yapılmadan davalı EPDK şirkete lisans 
vermiştir. 

8. HES ile içme, kullanma ve sulama suyu olarak altı köy ve bir beldenin tek kaynağı olan 
Karacaören Köyü ve Kızıldere üzerindeki yurttaşların kadimden gelen su hakları yok sayılmıştır. 

9. EPDK tarafından verilen başta üretim lisansları olmak üzere tüm lisans işlemleri öncesinde ÇED 
prosedürünün işletilmesi zorunludur. 

10. HES projesi kamunun zararına sebep olacaktır. Yörenin diğer faydalı kullanımları gözardı 
edilmiş, değerlendirmeye alınmamıştır. Altı köy ve bir beldenin içme, kullanma, tarımsal sulama suyu 
olarak kullandığı HES projesi nedeniyle yöre halkının ekonomisi, tarımı, turizmi olumsuz yönde 
etkileneceği gibi, var olan yaban hayat, ekosistem olumsuz yönde etkileneceğiz gibi yüzbine yakın büyük 
ve küçükbaş hayvan da bu projeden olumsuz etkilenecektir. Bu hayvanlar da Kızıldere 'nin suyu ile 
sulanmaktadır. 

11. Bir eylem veya işlemde kamu yararının varlığı ve yokluğu yönünde bir değerlendirme bizi doğru 
sonuca ulaştıramaz. Çünkü her kamusal faaliyette az veya çok bir kamu yararı vardır. Abartılı bir örnek 
vermek istersek Düden Şelalesi 'nin turizme, kültüre çok yönlü kamusal yararı vardır Peki bunun yerine 
bir hastane kompleksi yapmak istesek, hiç kimse hastane yapımında kamu yararı olmadığını iddia 
edemez. O zaman ne olacaktır? İşte burada iki farklı kamusal yarar yarışmakta ve bunlardan birisi 
üstün olmaktadır. İşte buna "Üstün Kamu Yararı" demekteyiz. Kanaatimizce bölgede kurulacak HES ile 
bu ilke göz ardı edilmektedir. 

Yani bir doğal varlığın mevcut haliyle ve öncelikle koruma bilahare de kaynaklarından 
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yararlanılması mı, yoksa bu doğal varlığın yok edilmesi, vasfının 
değiştirilmesi veya amacı dışında kullanılmasına sebep olacak başka bir faaliyetin tercih edilmesi mi, 
kabul edilecektir. İşte sorun buradadır. Yapılan yatırım hesaplarında yapılacak yatırımın, oluşacak artı 
değerin ve istihdamın maliyeti yapılmaktadır. Yok veya tahrip olan doğanın maliyeti sıfır olarak kabul 
edilmektedir. Halbuki burada bir GÖRÜNMEYEN MALİYET vardır. Orman alanının sanayi yatırım 
alanına dönüştürülmesinde gerçek maliyet, görünmeyen doğanın maliyetidir, örneğin bilim adamlarına 
göre 1 (bir) cm verimli toprak ortalama 200-1000yılda oluşmaktadır. Bunu da iyimser bir tahminle 500 
yıl kabul etsek ve bir yerde tarım yapılabilecek verimli toprak derinliğini de en az 40 cm kabul etsek 
(-ki daha fazladır ve normalde 90 cm'dir), bu durumda en iyimser tahminle 20.000 yıl beklemek 
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gerekecektir. HES Yatırımının en fazla ömrü 30-40 yıl olacağına göre (-ki en uzun yatırım ömrü 
hidroelektrik barajları olup, bunlar 75-150 yıldır) 30 yıllık yatırım getirişi ile doğal varlığın mevcut 
hali ile elde edilen faydanın 20.000 yıllık getirişi karşılaştırılmalıdır. Dikkat edilirse bu mukayesede 
henüz yatırımın çevreye vereceği zararın ve bu zararın giderilmesinin maliyeti bu hesaplamaya dahil 
edilmemiştir. Bu durumda yatırımın getirişinin daha da azalacağı tabiidir. Bazen doğa hiçbir zaman 
süresi içinde kendini yenileyemez. Örneğin yükleme havuzu kirlilikleri, aşırı sulama sonucu tuzlanma 
ve her çeşit erozyonla toprak dokusunun kaybı, yanlış sanayileşme buna örnek olarak kabul edilebilir. 
Somut örneğimizde, verimli tarım ve orman alanlarının sanayileşme amacı ile yok edileceği 
düşünüldüğüne göre işbu yatırımın bir artı değer de üretmeyeceği tabiidir. 

Elbette ülkede yerleşim alanları da oluşturulacak, sanayi tesisleri de yapılacak, maden işletmeleri 
de oluşturulacaktır. Fakat geri alınamayan/getirilemeyen doğal varlıklar vardır. Örneğin verimli 
toprak/verimli tarım alanları bunun için bir örnektir. "Bir avuç toprak, yaratılamayan kaynak!" Bunun 
en veciz ifade şeklidir. Buna meraları ve ormanları da -ki orman deyince milli parklar, tabiat parkları 
ve anıtları da buna dahildir- ekleyebiliriz. Ülkemiz dünyada zirai açıdan kendine yeten birkaç ülkeden 
biri iken, maalesef şu anda artık bunu yitirmiş, 1980'lerden sonra et ve zirai ürün ithal eder hale 
gelmiştir. Şimdi ise "Gıda Güvenliğini"yitirme ile karşı karşıyadır. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kamu yararının yasalarımızda bir tanımı mevcut değildir. Her ne 
kadar Anayasamızda kamu yararı başlığı altında bazı maddeler sıralanmışsa da, bunlar bir tanımı 
içermemektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatlarında kamu yararından bahsedilmekte, fakat 
doğası gereği bir ortak tanım bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin 17.12.2002 tarih ve 2000/75 
E. 2002/200 K. sayılı kararında belirttiği gibi eğer yasal olarak belirtilmemişse, doğal olarak yargı 
organlarınca takdir edilecektir. İdarenin bunu belirleme hakkı düşünülemez, bu yasama veya yargının 
hak ve görevidir. 

Bizim değerlendirmemize göre; sürdürülebilir çevre ve yaşam ilkesine uygun, tarım ve mera 
alanlarını koruyan, orman, sulak alan ve kıyılarda kendi mevzuatından da öte korumacı bir anlayışa 
dayanan, tabiat varlıklarını koruyan ve hukuka uygun olacak bir idari işlemde kamu yararı daha 
üstündür. 

Davaya konu belirtilen kararın iptal edilmesinde Anayasamızca, Kanunlarımızca ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve ek protokoller ince, RAMSAR, Bern, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri gibi 
uluslararası sözleşmelerce tanınmış, haklı menfaatleri olan Davacılar, telafisi imkansız zararlar ortaya 
çıkacağından, Karacaören Köyü ve Kızıldere 'nin tarım, hayvancılık turizm, amaçlı olarak kullanılması 
elektrik üretimindeki kamu yararından üstün olduğundan eldeki davayı açmışlardır. 

12. Davalı kurulun kararı ile müvekkillerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 no.lu 
protokolünün 8. maddesi ile korunan özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının, 1. maddesi 
ile korunan Mülkiyet hakkının ihlalidir. Bu konuda dava ve talep haklarımızı saklı tutarız. Bununla 
Birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010 tarihinde yapılan oylamayla su hakkını kabul 
etti. Bu karara göre suyun en tabiî insan hakkı olduğu, insanlar ile birlikte doğanın da bu hakka sahip 
olduğu ve suyun özel şirketlerce kâr amaçlı olarak ticarileştirilemeyeceğini açıkça karara bağlanmış 
bulunmaktadır. 

13. Yukarıda sunulan, tetkik esnasında da saptanacak ve re 'sen gözetilecek nedenlerle yetki, şekil, 
sebep, konu, maksat bakımından açıkça hukuka aykırı davaya konu işlemlerin/kararların yürütmesinin 
durdurulması ile iptalini isteyen davacılar yanında davaya katılma isteminde bulunmak zorunluluğu 
doğmuştur. 

14. Davalı idareden HES işlem dosyasının tamamı eksiksiz olarak dava dosyasına istenmesini talep 
ederiz. 

15. Yuvarlakçay HES'in yapılması planlanan bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep 
ederiz. 
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HUKUKİ NEDENLER: İYUK ve sair mevzuat. 

DELİLLER: Her türlü yasal deliller. 
T. SONUCU: Yukarıda sunulu açıklamalar, yargılama boyunca yapacağımız açıklamalar, deliller, 

maddi ve hukuki vakıalar doğrultusunda ve re 'sen gözetilecek nedenlerle, 

1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu 
aşamada gerçekleştiğinden savunma vs. gibi usulü işlemler beklenmeden, bu konuda yeniden bir karar 
verilinceye kadar takdiren teminatsız olarak dava konusu işlemlerin/kararların yürütülmesinin 
durdurulması kararı verilmesi aksi halde daha sonra verilecek yürütmeyi durdurma kararların 
uygulanmasını imkansız kılacağının dikkate alınmasına ve usulü işlemlerden önce davalıların 
savunması alınmaksızın bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi 
uyarınca takdiren teminat alınmaksızın öncelikle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 

2- Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile Davalı tarafından 17.01.2008 tarihli ve 1461-6 
sayılı kararı ile verilen Muğla İli Fethiye İlçesi Göcek Beldesi Karacaören Köyü "Kızıl Dere " üzerinde 
kurulacak olan HES üretim tesisinde üretim faaliyeti göstermek üzere verilen Lisans No: EÜ/2255-
6/1552 ve Tarih: 01.10.2009 sayılı Üretim Lisansının, açıklanan nedenler yargılama sonuçlanıp hüküm 
kesinleşinceye kadar uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 

4- Delillerin tespiti suretiyle mahallinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, 

5- Davalı İdare tarafından sunulacak delillerin birer suret fazla göndertilmesinin temini ile 
tarafımıza davalı İdare delillerinin tebliğine, delillerin ilgili kurumlardan toplanmasına, 

6- Anılan EÜ/2255-6/1552 sayı 01.10.2009 tarihli Üretim Lisansının iptaline, 

7- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini vekil 
edenler adına saygıyla dilerim. 11.10.2010 

Davacılar Vekili 

Av. BORA SARICA 

EKLERİ: 

1- Vekaletname suretleri 2 adet 

4- SU K U L L A N I M H A K K I İPTALÎ DAVASI: 

Yürütmenin durdurulması istemlidir. 

MUĞLA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere 

FETHİYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 'ne 

DAVACILAR: 

1- Tacettin Akça - Karacaören Köyü Fethiye - Muğla 

2- Mehmet Polat - Tuzla Mah. 561 Sok. 7/7 Fethiye - Muğla 

3- Levent Sarı - Camii Mah. Ahmet Gazi Cad. No: 68 - Fethiye - Muğla 

VEKİLLERİ: 

1- Av. Bora Sarıca - M. Kemal Cad. Akarca Mah. No: 47 FeTıp Karşısı - Fethiye - Muğla 

2- Av. Okşan Palabıyıkoğlu - Akarca Mah. Ekiz İş Merkezi 1/3 Fethiye - Muğla 

3- Av. Burak Erbay - Hacımemişağa Sok. Özcan Onay İşh. K:l Merkez - Muğla 

4- Av. Umut Şimşek - Emirbeyazıt Mah. Avcılar Sok. Kocabıyık Apt. 36/2 Merkez - Muğla 

5- Av. Esra Gençer- Akarca Mah. Şehit Nihat Oran Cad. Solakoğlu Apt. No: 6 Fethiye - Muğla 

6- Av. Berna Babaoğlu Ulutaş - Atatürk Mah. 3/2 Dalyan - Ortaca - Muğla 
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DAVALİ: 
1- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, - Söğütözü Cad. No: 14/E-ANKARA 
2- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ANKARA 
3- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ANKARA 
T. KONUSU: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile üretici şirket arasında 05.08.2009 tarihinde 

imzalanan ve Ankara 25 Noterliğince ve 21862 yev. sayı ile tescil edilen 'Erikoğlu-Keserali HES ile ilgili 
su kullanım anlaşması "nın öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve sonuç olarak bu anlaşmanın iptali istemidir. 

DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİ ÖĞRENME TARİHİ (TEBLİĞ TARİHİ) 27.7.2010 
AÇIKLAMALAR: 
1. Dava konusuna dayanak olan işlem bilgi edinme dilekçesiyle tarafımızca yapılan başvurunun 

27.7.2010 tarihinde tebellüğ alınması ile öğrenilmiştir. 
2. Davacılar bölgede yaşamakta, doğa duyarlılığı bulunan, tarım, balıkçılık ve hayvancılık, turizm 

gibi bölgede etkin bir biçimde suyun kullanılmasından menfaati olan kişilerdir. Bu nedenle davanın 
açılmasında menfaatleri vardır. 

3. Aşağıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere davaya konu karar açıkça hukuka aykırı olması, diğer 
yandan tarım ve ekoloji açısından değeri olağanüstü bölgenin, biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin, 
turizmin, tarımın, çevrede bol miktarda bulunan ve korunma altında olması gereken günlük ağaçlarının 
ve bol miktarda anıt ağacın ve yöre halkının telafi edilemez zararlarla karşı karşıya kalacak olması 
sebebi ile davalı idarenin savunması alınmadan, davanın ihbarı gibi usul işlemleri beklenmeden, bilirkişi 
incelemesi yapılması ve buna dair itirazların incelenmesi gibi usuli işlemlerin tamamlanmasına kadar 
geçecek süre için, yürütmeyi durdurma hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar, takdiren teminat 
alınmaksızın öncelikle usuli işlemler için geçecek zaman için dava konusu işlemin/kararın 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmesini talep ederiz. 

Bu yönde mahkemelerce daha evvel verilmiş emsal kararlar mevcuttur, " dava konusu uyuşmazlığın 
özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararların 
oluşmasını önlemek amacıyla mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve hazırlanacak 
bilirkişi raporlarının incelenerek tarafların varsa itirazları alındıktan sonra bu konuda yeniden bir 
karar verilinceye kadar 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin 
durdurulmasına" dair kararlar ve bu kararlara bölge idare mahkemesine yapılan itirazlar neticesinde 
verilen kararlar mevcuttur. 

Bu kararlar şunlardır: 

1- Rize İdare Mahkemesinin 2008/369 Esas Sayılı 03.12.2008 tarihli kararı, 
2- Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2009/20Y.D. İtiraz No. Sayılı 28.01.2009 tarihli kararı, 
3- Rize İdare Mahkemesi 2008/769 Esas ve 17.09.2008 tarihli kararı 

4- Trabzon Bölge İdare Mahkemesi 2009/108 Y. D. İtiraz No. Sayılı 06.05.2009 tarihli kararı 

Öğrenme tarihi: Yöre halkının ilgili devlet kurumlarına başvurusu sonucunda verilen cevaplar köy 
muhtarlığına 07.06.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Yasal süresi içinde eldeki davayı açıyoruz. 

DAVA HAKKININ ANAYASA VE YASALAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin bir "Hukuk Devleti" olduğunu, 36 nci 
maddesi herkesin (gerçek ve tüzel kişi) "Hak Arama Hürriyeti"ne sahip olduğunu ve yine 125 inci 
maddesi de "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu "nu belirtmektedir. 

2. Buna istinaden Anayasa Mahkemesi'nin 21.09.1995 tarih ve ESAS: 1995/27, KARAR: 1995/47 
sayılı kararında, Danıştay 5'inci Dairesinin, 06.01.1982 tarihli 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu 'nun, 10.06.1994 tarihli 4001 Sayılı Yasa 'nın 1 inci maddesiyle değiştirilen 2 nci maddesinin 
1 inci bendinin (a) alt bendinde yer alan "kişisel hakları ihlal edilenler" ibaresini, Anayasa'nın bazı 
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maddelerine aykırüıkyönünden iptali istemiyle açtığı dava ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi maddeyi 
Anayasa'nın 2, 36 ve 125 inci maddelerine aykırı iptal ederken, gerekçesinin bir yerinde aynen şöyle 
demektedir: 

"Hak, hukukun koruduğu menfaattir, özel hukukta her menfaat korunmaz. Kamu hukukunda ise 
iptal davaları yoluyla her menfaatin korunması zorunludur. " 

"Devletin, hak arama özgürlüğünü daraltan bütün sınırlamaları kaldırması ve bu yolla yargı 
denetimini yaygınlaştırarak adaletin gerçekleştirilmesini sağlaması hukuk devleti ilkelerine yer veren 
Anayasa 'nın 2 nci maddesi gereğidir. " 

3. İdari Yargılama Usulü Kanunu 'nun 2. maddesi hükmüne göre iptal davası açabilmek için 
"menfaat ihlali" ve bazı davalar için "kişisel hak ihlali" şart koşulmuştur. Danıştay 6. Dairesinin 
13.05.1991 tarih ve E. 1989/2264, K.1991/1101 sayılı kararı gereğince "...kamuyararını koruma görev 
ve yükümlülüğü bir kamu kurumu olmanın doğal sonucudur." görüşü ve Danıştay 5. Dairenin 17.05.1990 
tarih ve E. 1990/509, K. 1990/1087 kararında belirtildiği üzere "...Esasen öğretide de sübjektif bir hakkın 
ihlalinin gerekmediği, ciddi ve makul bir ilginin bulunmasının yeterli olduğu kabul edilmektedir. " 
denmektedir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 02.02.1990 tarih ve E. 1989/430, 
K. 1990/18 sayılı kararında ise "İptal davalarında, sübjektif ehliyet şartı olarak bulunması gerekli 
"menfaat ihlali" hak ihlali anlamında değil, ciddi ve makul bir alaka anlamındadır, ihlal edilen 
menfaatin herhalde maddi ve manevi veya ekonomik nitelikte olması gerekmediği gibi, mahkemelerce 
hak ihlali gibi düşünülmesi, en başta iptal davalarının objektif niteliği ile bağdaşmaz, "görüşü ifade edilmiştir. 

4. Ayrıca Medeni Kanun 'un 8 inci maddesi "Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün 
insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler, " demektedir. Ayrıca 
2872 Sayılı Çevre Kanunu 'nun "İlkeler" başlıklı 3 üncü maddesi "a "fıkrasında ise; 

"Madde 3- Çevre korunmasına, iyileştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel 
ilkeler şunlardır: 

a) Başta İdare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin 
korunması ve kirliliğinin önlenmesi ile görevli olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler." 

ve yine "Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı" başlıklı 30 uncu maddesinde de; 

"Madde 30- (Değişik madde ve başlığı: 5491 - 26.4.2006/m. 21) Çevreyi kirleten veya bozan bir 
faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli 
önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. 

Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin 
bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel 
değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir. " 

denilerek bu yasa açısından da çevrenin korunması görevi dava hakkını da içeren bir boyuta uzanmaktadır. 
Dolayısıyla Davacılar, dava konusu işlemle ciddi ve makul bir ilgisinin olduğu ve menfaatinin ihlal 

edildiği tartışmasızdır. 

DAVAYA DAYANAK OLAN TEMEL HUKUK KURALLARI: 

1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

Başlangıç 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Toprak Mülkiyeti 
Madde 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 

kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye 
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toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine 
göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz. 

Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması 
Madde 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 

önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin 
sağlanmasını kolaylaştırır. 

Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 
Madde 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 
Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 
Madde 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 

amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle 

hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir. 
Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma 
Madde 90- Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 
- 7.5.2004 / m. 7) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 

Planlama 
Madde 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 

dengeli ve uyumlu biçimde hızlı gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, 
yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; 
kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi 
Madde 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 

koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
2. Anayasanın 90/Son Maddesi Gereği Temel Hak ve özgürlükler Kapsamında İlgili Uluslar 

Arası Sözleşme ve Protokoller: 
2.1. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1979-BERN) 

(önsöz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11 inci maddeler öncelikle) 
(Bakanlar Kurulunun 09.01.1984 tarih ve 84/7601 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) (Ek-4) 

Sözleşmeye taraf olan her ülke, sözleşmenin ek listelerinde (Ek Liste I : Bitki Türleri ve Ek Liste II: 
Hayvan Türleri) yer alan türlerin doğal yaşam alanlarıyla birlikte koruma altına alınması amacıyla 
gerekli idari ve yasal önlemleri almakla yükümlüdür. Listelerde yer alan bitki ve hayvan türlerinin 
doğadan toplanması, tahrip edilmesi ve ticaretinin yapılması yasaktır. 
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Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, 
özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunmasını sağlamak ve bu işbirliğini 
geliştirmektir. Bu sözleşmenin önsözünde yaban hayatı ve yaşama ortamlarının tehdit altında olduğu 
belirtilerek, ilk üç maddesinde genel koruma önlem ve politikaları belirtilirken, dördüncü maddesinde 
yaşama ortamlarının, 5-9 uncu maddesinde türlerin, 10 uncu maddede de göçmen türlerle ilgili koruma 
önlemleri düzenlenmektedir. 11-12 nci Maddeler ise Devlet taahhütleri ile ilgilidir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve özellikle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 inci maddelerine 
aykırıdır. 

2.2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2000-FLORANSA) (önsöz, 1,2,3,4, 5 ve 6 ncı maddeler öncelikle) 

(10.06.2003 Tarih ve 4881 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.07.2003 tarih 
ve 2003/5908 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) (İlgili Maddeler Ek-5) 

Bu Sözleşme ile; peyzajın korunmasını, yönetimini, ve planlamasını geliştirmek ve peyzaj konuları 
hakkında Avrupa 'da işbirliğini organize etmek amaçlanmaktadır. 

Sözleşmenin önsözünde peyzajın insan faaliyetleri sonucu bozulduğu ve peyzajın insan yaşamındaki 
önemi ile korunması ve planlanmasının gerekliliği vurgulanarak, birinci maddesinde tanımlar, ikinci 
maddesinde kapsam, 4-6 ncı maddelerinde de alınacak önlemler, belirlenecek politikalar ve Devletlerin 
sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Dava konusu karar sözleşmenin bütününe ve özellikle Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerine aykırıdır. 

2.3. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992-NEW YORK) (Önsöz, 1, 2, 3 ve 4 üncü 
maddeler öncelikle) 

(16.10.2003 Tarih ve 4990 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 11.01.2003 tarih 
ve 2003/6458 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) (Ek-6) 

Sera gazlarının atmosferik birikimlerini insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirecek bir düzeyde durdurmayı sağlayabilecek en önemli hükümetler arası çabalardan biri de 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 'dir. 

Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi 
önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak amacıyla imzalanan Sözleşmede taraf ülkeler, iklim 
değişikliğinin nedenlerini önceden tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini 
azaltmak için önleyici önlemler almayı taahhüt etmektedir. 

Sözleşme sera gazları ile açıklamalar ve bazı sözleşmelere atıflar yapan bir önsözden sonra, birinci 
maddede tanımları, ikinci maddede amacı, üçüncü maddede ilkeleri, dördüncü maddede de su 
kaynaklarının korunmasını da içeren Devletlerin taahhütlerini düzenlemektedir. 

Davaya konu işlem sözleşmenin bütününe ve öncelikle 1,2,3,4 üncü maddelerine aykırıdır. 

2.4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1994) (Önsöz, 1,3,6,7,8 ve 9 uncu maddeler öncelikle) 
(29.08.1996 tarih ve 4177 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, 21.11.1996 tarih ve 96/8857 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.) (Ek-7) 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üç temel amacı bulunmaktadır; biyolojik çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurlardan sürdürülebilir kullanımın sağlanması, genetik kaynaklar ile 
teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydı ile bu kaynaklara gereğince ulaşımın 
ve bu kaynakların gereğince transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak 
üzere bu kaynakların kullanımından doğan faydaların tüm dünya ülkeleri arasında eşit ve hakça 
paylaşılmasıdır. Sözleşmeye taraf ülkeler, kendi sınırları içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve 
mikrobiyolojik yaşamın çeşitliliğinin tam olarak korunması sorumluluğunu üstleneceklerini, ayrıca 
biyolojik kaynakları sürdürülebilir kullanacaklarını ve biyolojik çeşitlilikten sağlanan faydaları eşit 
olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarını taahhüt etmektedir. 
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Sözleşmenin 1. maddesi amaç, 3. maddesi benimsenen ilke, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri de 
korunması gerekli alanlara yönelik alınacak tedbirler ile belirleme, izleme ve koruma yöntemlerini 
içermektedir. 

Biyolojik çeşitlilik açısından korunması gerekli önemli doğa alanlarına yönelik dava konusu alanda 
gerekli koruma kararları alınmadığı gibi, alanlara geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek 
kullanımların önerilmesi açıkça Sözleşmenin bütünen ve öncelikle 7. ve 8. maddelerine aykırıdır. 

2.5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (önsöz, 2,4,5,6,7 nci maddeler 
öncelikle) 

(14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 
8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayınlanmıştır) (Ek-8) 

Kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya 
milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiğini göz önünde tutan sözleşmenin bütünü ve 
öncelikle 2,4,5,6 ve 7. maddeleri davaya konu işlem ile ihlal edilmektedir. 

2.6. özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar Arası öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme (1971-RAMSAR) (Giriş, 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler öncelikle) 

(28.12.1993 Tarih ve 3958 S.K. ileuygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 15.03.1994 tarih 
ve 5434 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (EK-9) 

1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi ile tüm sulak alanların 
korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması karara bağlanmıştır. 

Bu sözleşme özellikle giriş bölümünde sulak alanların yaşamsal fonksiyonlarını ve önemini 
belirterek korunma ve yok olmalarının önlenmesini hükümetlerden istemekte ve insan ve çevresindeki 
başta su kuşları olmak üzere diğer canlı çevresi ile bağının önemini vurgulamaktadır. Sözleşmenin birinci 
maddesinde sulak alanlar tanımlanırken, 2 nci maddesinde bu alanların tespit edilmesi, 3 üncü 
maddesinde korunması ve 4. maddesinde listeye dahil olmasa bile bütün sulak alanların korunması için 
inzibati tedbirlerin alınmasının taraf ülkelerin görevi olduğu belirtilmektedir. 

Dava konusu karar açıkça Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. ve 4. maddelerine aykırıdır. 

2.7. özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle 
Mücadele İçin BM Sözleşmesi (1994-PARİS) (önsöz, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeler öncelikle) 

(11.02.1998 Tarih ve 4340 S.K. ile uygun bulunan sözleşme, Bakanlar Kurulunun 16.04.1998 tarih 
ve 98/11003 sayılı kararıyla kabul edilmiştir) (EK-10) 

Özellikle Afrika 'da olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle 
mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek amacıyla imzalanan sözleşmede taraf ülkelerden, 
hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını 
ve sürdürülebilir yönetimini sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi üzerinde odaklasan uzun dönemli stratejilerin uygulanması beklenmektedir. 

Sözleşmenin önsözünde çölleşmenin sebep sonuç ve önemi vurgulanarak, birinci maddede tanımlar, 
ikinci maddede amaç, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının vurgulandığı üçüncü maddede ilkeler, 
4 ve 5 inci maddelerde de Devletlerin yükümlülükleri belirtilmektedir. 

Dava konusu işlem/karar Sözleşmenin bütününe ve özellikle 3. Maddesine açıkça aykırıdır. 

2.8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun (No: 5448) olarak onaylanmış ve 21 Ocak 2006 Cumartesi tarih ve 
26056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek-3) 

Bu sözleşme, somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı 
bağlılığı göz önünde bulundurarak, kültür ve doğa mirasıyla ilgili mevcut uluslararası anlaşmaların, 
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tavsiyelerin ve kararların, somut olmayan kültürel mirasa ilişkin yeni hükümlerle etkili bir şekilde 
zenginleştirilmesi ve tamamlanması gerektiğini düşünerek, sözleşmenin amaçları; somut olmayan kültürel 
mirası korumak, ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek 
somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak 
ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak, uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamaktır. 

Dava konusu işlem sözleşmenin bütününe ve özellikle 11,13,14,15. maddelerine aykırıdır. 

3.1) ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

Amaç 

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda 
arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal 
bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin 
önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların 
içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, 
orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için Çevre ve 
Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2 - Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit 
etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların 
uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. 

b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi 
belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. 

c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte 
belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren 
kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde 
tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin 
atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli 
durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. 

e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas 
olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, 
kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak 

f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve 
sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü 
sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. 

g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, 
program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde 
değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme 
çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. 

h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir 
arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma 
plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 
onaylamak, uygulanmasını sağlamak. 

ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile 
yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. 
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i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, 
desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. 

j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 
k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir 

eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, 
çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. 

I) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara 
katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde 
yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye 'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası 
ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. 

m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. 
n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin 

kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. 
o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma 

plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. 
ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. 
p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma 

amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. 
r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve 

fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. 
s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman 

plânlarını yapmak veya yaptırmak 
ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini 

sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk 
ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. 

t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını 
sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. 

u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına 
ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. 

v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri 
ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, 
işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. 

y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim 
merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı 
araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma 
faaliyetlerinde bulunmak. 

3.2) ZEYTİNCİLİK KANUNU 
Madde 17- (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/4 md.) 
Devlet zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin 

teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı 
araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar. 

Madde 20- (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.) 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 
zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 
tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal 
sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 
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(Değişikfıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99. mad.) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye 
sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve 
sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin 
ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin 
verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat 
odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve 
sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir. 

3.3) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 
Madde 1- Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 

Madde 3- Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler 
şunlardır: 

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin 
korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki 
her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparlar. 

3.4) Tarihi: 24.04.1930Sayısı: 1593 R.G. Tarihi: 06.05.1930R.G. Sayısı: 1489 UmumiHıfzıssıhha 
Kanunu 

Madde 235- Hususi kanuna tevfikan belediyelerce idare edilen sularla işletilmesi şirketlere bırakılan 
suların sıhhi hususları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir. 

Madde 236- İçilmek ve kullanılmak için getirilecek suların fennen içilmesine müsaade edilecek 
evsafta olması şarttır. Olmadığı takdirde bunların fennen icap ettiği surette temizlenmesine ve evsafının 
ıslahına belediyeler mecburdurlar. 

Madde 237- Şehir ve kasabalarda tevzi edilmek üzere celbedilen su menbalarının etrafında 
behemehal bir himaye mıntakası tesis edilmelidir. Bu mıntıkaların hudutları sıhhat memurları huzuruyla 
ihtisas erbabı tarafından menbaın gıda havzası üzerinde tayin edilir. 

Madde 238- Himaye mıntakası olmak üzere menbalar etrafında tayin ve tahdit edilen arazi belediye 
mıntakası haricinde de olsa belediye tarafından Belediye İstimlak Kanununa tevfikan istimlaki mecburi 
olup bu arazinin mesken yapılmak, ekilmek ve sair her hangi hususlar için istimali memnudur. 

Madde 239- Suları içilmeğe ve ev işlerinde kullanılmağa' mahsus hususi ve umumi kuyuların ve 
sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse maruz bulundukları takdirde bunların ıslahını takibe 
belediyeler mecburdurlar. Sahipleri tarafından ıslah ve televvüs tehlikesi bertaraf edilmiyen kuyular 
masarifi sahibinden Devlet emvali gibi tahsil edilmek üzere belediye tarafından ıslah edilir. 

Madde 240- Umuma satılan menba suları mahalli belediyesinin sıhhi murakebesi altında bulunur. 
Bunlara ve bütün içme suları nakliyatına ait kapların vasıfları ve bu kablara doldurma ve şevkleri tarzı 
belediyelerce tayin olunur. Menbaların sahipleri veya müsteciheri menbaların ve su nakledenler suların 
televvüsten vikayesi için gösterilecek tedbirleri tatbika mecburdur. 

Madde 241- Sularının içilmesi fennen ve sıhhat için tehlikeli olan menba, kuyu, çeşme ve saire gibi 
mahallere belediyece o suyun mazarrattı olduğunu gösteren ve harici tesirler ile yazıları bozulmayan 
levhalar asılır. 

Madde 242- Dere, nehir ve çayların ve çeşmelerin televvüsünü mucip tesisat yapılmasına veya 
eşhas tarafından bu tarzda telvisat ikama mümanaat olunur. Fabrika sularının fenni mahzurları tahakkuk 
eden yerlerde mazarratı izale edilmeden nehir ve derelere dökülmesi memnudur. 
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OLAYLAR: 
1) YÜRÜTMENİNDURDURULMASI İSTEMİİYUKMd. 27/2 Yürütmenin durdurulmasında hukuka 

aykırılık ve telafisi güç veya imkansız zararların doğması halinin aynı anda olmasını istemektedir. Somut 
olayımızda anılan idari işlemler hem Anayasa 'nın 44, 45, 56, 63, 90/son, 166 ve 169. maddelerine hem 
2872, 5403, 6831, 4342, 1593, 3573, 4856 ve 2863 sayılı Kanun 'lara ve Anayasa md. 90/son göndermesi 
ile dilekçemizde belirtilen ve ekte bulunan uluslararası sözleşmelere aykırı olup, uygulandığında doğal 
varlıkların geri dönülemez bir biçimde kaybı ile bölgenin geleceğinde önemli kayıpların oluşması söz 
konusudur. Dolayısıyla somut olayımızda tereddüde mahal kalmayacak derecede hukuka aykırılık ve 
telafisi imkansız zarar bir arada ve aynı anda oluşmuştur. 

Yine İdari Yargı organlarınca yaygın olarak idarenin savunmasının alınması veya bilirkişi raporu 
sonrasına bırakılan (bir ihtiyati tedbir mahiyetinde olup her zaman değiştirilebilen ve üst yargı 
organınca denetlenebilen) yürütmenin durdurulması istemimizin savunmanın alınması veya bilirkişi 
raporu sonrasına bırakılmaması gerekir. Ayrıca İdari Yargıdaki yasal cevap sürelerin ve süre uzatımları 
gereği zaten uzunca bir süre geçmektedir. Bu çok ciddi, telafisi mümkün olmayan bir kayba sebep olabilecektir. 

Sonuç olarak ve kanaatimizce, davalı İdarenin savunması ve olası bir bilirkişi incelemesi 
beklenmeden, maddi ve hukuki şartlar oluşmuş olduğundan, birçok değerli doğal varlıklarımızın yok 
olma ihtimali karşısında gecikmeksizin, usuli işlemler tamamlanana dek, bu konuda usuli işlemlerden 
sonra yeniden bir karar vermek üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. 

2) Davalı idare ile üretici firma arasında 05.08.2009 tarihinde imzalanan ve Ankara 25 Noter liğince 
21862 yev.sayı Erikoğlu- Keserali HES ile ilgili su kullanım anlaşmasının hukuka ve usule aykırıdır, 
iptal edilmelidir. Şöyle ki; 

3) Davalı İdare, hukuka ve mevzuata aykırı olarak gerekli araştırmaları yapmaksızın, doğayı ve 
doğal ekolojik dengeleri korumanın esas gösterge olduğu bu bölgede ekolojik ayak izi, ekolojik aşırılığa 
kaçmak kavramlarına göre değerlendirilmeden, bu bölgenin turizm, tarım gibi diğer kullanımlarını 
değerlendirmeden, davaya konu kararın etkileyeceği alanın taşıdığı önem ve özellikler ile projenin 
riskleri göz önüne alınmadan, koruma ve kültür kavramını yasal gerekliliğe karşın ikincil konuma alan 
bir yaklaşımla, yeterli inceleme ve değerlendirmelere dayanılmaksızın yöreye telafisi imkansız zararlar 
verecek davaya konu anlaşmayı imzalamıştır. Su kullanım anlaşmasının verildiği bölgede ormanlık 
alandır. Değişik yaşlarda ve ekolojik çeşitlilik içerisinde çok sayıda ağaç ve bitki türü bulunmaktadır. 
Su kullanım hakkı devredilirken bu ağaçların can suyu hesaplanmamış, dere yatağında oluşabilecek 
değişiklikler dikkate alınmamış, genel bir su devri anlaşması yapılmıştır. 

4) Davaya konu karar şekil, amaç, konu, yetki bakımından hukuka aykırıdır, aynı karar zaruret 
olmadan, kamu yararı olmadan alınmış bir karar olması sebebiyle de hukuka aykırıdır. 

5) Ekli Danıştay 13. Dairesi 2009/1526 Esas sayılı dosyası ile vermiş olduğu kararda; ÇED olumlu 
veyahut ÇED gerekli değildir kararı alınmadan üretim lisansı verilmesinin hukuka aykırı olacağı açıkça 
ortaya koyulmuştur. 2872 sayılı Çevre Kanununun 10. maddesinde "gerçekleştirmeyi planladıkları 
faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre etki 
değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü oldukları ÇED olumlu kararı 
ÇED gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelere ilişkin onay izin teşfik, yapı kullanım ruhsatı 
verilemeyeceğini, proje ile ilgili yatırıma başlanamayacağını, ihale edilemeyeceğini" kurala bağlanmıştır. 

6) Durum bu iken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Daire Başkanlığı 'nın 21.7.2010 
tarihli cevabi yazısında Su Kullanım Anlaşmasının yapıldığını tarafımıza bildirmiştir. İmzalanan sözleşme, 
Kanun gereği yapılması gereken işlemlerin ve alınması gereken ÇED olumlu veyahut ÇED gerekli değildir 
kararları olmaksızın yapılmıştır. İşbu durum açıkça kanuna ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 

7) Davaya konu işbu karar sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır. Davalı kurulu bu işlemi 
yapmaya sevk eden geçerli bir maddi olay veya başka bir idari işlem bulunmamaktadır. Kamu yararı ve 
zaruret hali yoktur. 
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8) Davalılar, davaya konu işlemi gerçekleştirirken davaya konu işlemin ekosisteme, çevre köylere 
ve tarım arazilerine, iklime, turizme, ekonomiye ve sosyal hayata/topluma etkilerinin neler olabileceğini 
değerlendirmeden, işlemin her yönüyle, gereği gibi araştırmamıştır. Davalı idare, karara konu arazi 
üzerinden alınan gerçek, somut, güncel verilerle konuyu incelenmediği, dosya üzerinden formatsal 
olarak bu kararı verdiği açıktır. Davalı idare, idare tarafından belirlenen koruma politikalarını, 
uluslararası yükümlülüklerini, mevzuatı gerektiği ölçüde benimseyip, yeterince özümsemediğini aldığı 
kararla göstermiştir. Davalı idarenin aldığı karar hukuka ve mevzuata aykırıdır. 

9) Bölge gerek ekonomik açıdan gerekse doğal hayatın korunması bakımından ender ve yok olma 
ile karşı karşıya olan 'sığla' ağaçlarının nadir olarak bulunduğu bölgelerdendir. Yapılacak HES' in 
bölgede endemik olarak bulunan sığla ağaçlarına zarar vereceği ortadadır. Bu hususta Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurullarına yazı yazılarak dava konusu alanda doğal ve kültürel varlıkların 
envanterinin çıkartılması, yapılacak santralin doğal ve kültürel varlıklara vereceği zararın belirlenmesi 
ve anıt ağaçların korunmasının sağlanması gerekmektedir. 

10) Davalı idarenin dava konu işlemde belirtilen alanda yapılacak hidroelektrik santral ile alanın, 
çevre köylerin, tarımın, turizmin, sosyal hayatın, ekonominin, ekosistemin, zorlanma sınırının ne olduğu, 
tüm bu sayılanların nasıl etkileneceğini tartışmamış, araştırmamış, alandaki ekolojik çeşitliliği ekonomik 
ve soysa kültürel yapıyı olası etkilerden nasıl koruyacağını belirlememiş, ekosisteme verilecek zararın 
yanı sıra estetik-manzara özelliklerine verilecek zararı dahi tartışmamıştır. Davalı idarenin gerçek ve 
fiili olarak korumacı bir anlayışla davaya konu alanda koruduğu tabiat varlıkları aleyhine değişiklikler 
olmamasını sağlamak yükümlülüğü vardır. Davalı, tabiata verilecek zararın mümkün olan en az seviyede 
nasıl tutulabileceğini dahi tartışmamıştır. 

11) Muğla İli özel idarelerince hazırlanmış stratejik planlarında Erikoğlu- Keserali HES yer 
almamaktadır. Stratejik planda yer almayan bir yatırımın yapılmasına yönelik bir anlaşma 5018 sayılı 
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU'na aykırıdır. İlin yatırım planlarında böyle bir 
yatırım gösterilmeden, bölgenin soyo-ekonomik ve ekolojik değerlerini nasıl etkileyeceğine yönelik 
analizler yapılmadan, stratejik plana aykırı bir biçimde bu anlaşma imzalanamaz. Plansız, ilin bütçe 
politikasında bu yatırım çalışmalarının getirecekleri ve götürecekleri değerlendirilmeden bu yatırımın 
kamuya maliyetleri hesaplanmadan şu ya da bu biçimde bütçede bu yatırımın öngörülmeden, planlama 
süreçlerine aktarılmadan yapılması kamu maliyesinin kontrolsüzce kullanılmasına yol açacaktır. 

12) Yapılmak istenen faaliyette ekolojik dengenin korunması ve geliştirilmesi esas alınarak 1/100 000 
ölçekli Aydın - Muğla -Denizli Çevre Düzeni Planının koruma kullanma dengesi ve planlama ilkeleri ile 
birlikte ilgili diğer plan hükümleri doğrultusunda santral binasının bulunduğu alan ve diğer ruhsata tabi 
alanlar için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar planlarının hazırlatılarak onaylanması gerekmektedir. Hazırlanan planlara ise 
itiraz edilmiş; değerlendirilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. 

13) Davalı idarenin davaya konu işlemi, genel, soyut ve muğlaktır, açık değildir, suyun şirkete 
kullandırılacağı dışında başka bir belirlilik yoktur, işbu sözleşme tarımsal sulama suyu, içme ve 
kullanma suyu olarak çevre köyler tarafından kullanılan suyun kadimden gelen haklarını korumamıştır. 
Köylerin, mahallelerin, arkların kadim hakları bu sözleşmede belirli değildir, güvence altına alınmamıştır. 

14) Yöre özellikle suya ihtiyaç çok sayıda sebze ve meyve ihraç ürünleri arasındadır. Yapılacak 
HES'in bütün bu yöre halkının yegane geçinme alanlarına doğrudan ve telafisi olmayan zararlar 
vereceği ortadadır. 

15) Davalının işlemi ile Müvekkillerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 no.lu protokolünün 
8. maddesi ile korunan özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının, 1. maddesi ile korunan 
Mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Bu konuda dava ve talep haklarımızı saklı tutarız. 

16) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010 tarihinde yapılan oylamayla su hakkını 
kabul etti. Bu karara göre suyun en tabiî insan hakkı olduğu, insanlar ile birlikte doğanın da bu hakka 
sahip olduğu ve suyun özel şirketlerce kâr amaçlı olarak ticarileştirilemeyeceğini açıkça karara 
bağlanmış bulunmaktadır. 
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17) Eldeki dilekçemizde sunulan açıklamalar, deliller, maddi ve hukuki vakıalar ve re'sen 
gözetilecek durumlar doğrultusunda davaya konu idari işlemin iptaline karar verilmelidir. Davalı idare 
açıkça yetkilerini ve görevlerini hukuka aykırı kullanarak davaya konu kararı almıştır. Hidroelektrik 
santral ve yardımcı eklentileri, bu süreçte diğer kurumlar tarafından yapılan tahsisler, anlaşmalar, 
verilen izinler, verilen kararlar, HES ve regülatörü ve yardımcı eklentileri için yapılan imar planı 
revizyonu, ilaveleri, değişiklikleri hakkında yapılan işlemler, verilen lisanslar, izinler, tahsisler gibi bu 
konulardaki her türlü hukuki ve cezai şikayet, dava ve talep, tazminat, cebri icra haklarımızı, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkımızı saklı tutarak, açıklanan ve re 'sen gözetilecek nedenlerle 
davaya konu idari kararın/işlemin dava konu kısmının iptalini talep ediyoruz. 

DELİLLER: Keşif, bilirkişi incelemesi, bilirkişi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 
Sözleşmesi, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme, Avrupa 'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, özellikle Afrika 'da Ciddi Kuraklık 
ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin BM Sözleşmesi, Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi. 

TALEP SONUCU: 

Yukarıda sunulu açıklamalar, yargılama boyunca yapacağımız açıklamalar, deliller, maddi ve hukuki 
vakıalar doğrultusunda ve re 'sen gözetilecek nedenlerle, 

1- 2577sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada 
gerçekleştiğinden savunma vs. gibi usulü işlemler beklenmeden, bu konuda yeniden bir karar verilinceye 
kadar takdiren teminatsız olarak yürütmenin durdurulması verilmesi aksi halde daha sonra verilecek 
yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmasını imkansız kılacağının dikkate alınmasına ve usulü 
işlemlerden önce davalıların savunması alınmaksızın bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 
2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca takdiren teminat alınmaksızın öncelikle dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına, 

2- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile üretici şirket arasında 05.08.2009 tarihinde imzalanan ve 
Ankara 25. Noterliğince ve 21862 yev. sayı ile tescil edilen Erikoğlu Keserali HES ile ilgili su kullanım 
hakkı anlaşmasının öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına 

Ve iptaline 

3- Davalı idareye savunma için ve yargılama boyunca verecekleri cevaplar için, işin aciliyeti 
gözetilerek on günden fazla cevap süresi verilmemesine, 

4- Delillerin tespiti suretiyle mahallinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, 

5- Davalı idare tarafından sunulacak delillerin birer suret fazla göndertilmesinin temini ile 
tarafımıza davalı idare delillerinin tebliğine, gösterdiğimiz delillerin ilgili kurumlardan toplanmasına, 

6- Tebligatların memur eliyle veya Alo Post ile yapılmasına, 

7- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini vekil 
edenler adına saygıyla arz ve talep ederim. 2.8.2010 

EKLER 

1- Vekaletmaneler 

2- DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Daire Başkanlığı 

3- Danıştay 13. Dairesi 2009/1526 Esas sayılı kararı 

DAVACILAR VEKİLİ 

Av. BORA SARICA 
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HES'LERİN Z A R A R L A R I V E YAPILMA GEREKÇELERİ 
1- HES'lerin Akdeniz ve Ege yöresine ilişkin en önemli zararı, akarsuların denize kavuştuğu 

alanlardaki alüvyon ovalarının tuzlanmasına yol açacak oluşudur. Yöremizdeki akarsular 
Karadeniz'dekilerden farklı olarak denize aktıkları alanlarda geniş alüvyon ovalan oluşturuyor. 
Çukurova, Antalya-Kumluca, Eşen, Dalaman ovalan bunlar arasında sayılabilir. HES yapıldığında "can 
suyu" adı altında bir miktar su dere yatağına bırakılıyor, kalanı barajı doldurmak için kullanılıyor. 
Barajdaki su ancak elektrik üretilirken salınıyor. Bu durum suyun akışını düzensiz hale getiriyor. Öte 
yandan sular yüksek rakımlarda tutularak kanal, boru, tünel yardımıyla bir santralden diğerine 
geçirilirken; kilometreler boyu kapalı sistemler içinde taşınıyor. Bu da suyun yükseklerden başlayarak 
toprağa sızmasını ve yeraltı su rezervlerini düzenli olarak beslemesini önlüyor. Bütün bunlann sonucu 
özellikle denizden yüksekliği birkaç metreden fazla olmayan alüvyon ovalarındaki tatlı ve tuzlu su 
dengesi bozuluyor. Ovaların azalan tatlı suyunun yerini zamanla tuzlu su alıyor, böylece yöre tanm 
yapılamaz hale geliyor. Bu durum Çukurova'da gözleniyor. (Kaynak. Yüksek Jeoloji Mühendisi Tahir 
Öngür.) Son 30 yılda Seyhan ve Ceyhan ırmakları üstüne yapılan HES'lerin ardından ovanın denize 
kıyı yaklaşık 2 km'lik bölümü tuzlandığı için kullanılamaz hale gelmiş durumda. Ve tuzlanan toprak geri 
getirilemiyor. Bu tehdit tüm diğer ovalar gibi yöremiz için de geçerlidir. 

2- Baraj alanlan doğal göl değildir. Bu nedenle ancak binlerce yılda oluşması mümkün olan kendi 
kendilerini temizleyici ve varlıklannı sağlıklı biçimde sürdürücü doğal işleyişten yoksundurlar. Buralara 
gelen bitki kalıntıları ve hayvan leşleri barajları kısa sürede bakteri, parazit ve sivrisinek yuvasına 
dönüştürür. Keban ve Atatürk gibi büyük baraj göllerinin altındaki yerleşimlerde suya bağlı hastalıklarda 
artış gözlenmektedir. (Kaynak: Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Beyza 
Üstün.) Öte yandan su doğada taştan taşa sıçrayarak ve çağlayanlardan dökülerek oksijen alır. Toprağa 
temas ederek besleyici mineraller yüklenir. Boru, tünel, kanal gibi kapalı sistemler içinde akan ve 
bentlerin arkasında bekletilen su bu özelliklerini yitirerek, adeta su olmaktan çıkar. 

3- Yine aynı nedenlerle baraj göllerinde çürüyen organik maddeler metan gazı üretir. Metan gazı 
ozonu delen gazlar arasındadır. Bu bakımdan orta büyüklükteki (örneğin EŞEN I) bir baraj gölünün 
ürettiği sera gazının yine orta büyüklükteki bir kömür santralininkinden az olmadığı belirtiliyor. 

4- Barajlann ömrü 50 yılı geçmez. Genellikle daha az sürede baraj yataklan çamurla dolarak elektrik 
üretemez hale gelir. Bu nedenle üzerine çok sayıda baraj yapılan akarsular 30-40 yıl gibi bir süre sonunda 
adeta bir "baraj mezarlığına" dönüşür. Bunun eko sistem üzerindeki yok edici etkisini hatırlatmaya bile 
gerek yoktur. Bu nedenle başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde artık baraj yapılmıyor, 
kullanılamayanların ortadan kaldınlmasına çalışılıyor ve ülkemizdeki gibi "kolay" ya da "temiz" enerji 
kaynağı olarak görülmüyorlar. 

5- Toprağın mülk edinilmesine göre suyun mülk edinilmesi daha yenidir. Sulanmız yakın zamana 
kadar toplum adına DSİ tarafından yönetiliyordu. Şimdi, kullanım hakkı ek anlaşmalarla daha da 
uzatılabilir biçimde 49 yıl süreyle şirketlere veriliyor. Bir şirket DSİ'den su kullanım hakkını aldıktan 
sonra, o güne dek aynı sudan elinde herhangi bir resmi belge ya da kayıt olmaksızın yararlanan herkesin 
suyunu kesebiliyor. Suyun mülk haline getirilmesi, tarım, sanayi ve içme suyu olarak satılıp kâr 
edilmesini kolaylaştınyor. Bu nedenle HES'lerin yakın gelecekte enerji ihtiyacını karşılamaktan çok su 
ticareti için kullanılacağı düşünülebilir. Böylece hem "su boşuna akmasın" diye o güne dek yeterince 
kazanç sağlanamayan bir doğal kapasiteden yararlanılacak, hem de bu girişim başka atıl kapasitelerin 
harekete geçirilmesini kolaylaştıracaktır. HES etrafında dönen böyle bir ticari hareketliliğin somut örneği 
Dalaman Çayı üzerinde var. (Şu an bu çay üzerinde 7 HES var, 15 tane daha yapılması düşünülüyor.) 
Çayın üzerine Bereket Enerji AŞ tarafından ardı ardına kurulan ve 2003'ten bu yana işletilen 5 tane 
HES, yörede adeta zincirleme bir ticari hareketlilik yaratmış durumda. Su bir barajdan diğerine kanalla 
aktanlırken kuruyan dere yatağını bir şirket kum ve çakıl ocağına dönüştürmüş, aynca yanına bir de 
beton santrali kurmuş. Buradaki büyükçe baraj göllerinden birindeki balık yetiştirme hakkı, yine bir 
balık yetiştirme şirketine verilmiş. Durumdan yararlanmak bu kadarla sınırlı kalmamış, yine bu ticaret 
zincirine bağlı bir şirket orman içinde baraj gölü manzaralı iki tane site inşaatına başlamış. Mayıs 
2011'de gördüğümüzde, binalardan bazılan satılmış durumdaydı. Özetle su satıldıkça şirketlere, kendi 
halinde aktıkça tüm canlılara hayat veriyor. 
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6- Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğu gerekçesiyle öz kaynak bakımından HES'lere 
gereksinimi olduğu belirtiliyor. Başbakanlığa bağla "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin" 
hazırladığı ve Türkiye'nin neden AB'ye alınması gerektiğini anlatan "Avrupa'nın Geleceğinde 
Anahtar Türkiye" adlı broşürde şöyle deniyor: 

"Türkiye Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında bir enerji koridorudur. Dünya ham petrol ve 
doğal gaz rezervlerinin yüzde 70 'ten fazlasının bulunduğu Rusya, Kafkasya ve Ortadoğu Türkiye 'ye 
komşudur. AB 'nin şu an enerjide yüzde 50 olan dışa bağımlılık oranının 2030yılında yüzde 70 'e çıkacağı 
öngörülüyor. Büyük ölçekli enerji projelerinin bir bölümünün (Bakü-Tiflis-Ceyhan; Nabucoo petrol boru 
hatları, vb.) planlanıp geliştirildiği ülke olarak, Türkiye enerji arzında getirdiği çeşitlik sayesinde AB 'nin 
enerji güvenliğini güçlendirecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları alanında en zengin ülkelerden biri 
olan (dünyada jeotermal enerjide 5., hidroelektrik enerjide 8. sırada) Türkiye'nin katılımı, AB'nin 
tükettiği enerji içindeki yenilenebilir enerji oranını arttıracaktır. 

7- Anlaşılacağı üzere sularımızın kullanım hakkının şirketlere devredilme nedeni enerjiyle değil, 
dışarıdan gelecek parayla ilgilidir. Bu para çeşitli biçimlerde geliyor ve doğal kaynaklarımızın küresel 
çıkarlar doğrultusunda yönetilmesine yol açıyor. Küresel sermaye doğrudan HES şirketlerine ortak 
olarak ya da düşük faizli, kullanışlı, uzun vadeli krediler vererek geliyor. İkincisi "karbon ticareti" 
kapsamında geliyor. Bilindiği üzere Kyoto Protokolü gereği imzacı ülkelerin atmosfere salacağı sera 
gazı miktarı sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle enerji gereksinimlerinin bir bölümünü "yenilenebilir" 
kaynaklardan sağlamak zorundalar. Güneş, rüzgâr, su, jeotermal, dalga enerjisi, biyogaz yenilenebilir 
olarak tanımlanıyor. Enerji alanındaki düzenlemeler, her tüketicinin istediği üreticiden elektrik almasını 
sağlıyor. Bu yüzden HES şirketleri karbon kotasını aşan küresel şirketlere kendi enerjilerini satma 
karşılığı ayrıca prim kazanıyorlar. Son yıllarda ülkemizde HES yatırımlarının hızla artmasının bir nedeni 
budur. Öte yandan hükümet de dış ticaret açığını dengelemek için HES'lere sayısız kolaylıklar sağlayarak 
ülkeye döviz girişini arttırmak istiyor. 

8- Enerji açığımız "olduğu için HES ve yanı sıra nükleer, termik vb. santraller kurulması gerektiği 
söyleniyor. Ülkemizde enerji açığı değil, enerji savurganlığı var. Şu an elektrik iletim hatlarının periyodik 
bakımları düzenli biçimde yapılmadığı, kamuya gerekli personel alımı ve altyapı yatırımları için yeterli 
kaynak ayrılmadığı için; elektriğin üretiminden tüketimine kadar yüzde 15'leri aşan bir kayıp ve kaçak 
oranı yaşanıyor. Bu oran benzer ülkelerde yüzde 6-8 arası. (TMMOB, Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Sempozyumu, 2009 Kayseri.) Tüketim sırasında tasarruflu yöntem ve araçların 
yaygınlaştırılması durumunda yüzde 50'lere kadar tasarruf yapılabileceği vurgulanıyor. 

9- Zorunlu kamulaştırma köylülerin toprak sahipliğini ve yaşam alışkanlıklarını olumsuz biçimde 
etkilediği için, HES'lerin yapıldığı yörelerde kırsal nüfus kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Aslında 
bu gelişme, AB ve Dünya Bankası gibi ülke ekonomi politikalarının belirlenmesinde etkili olan küresel 
kurumların önerilerine uyuyor. Kendi kendine yeterli olan ama paza/a fazla katkısı bulunmayan köylüler 
"üretkenlikten uzak" görüldükleri için, kırsal nüfusun azaltılması isteniyor. Ama bu gelişme kentlerdeki 
işsiz sayısını arttırmaktan başka sonuç doğurmuyor. Buna karşılık kırlarda sayıları azalan küçük 
üreticilerin yerini hızla büyük ölçekte üretim yapan şirketler alıyor. Tarımda tekelleşme, ürün 
standardizasyonu ve maliyet düşüklüğü sağlıyor. Bu özellikler dış ticarette üstünlük kurulmasını kolaylaştırıyor. 

10- Bu işlemler sırasında HES şirketleri yatırımlarını gerçekleştirmek için köyler arası rekabet 
yaratıyor, köy içinde kendilerinden yana olanlarla karşı çıkanları ayırıyor, dayanışma duygularını yok 
ediyor, paranın her şeyi satın alabileceği bilinci yayıyorlar. Kısacası HES'ler köylüleri ve köylülüğü 
tümüyle tasfiye ederek geniş bir toplum kesimini mutsuz kılıyor. Buna karşılık tarımsal üretim ve ticareti 
kolay ve kârlı hale getirerek, dar bir eliti mutlu ediyor. 
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