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BAŞKAN – Bir şey demiyorum da Sayın Genç, ben uyardım.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Soruyu cevaplandıracak bakan bulundurun efendim.
BAŞKAN – Şimdi, bakın, Sayın Gök’ün mikrofonu açık kaldı, engel olmayın da sorusunu sorsun.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, dediğinizde haklısınız Sayın Başkanım da ama ilgili bakan
buraya gelsin, sokaktan bakan toplamayalım.
BAŞKAN – Ya, muhterem, anladık da gitti, sorusunun zamanı bitti.
Buyurun Sayın Gök.
LEVENT GÖK (Ankara) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, gerek siz ve gerekse partinizin sözcüleri ülkemizin ne kadar kalkındığına ve ne kadar
çok iş yaptığınıza dair bilgiler verip övünmeyi seçiyorsunuz. Ankara’nın en eski ve köklü ilçelerinden
Haymana’da elektrik işlerini yürüten BEDAŞ’ın kapatıldığından haberiniz var mıdır? Bu suretle
Haymanalılar bundan sonra elektrik hizmetlerini Gölbaşı ve Polatlı’dan almak durumundadırlar ve
Haymana’da elektrik arızasını giderecek hiçbir çalışan kalmamıştır.
Geçtiğimiz günlerde siz de bir elektrik kesintisi nedeniyle Van’ın Gevaş ilçesinde telesiyejde on
dakika havada mahsur kaldınız, geçmiş olsun ama Bakan olarak şanslıydınız çünkü orada jeneratör vardı
ama Haymanalıların hiçbirinde jeneratör yok. Bu konuda Haymanalıların bu mağduriyetinin giderilmesi
açısından neler yapmayı düşünüyorsunuz?
BAŞKAN – Sayın Özgündüz…
ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım az önce konuşmasında Bingöl’e yaptıkları havalimanından bahsettiler, hayırlı olsun.
Üç ülkeyle sınırı olan tek ilimiz Iğdır stratejik konumuna rağmen havaalansız. Iğdır’a karşı niçin bu
şekilde Hükûmetiniz ihmalkâr davranıyor? Yapımına başlanan havalimanı inşallah bu sene içinde
açılacak mı merak ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Tanal…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, ben yoruma muhtaç olmayacak şekilde açık ve
net soru sordum. Soru aynen şu: Bingöl’deki…
BAŞKAN – Ben sizin soru sormanıza bir şey söylemedim.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – …ilkokullarda bulunan sınıflarda kaç öğrenci bulunmaktadır? Bu
soru açık ve net.
Soru 2: Bingöl’de kaç tane dershane vardır, kaç tane lise vardır? Yoruma muhtaç olmayacak, açık
ve net bir sorudur.
Teşekkür ederim.
ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Türkmenistan’la ne alakası var?
BAŞKAN – Çok Değerli Sayın Tanal, ben size yoruma açık…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakan Bingöl’le ilgili konuşurken niye sormadınız?
BAŞKAN – Bakın, beni dinlemiyorsunuz Sayın Tanal. Ben size “Yoruma açık soru sordunuz.”
demedim ki. Ben sizin şahsınızla ilgili de bir şey söylemedim. Bütün milletvekillerine İç Tüzük’e ait bir
uyarıyı yaptım, o da şu: Tasarıya ait soruların sorulmasının daha iyi olacağını söyledim, “Yorum
yapıyorsunuz.” demedim. Bu benim açıklamam.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, Sayın Bakan orada Bingöl’ü anlatıyor.
BAŞKAN – Ben bir şey demiyorum.
Sayın Bakan, buyurun.
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, Sayın Tanal’ın sorusundan ben şunu anlıyorum yani ana fikrine de doğrusu katılıyorum:
Dershanelerin daha az olduğu bir ortam oluşturmamız lazım. Onu vurgulamak için soruyu değişik
boyutlarıyla sormuş olabilir. İnşallah, Türkiye’de eğitime yatırımlarımız daha fazla devam ettikçe, bu
eleme ihtiyacını daha da azalttıkça bu sorun da zaman içinde hafifleyecektir diye inanıyorum.
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