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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal
Mumcu başkanlığında toplandı. 3 milletvekilinin
gündemdışı konuşmasının ardından TBMM
Başkanlığının sunuşlarına geçildi.
BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Ahmet
Türk yine seçilecek, yine gelecek, göreceksiniz"
diye bağırdı. Mumcu, Kaplan ve BDP'Ii millet
vekillerini uyardı. Daha sonra gündeme geçildi.
Bu sırada, bazı BDP'Ii milletvekilleri de salondan
çıktı.
Sözlü soruların yanıtlamasından önce, MHP
Grup Başkanvekili Oktay Vural söz alarak, 29
Aralık 2009 Salı günü Milletvekillerinin odasın
dan CD toplandığı iddialarını gündeme getirdi.
Devlet Bakanı Aliye Selma Kavaf, TBMM Genel
Kurulunda sözlü soruları yanıtladı.
Genel Kurulda daha sonra, görüşmeleri yarım
: kalan depremle ilgili araştırma önergelerine
geçildi. Birleşimi yöneten Başkanvekili Güldal
Mumcu, çalışma süresinin tamamlanması üzerine
birleşimi kapattı.
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; TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu Başkanlı: ğında toplanan Genel Kurulda, CHP Zonguldak
Milletvekili Ali Kocal, CHP Bilecik Milletvekili
: Yaşar Tuzun ve CHP Adıyaman Milletvekili
Şevket Köse gündem dışı söz aldı. Sağlık Bakanı
; Recep Akdağ hükümet adına eliştirileri yanıtladı.
Göreve başladıklarında Türkiye'de 400 civarında
112 Acil Servis ambulansı olduğunu anımsatan
Akdağ, bu sayısının yaklaşık yüzde 400 oranında
arttığını belirtti.
112 hava ambulanslarla ilgili konuya da değinen
Akdağ, şu anda Türkiye'nin 17 bölgesinde 18 hava
ambulansının görev yaptığını söyledi. Akdağ,
binlerce vatandaşın bulunduğu yerden, hizmet
göreceği yere taşındığını kaydetti.
CHP'li Kösenin, Muharrem ayı ve Aşure günü ile
ilgili konuşmasına cevap vermek üzere Hükümet
adına söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay da Mevlana'nm 736. vuslat yıl dönümü ile
Muharrem ayının birinci gününün aynı anda
idrak edildiğini anımsattı.
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Başkanvekili Güldal Mumcunun başkanlığında
toplanan Genel Kurulda gündemdışı söz alan
CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, millet
vekillerinin soru sorma hakkının TBMM Başkanı
tarafından engellendiğini öne sürdü. Öztürk,
: soru önergelerinin "afaki" şekilde iade edildiğini
savundu.
! Genel Kurulunda, yurtdışından serbest bölgelere
' getirilen malların değeri üzerinden alman bin
5'lİk ücreti binde 1, bu bölgelerden Türkiye'ye
çıkarılan malların değeri üzerinden alman binde
' 5'lik ücreti ise binde 9'a yükselten "Serbest Böl
geler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.
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BDP Grubu adına söz alan Kaplan, yeni kurulan
BDP Grubu adına ilk konuşmayı yapmaktan dola
yı mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra yapılan oylamada, Şerbet
Bölgeler Kanunda değişiklik öngören kanun
teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, "Serbest Bölgeler
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin
sorularını Hükümet adına yanıtlayan Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu, serbest bölgelerde
44 bin 369 kişinin istihdam edildiğini, 3 bin 454
f i r m a n ı n faaliyet gösterdiğini, bunların 634'ünün
yabancı firma olduğunu ve Hasankeyf 'i yok etme
diklerini, geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Genel Kurulda, "Tam Gün Yasası" olarak bilinen
"Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülme
sine geçildi.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, çalışma
süresinin tamamlandığını belirterek birleşimi
kapattı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen "Tam Gün
Yasa Tasarısı" üzerinde, milletvekillerinin sorula
rını yanıtlayan Akdağ, isteyen kurum hekimleri
nin, Sağlık Bakanlığına geçebileceğini söyledi.
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat,
Yargıtay'ın boş üyeliklerine seçim yapılmamasını
eleştirdi. "İncelemenin sürdüğüne" ilişkin açıkla
maların gerçeği yansıtmadığını savunan Özpolat,
"Hükümet, yargıyı siyasallaştırma konusunda
ısrarcıdır" diye konuştu.
Eleştirilere Hükümet adına cevap veren Adalet
Bakanı Sadullah Ergin de yargının tarafsızlığını ve
bağımsızlığını güçlendirmek ve etkinliğini artır
mak amacıyla Yargı Reformu Stratejisinin geniş
bir katılımla hazırlandığını anımsattı. Adalet
Bakanı Sadullah Ergin, boş bulunan Yargıtay üye
liklerine seçimlerle ilgili olarak, "Kurulun Başkanı
ve tabii üyesinin hiçbir görüş beyan etmeden,
sadece diğer üyelerin taleplerini onaylaması ya
da muhalefet şerhi yazması bizden beklenmeme
lidir" dedi.
TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin, eczacıların
sorunlarının araştırılarak, çözüm yollarının tes
piti amacıyla Meclis Araştırması açılması konu
sunda verilen önergelerin bugün görüşülmesine
ilişkin MHP'nin önerisi kabul edilmedi.
AK Parti Grubunun önerisiyle, TBMM Genel
Kurulunda, Tam Gün Yasa Tasarısı, Kamu Dü
zeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Arsa Üretimi ve
Değerlendirilmesi ve Nabucco ile ilgili tasarılar
gündemin ön sıralarına alındı.
TBMM Genel kurulunda, deprem ile ilgili araş
tırma önergelerinin görüşülmesinin ardından,
TBMM Başkanvekili Meral kşener birleşimi
kapattı.
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Recep Akdağ, "domuz gribinin abartılıp
abartılmadığı" yönündeki bir soru üzerine de
"Domuz gribi abartıldı mı, ne kadar abartıldı?
Bunları pandemin bitmeden söyleyemeyiz" dedi.
Türkiye'de HİNİ virüsünden hayatını kaybeden
lerin sayısının 600 u geçtiğini belirten Akdağ,
virüsten dolayı hayatını kaybeden hamilelerin
sayısının ise 36 veya 38 olduğunu söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, Tam Gün Yasa Tasarı
sının 1. Bölümü içinde yer alan 8 maddesi kabul
edildi. Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
yapılmasına Dair Kanun Tasarısının bugünkü
görüşmelerinde kabul edilen 8 maddesine göre,
personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye
gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek
ödemenin tutan, ilgili personelin bir ayda alacağı
aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile
yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik
şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kad
rosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde
800'ünü geçemeyecek.
Tasarıya göre, öğretim elemanları, üniversitede
devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üni
versitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim
elemanları da tam gün çalışacak.
Başkanvekili Meral Akşener, temel kanun olarak
görüşülen tasarının 1. bölümde yer alan 8. mad
desinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi
kapattı.
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nevzat Pakdil
başkanlığında toplandı.
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Başkanvekili Meral Akşener Başkanlığında
toplanan Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK
Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, İsrail'in
Türk Büyükelçisine yönelik tutumunu kınadığını
belirterek, "İsrail, haddini bilmeli" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Mil
letvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Ankara
Milletvekili Reha Denemeç'in "Serbest Bölgeler
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi" görüşüldü.
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye
genelindeki serbest bölgelerde 3 bin 339 şirketin
faaliyet gösterdiğini, bunlardan 2 bin 619 şirketin
sermayesinin yerli, 363'ünün sermayesinin ya
bancı, 357'sinin ise sermayesinin yerli ve yabancı
ortaklık şeklinde olduğunu söyledi. Dinçer,
serbest bölgelerde çalışan 44 bin 83 personelden
248'inin yabancı olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz,
IMF ile sürdürülen görüşmeler nedeniyle gün
demdışı söz aldı. IMF ile anlaşma yapılmasının
Türkiye'yi zora sokacağını ileri süren Korkmaz,
IMF'nin istikrarlı ülkeye gitmeyeceğini, bu ne
denle Türkiye'nin anlaşma yapmaktan vazgeçmesi
gerektiğini söyledi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, milletvekilleri
nin sözlü sorularını yanıtladı ve Şırnak Havaala
nının 2012'de tamamlanmasının öngörüldüğünü
söyledi.
Temel yasa kapsamında görüşülen tasarının mad
deleri üzerinde, milletvekilleri değişiklik Önergesi
vererek, 5 dakikalık konuşma hakkını kullandı.
TBMM Genel Kurulunda, Üniversite ve Sağlık
Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısının 1. Bölümünde yer alan 9. maddesi
kabul edildi.

