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II.- GELEN KÂĞITLAR 
III.- YOKLAMA 
IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, şehit ve gazi ailelerinin sorunlarına 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in cevabı 

2.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın, Dünya Çocuk Haklan Gü
nü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, çocuklann güvenli eği
tim hakkının gözetilmesine ve öğretmenlerin yetişme ve tayin şartları ile 
çocuklarımızın yetişmesinde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin öne
mine ilişkin gündem dışı konuşması 

3.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, terörle mücadele için as
kerî önlemler dışında ekonomik, toplumsal ve kültürel önlemlerin de alınma
sına ilişkin gündem dışı konuşması 
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V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLA

MALAR 
1.-Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve Tekirdağ Milletvekili Enis J « J ıjr 188 

Tütüncü'nün, Edirne ve Tekirdağ'da meydana gelen su taşkını ve sel fela
ketine ilişkin açıklamaları 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Manisa Milletvekili Bülent ,^ 4 

Arınç'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
3.- İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in, Tunceli Milletvekili Kamer 122-124 

Genc'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

188:190 
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1 0 5 

1.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 milletvekilinin, pamuk üre- 105 110 
timindeki sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 milletvekilinin, Türkçedeki 105-106 
bozulma ve yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliş
tirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

3.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 milletvekilinin, bölge- 107-108 
sel gelişmişlik farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gere
ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/50) 

B) TEZKERELER 108 '110 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Azerbay- JJQ 

can Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov'un davetine icabet etmek üzere, 
beraberinde Parlamento heyetiyle Azerbaycan Cumhuriyetine resmî ziya
rette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/223) 

110 
VII.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ n 0 U4 

I.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi 110-122 124 
ile 20/11/2007 ve 27/11/2007 Salı günkü birleşimlerde sözlü sorulardan son
ra, diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasan ve tekliflerinin 
görüşülmesine ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çarşamba günleri sözlü soru
ların görüşülmemesine; 33, 34 ve 47 sıra sayılı Kanun Tasarılarının İç Tü
zük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde 
görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

110:122, 124 
VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1 2 4 1 9 4 

1.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 124 140 
yılı programına alınıp alınmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/14) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 

- 8 2 -



TBMM B: 22 2 0 . 1 1 . 2007 

Sayfa 
2- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Alara Çayından kul

lanılan içme suyuna ve Alaca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) ve yazılı soruya çev
rilmesi nedeniyle konuşması 125 

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanı
nın bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) ve 
yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 125:127 

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyon programında 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) ve yazı
lı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 127:130 

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, terörle mücadelede zarara uğ
rayan vatandaşların başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

6.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Beledi
yesinin 100. Yıl Spor Kompleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Serik çöp depolama 
alanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/144) ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

8.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Emniyet Genel Müdürlüğünde 
polislere oruç tutup tutmadığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/145) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Belediyesinin beceri 
ve meslek kazandırma kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

10.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki bir 
kaynak suyu projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 130:140 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 194:346 
1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, kamu personel rejimine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı (7/239) 194:197 

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, türbanlı öğrencilerle ilgili basın
da yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/242) 198:199 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, çiftçilere verilecek 
teşvik ve destekleme primlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/246) 200:201 

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TMSF'ye devredilen 
bir gazeteye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/253) 202:203 

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, İzmir'deki işsizlik soru
nuna ve özel sektörün durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/259) 204:207 
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6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, halka açık şirketlerdeki 

yöneticilerin özlük haklanna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/261) 207:211 

7'.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Kamu İhale Kanunu'na iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 
(7/270) 212:214 

8.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki su sorununa iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/275) 215:216 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin işsizlik sorununa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın ce
vabı (7/284) 217:218 

10.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, 5620 sayılı Kanun'un uy
gulaması ve Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğünde çalışan persone
lin durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/289) 219:221 

11.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, usulsüz maden ruhsatı veril
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/294) 222:223 

12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Şemdinli'deki eğitim im
kânlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/314) 224:226 

13.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, AB katılım 
öncesi mali yardım fonlarından bazı illerin yararlanamadığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı 
(7/346) 227:231 

14.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, su havzalarının ve 
sulak alanların korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Vey
sel Eroğlu'nun cevabı (7/348) 232:236 

15.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, kuraklıkla ilgili kararnamenin 
Kastamonu'daki uygulamasına, 

Kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına, 
Kuraklıkla ilgili kararnamenin kapsamına alınmayan ürünlere, 
Kuraklıkla ilgili kararnamenin Sinop'taki uygulamasına, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 

Mehdi Eker'in cevabı (7/355, 356, 357, 358) 237:242 
16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TMSF bünyesindeki bir 

televizyon kanalının bir programına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/364) 243:244 

17.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti İn
kılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında 10. Yıl Nutku'nun yer almama
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/367) 245:247 
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18.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TÜİK'in işsizlik ve

rilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Nazım Ekren'in cevabı (7/369) 248:261 

19.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, bazı AB ülkelerinde kabul edi
len göç yasalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın cevabı 
(7/387) 262:263 

20.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın şehir içi doğalgaz da
ğıtım ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/390) 264:266 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Mustafakemalpaşa'da 
taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yatılı bölge okuluna nakillerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/396) 267:269 

22.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'mn, yardımcı kitaplara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/398) 269:271 

23.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Tekelin alkollü içkiler bölü
münün satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/413) 272:273 

24.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yeşil Bağcılar beldesinin nak
linde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/430) 274:275 

25.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'ta sel mağdurları
na yapılacak yardıma, 

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Tapu Kadastro Bölge Mü
dürlüğü personelinin lojman ihtiyacına ve özlük haklarına, 

Bursa'daki Tapu Kadastro Müdürlüklerinin hizmet binaları ve personel 
ihtiyaçlarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın ce
vabı (7/431, 432, 433) 276:281 

26.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Antalya'daki bir özel kız öğ
renci yurdu ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı (7/460) 282:283 

27.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, öğretmen istihdamına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/462) 284:286 

28.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, özel öğrenci yurtlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/463) 287:288 

29.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yürürlüğü durdurulan yö
netmeliğe göre atanan yöneticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı (7/466) 289:290 

30.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'mn, İzmir Hasan Sağlam Öğret-
menevinde verilen bir iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/467) 290:291 

31.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, narenciye üretimi ve pazar-
lamasındaki bazı sorunlara, 
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- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'm, hayvancılıkla geçinenlere öden

mesi gereken primlere, 
- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, tarımsal amaçlı transfer kapsa

mındaki ödemelere, 
- Yalova Milletvekili Muharrem înce'nin, süt üreticilerine prim ve des

tekleme ödemelerine, 
- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, kuraklıktan etkilenen siyah incir 

üreticilerinin desteklenmesine, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/475,476,477,478,479) 292:301 
32.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, TÜİK'in istihdam verilerine 

ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in 
cevabı (7/485) 302:309 

33.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, sözleşmeli ve geçici per
sonele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'-
nun cevabı (7/488) 310:313 

34.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Bağ-Kur sigortalılarının 
basamak yükseltmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Faruk Çelik'in cevabı (7/499) 314:315 

35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de kurul
ması planlanan otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/506) 316:317 

36.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki orga
nize sanayi bölgelerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/507) 318:319 

37.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankın'daki sertifikalı to
humluk destekleme ödemelerine ve çeltik tarımına, 

- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'm, ikinci el tarım makineleri it
halatının durdurulacağı iddiasına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (7/508, 509) 320:324 

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Altıntaş Bölgesel Havalimanı 
projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 
(7/511) 325:327 

39.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Hakkâri'deki terör saldırısına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ce
mil Çiçek'in cevabı (7/525) 328:329 

40.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Diyanet İşleri Baş
kanlığından diğer kurumlara geçen personele ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/556) 330:333 

41.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, BM CEDAW Komite
si tavsiye kararlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun ce
vabı (7/557) 334:344 
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42.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Bağ-Kur'a son

radan kayıt ve tescil edilen çiftçilerin geriye dönük borçlanma şartlarına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 
(7/561) 345:346 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 141,190 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 141:187, 190:193 
1.- Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/268) (S. Sayısı:46) 141:157 

2.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın; Askerlik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) 158:180 

3.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sa
yısı: 50) 180:187,190:193 
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I- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan 
Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun vefat eden babasına Allah'tan rahmet, Sayın Mumcu'ya, ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Konyaaltı Plajı'nın Konyaaltı Belediyesinden alınarak 
Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlanmak istenmesi ile Belek Ormanlan'ndaki ağaç katliamına 
ve Finike'deki mermer ocağının çevreye verdiği zararlara ilişkin gündem dışı konuşmasına, Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin, 

Düzce Milletvekili Celal Erbay'ın, Ahıska Türklerinin ana yurtlarından sürgün edilişinin 63'üncü 
yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, 

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas'ta kurulu bulunan 4 no.lu Askerî Dikim-
evinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Vecdi Gönül, 

Cevap verdi. 

Aksaray Milleletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, Dışişleri, 
Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'nın, Çevre, 
Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, tarım satış kooperatifleri ve bir
likleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/45), 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak çözüm 
yollarının (10/46), 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz Dağlan'ndaki ma
dencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin (10/47), 

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

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 21 Kasım 
2007 tarihinde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'ne, 
"Avrupa Uyuşturucu Sorunu Hakkındaki Yıllık Raporu"nu sunacağı toplantıya ismen davet edilen Te
kirdağ Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Aksaray Mil
letvekili Ali Rıza Alaboyun, 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gös
terilen Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya, 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen İstanbul Mil
letvekili Hüseyin Beşli, 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Kırşehir Mil
letvekili Abdullah Çalışkan, 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Şırnak Mil
letvekili Abdullah Veli Şeyda, 

Seçildiler. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nm (1/268) (S. Sayısı: 46) görüşmelerine devam edile
rek 4'üncü maddesine kadar kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, konuşmasında şahsına 
sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

20 Kasım 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.03'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Canan CANDEMİR ÇELİK Yusuf COŞKUN 

Bursa Bingöl 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 32 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

16 Kasım 2007 Cuma 
Raporlar 

1.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) (GÜNDEME) 

# 

No.: 33 

19 Kasım 2007 Pazartesi 
Teklifler 

1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/63) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.11.2007) 

Raporlar 
1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sa
yısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) (GÜNDEME) 

Tezkereler 
1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/219) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007) 

2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/220) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007) 

3.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/221) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir beldenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir sulama projesi ihalesine ilişkin Çevre ve Or

man Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
3.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının ödenme

sine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 
4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının yasaklan

masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8/11/2007) 
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5.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'nun bazı ilçelerini birbirine bağlayacak olan yol 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8/11/2007) 

6.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

7.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardım yaptığı kişilere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy ilköğretim okulunun yapım ihalesine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun tamirat ve lojman ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Türk Telekom'daki greve ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

11.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, teşvik kapsamında yatırımcılara veril
mesi gereken enerji desteklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7/11/2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, depreme karşı hazırlık çalışmalarına ilişkin Başba

kandan yazılı soTtr«ııergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli Valisinin ziraat mühendislerini sınava ta

bi tutmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, bir şirketler grubuna ve bazı iddialara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri konutlarındaki tadilat ve 

tefrişata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
5.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adana Yüreğir'de yapılan arıtma tesisine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
6.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, milletvekillerinin etnik kökenlerine yönelik 

açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 
7.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Mersin Limanı güvenlik otomasyonu işinin ve

rildiği şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
8.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, terörle mücadelede ele geçirilen silahların menşeine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 
9.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul-Sulukule'de uygulanacak olan kentsel dönü

şüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 
10.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, Duruçay ve Vezirköprü barajları ile sulama kanalla

rının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7/11/2007) 

11.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Büyük Menderes Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çev
re ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

12.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'daki su kaynaklarının korunmasına ve su proje
lerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8/11/2007) 
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13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, maden-altın arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

14.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kaz Dağlarındaki maden arama faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, arazi toplulaştınlması ve toplu sulama 
projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

16.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir köyde terör tazminatı olarak arazi bazında yapı
lan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

17.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Balıkesir'deki çeşitli projelere ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

18.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, İl Genel Meclisi üyelerinin emeklilik haklarına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

19.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Umurbey Belediyesine aktarılması gereken bir ödene
ğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

20.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Kuşadası'nda turistlerin alışveriş için belli yer
lere yönlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/729) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 7/11/2007) 

21.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul-Sulukule'de uygulanacak olan kentsel dönü
şüm projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 8/11/2007) 

22.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne Sarayının değerlendirilmesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

23.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

24.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin Vergi Dairesinin bazı kooperatiflere yaptığı uy
gulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

25.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, Mersin Limanının güvenlik otomasyon işini alan şir
kete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Sütçü İmam Üniversitesinin kadro ih
tiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, sözleşmeli yabancı dil öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

28.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, OKS yerleştirmelerine ve öğretmen atamalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

29.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

30.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, dondurulan TÜRKVET Kayıt sisteminin açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta ödenmeyi bek
leyen tarım ve hayvancılık desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 
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32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, zeytin üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

33.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin'de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

34.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, suni tohumlama destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

35.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, buzağı destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

36.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, programlı aşılama destek primlerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

37.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, süt destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

38.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, hayvancılıktaki destekleme ödemelerine ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

39.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin-Adana arasındaki ulaşıma ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Göksun-Kahramanmaraş bölünmüş yol 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

41.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bigadiç-İskele Beldesi arasındaki yolun asfalt
lanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

42.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, İzmir-Aydın otoyoluna bir bağlantı yolu yapıl
masına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, zeytin ihracatının geliştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

44.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Danimarka'da batan bir geminin kayıp Türk müret
tebatına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

45.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2007) 

46.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, belediye zabıta memurlarına fiili hizmet zammı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/755) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 8/11/2007) 

47.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Sümer Halı İsparta Fabrikası çalışanlarının mağ
duriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2007) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'in, Antalya Büyükşehir Belediyesince kabul edilen na

zım imar planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/237) 
2.- Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN'ın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/238) 
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3.- İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Washington'da Türk Amerikan Toplum Mer
kezinde verilen iftar yemeğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/240) 

4.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, trafik kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/243) 

• 5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün, tamamlanmamış kamu yatırımlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/245) 

6.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Süleymaniye'de yapılması planlanan bir projeye 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/247) 

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TCDD'nin belediyelere hurda satışına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/249) 

8.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı loj
manlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/250) 

9.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Rize'deki sahil dolgu alanı ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/251) 

10.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/252) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, oyuncak ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi(7/254) 

12.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'in, Genelkurmay Başkanlığının AB süreci konusun
daki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/256) 

13.- Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU'nun, Kuzey Irak'a düzenlenmesi plan
lanan sınır ötesi harekata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/257) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, AB üyeliği ile ilgili çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/260) 

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Euro'nun arka yüzündeki Türkiye haritasının 
çıkarılması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/262) 

16.- İzmir Milletvekili Oktay VURAL'un, Mescid-i Aksa çevresindeki inşaatı incelemekle gö
revlendirildiği iddia edilen bir heyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/263) 

17.- İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ'in, muhtemel bir depreme karşı alınan önlemlere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/264) 

18.- İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'un, İzmir'de yapılan depreme karşı güçlendirme iha
lesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/271) 

19.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, çevre mevzuatına aykırı olarak kurulmuş olan balık 
çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/273) 

20.- Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'in, HoUanda'daki bazı parti liderlerinin islamı hedef 
alan açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/283) 

21.- Samsun Milletvekili Suat BİNİCİ'nin, Samsun-Ceyhan Boru Hattının güzergahının değiş
tirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/285) 

22.- Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, Antalya doğalgaz bağlantı hattına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/286) 
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23.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, doğalgaz depolama tesislerine ve doğalgaz itha
latına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/287) 

24.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, elektrik üretim santrallerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/288) 

25.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, TEİAŞ'nin Ramazan ayındaki yemek uygulamasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/290) 

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'un, Balıkesir-Havran-Büyükdere Beldesin
deki bir taşocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/291) 

27.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Kaz Dağlan bölgesinde yapılan sondaj ve ma
den arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/292) 

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, vvolfram rezervine ve Uludağ'daki \volfram ma
deninin durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/293) 

29.- Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, Antalya Organize Sanayi bölgesine talep edilen 
bir araziye ve bu bölgede traverten rezervi bulunduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/295) 

30.- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI'nın, Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı ile ilgili id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/296) 

31.- Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin röfüj sulama proje
si uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/297) 

32.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Maltepe Havagazı Fabrikası ve Elektrik Santralinin 
yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/298) 

33.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/299) 

34.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, pasaportların yenilenmesi çalışmalarına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/300) 

35.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'ın, Beytüşşebap İlçesi Beşağaç Köyünde meydana ge
len olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/301) 

36.- Tunceli Milletvekili Şerafettin HALİS'in, güvenlik güçlerinin sivil vatandaşlara ateş açtı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/302) 

37.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Hrant Dink cinayetine ve bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/303) 

38.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Adana'daki Celal Bayar Köprülü Kavşağına ve 
hafif raylı sistem projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/304) 

39.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün, bir belediyeye ait spor kulübüne haksız bağış 
toplandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/305) 

40.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kiralamalarda 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/308) 

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'nın 2023 strateji planı kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/309) 

42.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın, Kırklareli'nde bulunan tarihi ahşap evlere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/310) 
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43.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, OKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/313) 

44.- îzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Buca Seyfı Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekiminin 
görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/323) 

45.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/324) 

46.- Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROGLU'nun, yeşil kartların iptaline ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/325) 

47.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın, İstanbul'daki hastanelerin depreme karşı güç
lendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/326) 

48.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Ortaca Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/327) 

49.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Dalaman Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/328) 

50.- Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK'ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/329) 

51.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, Silifke-Anamur arasındaki yol genişletme çalış
malarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/344) 

• 

No.: 34 

20 Kasım 2007 Salı 
Tasarı 

1.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı (1/452) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.11.2007) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 13/11/2007) 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve yabancılaş
manın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2007) 

3.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik farkları
nın araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2007) 

• 
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20 Kasım 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için beş dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli per
sonel aracılığıyla, beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, şehit ve gazi ailelerinin yaşadıkları problemler hakkında söz isteyen İzmir 

Milletvekili Şenol Bal'a aittir. 
Buyurun Sayın Bal. 
Süreniz beş dakika. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- izmir Milletvekili Şenol Bal'ın, şehit ve gazi ailelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi sevgi ve saygıla

rımla selamlıyorum. 
Şehit yakınları ve gazilerimizin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 

Türk milleti olarak varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi borçlu olduğumuz; asker, polis, öğretmen, ka
mu görevlisi, tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Kederli aileleri
ne baş sağlığı ve sabır diliyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum ve terörü de 
buradan lanetliyorum. 

Sözlerime, bu vatan evlatlarının haklarını nasıl ödeyeceğiz diye bir soruyla başlamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 61'inci maddesi "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 

yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." di
yor. Biz, bize emanet edilenlere, kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayabildik mi? Kültürü
müzde vatanla yüceltilmiş, ulvi görev olmasından dolayı şehitlik ve gazilik kutsaldır, ama hâlen, 
devletimizin kurumları arasında bile, şehitlik ve gazilik tanımlarında bir mutabakat sağlanamamış
tır. Millî Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesine göre şehit sayılanlar, nakdî tazminat ve aylık bağ-
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lanması hakkındaki kanun ve yönetmeliklerde bir kısmı şehit sayılmıyor. Bu durum, şehitlerin kanu
ni mirasçılarının birçok haktan yararlanamamasına ve adaletsizliğe yol açıyor. Belirsizlik yüzünden, 
şehit aileleri mahkeme kapılarında, evlatlarının şehit olup olmadığının ispatı için hem manen hem de 
maddeten sıkıntı yaşıyor. Bu, ailelere reva mı? 

Geniş kesimlerce benimsenilebilecek şehitlik ve gazilik tanımı en kısa zamanda ortaya konma
lıdır. Teknolojinin bugünkü seviyesinde, şehit ve gazilerimizle ilgili detaylı bir envanterin çıkarıl
ması mümkün değil midir? Şehit, gazi, harp ve vazife malulleriyle ilgili mevzuatın dağınıklığı ve 
birbiriyle çelişen ifadeler içermesinin sıkıntıları yaşanırken, niye bir an önce bu konu ele alınmıyor? 
Bu konunun kamu sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirilmesinin doğurduğu sakıncalar niye 
göz ardı ediliyor? Şehit yakınları ve gazilerimize muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan 
hizmetlerin standart olarak her hak edene verilmeyişi hangi hakkaniyetle bağdaşır? Şehidin anne ba
basına ödenen komik rakam 167 YTL'nin artırılması gerekmiyor mu? Vatan hizmeti sırasında cesur
ca öne atılanlara ve bu uğurda yaralananlara, sadece yaranın yüzdesine göre "gazisin" veya "gazi 
değilsin" denilmesi uygun mudur? Şehit yakınları ile gazilerin işe yerleştirilme işlemlerinin hızlan
dırılması için hangi önlemler alınmıştır? Malul gazilerin iş yerlerinde fiziksel durumlarına ve gazi
lik onurlarına uygun şartların kriterleri ortaya konmuş mudur? Bu sorunlar ve buna bağlı sorular 
artarak devam eder. 

Değerli milletvekilleri, şehit ve gazi sayısı arttıkça, şehit aileleri ve gazi derneklerinin sayısı da 
her geçen gün artıyor. Bu kuruluşlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Bu derneklerin aileler için önemi büyük. 
Aynı acıyı paylaşan insanların bir araya geldiği, dertlerini paylaştıkları, sorunlarına çözüm aradıkla
rı bu kuruluşların bir rehabilite özelliği var. Bu kuruluşların iyi bir denetimden sonra daha iyi şartla
ra erişebilmeleri sağlanmalıdır. Kira, su, elektrik, yakıt gibi masrafları karşılanmalıdır. Bu konuyla 
ilgili İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevlendirildiğini biliyoruz. 

Kurumun İnternet sitesine girildiğinde, 178 dernek ve 10 vakıf ismiyle karşılaşıyoruz. Benim bu 
kuruluşlar dışında bildiğim ve şehit ailelerinin kurduğu onlarca dernek var. Niye bu listenin içinde 
değiller, anlam veremiyorum. 

Yine, bazı kişi ve kuruluşların şehit aileleri için dağınık bir şekilde yardım kampanyaları düzen
lemeleri, fakir ailelere yapıldığı gibi gıda paketlerini şehit ve gazi yakınlarına dağıtmaları, hepimizi 
düşündürmelidir. Devletimiz, bu vatandaşlarımızı bu tür yardım kampanyalarına muhtaç etmemeli
dir. Kadirşinas milletimizin yapacağı sosyal yardımlar, sosyal tesisler, rehabilitasyon merkezlerinin ço
ğaltılması, şehitlerimizin adının yaşatılmasını sağlayacak yayınlar, anıtlar ve okullar için olmalıdır. 

Yüce Meclisin değerli vekilleri, şehit yakınları ve gazilerimiz için neler yapılabileceği, sadece 
vefa ve minnet duygularımızın çok ötesinde öncelikli bir millî görevdir ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Bal. 
ŞENOL BAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
...bu sıkıntıların düzeltilmesinin merkezi de yüce Meclistir. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve çözüm yolları

nı tespit etmek amacıyla geçen hafta bir Meclis araştırması yapılmasını teklif ettik. Bu konunun bir 
an önce gündeme alınarak bir Meclis araştırmasının açılması dileğiyle, hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek cevap verecek. 
Buyurun Sayın Çiçek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerimin başında, böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiği için îzmir Milletvekilimiz 

Sayın Şenol Bal'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Gerçekten de inancımızda, kültürümüzde şehitliğin ve gaziliğin ayrı bir yeri vardır. Onlar bizim 

rahmetle ve şükranla her zaman hatırlamamız, anmamız gereken insanlardır ve bugün sahip olduğu
muz ne varsa bunları onlara borçlu olduğumuzun bilinci içerisinde olmalıyız ve hiçbir zaman da hak
larını ne yaparsak yapalım ödememiz mümkün değildir. Onun içindir ki, bütün cumhuriyet tarihi 
boyunca cumhuriyet hükümetleri bu insanlar için devletin bütçe imkânları içerisinde olabildiğince ih
tiyaçlarını gidermek, problemlerini çözmek noktasında belki yeterli değil ama her hükümet olumlu 
bir yaklaşım içerisinde bulunmuştur. Öyle olduğu içindir ki, muhtelif tarihlerde, muhtelif hükümet
ler döneminde 2330,3713, 3453, 3497 sayılı yasalar çıkarılmıştır. Ayrıca, özel yasalarda da ya da ida
ri bir kısım kararlarla da bu insanlarımızın kendilerinin ve çocuklarının, vârislerinin ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla ilgili önemli adımlar atmışlardır. 

İfade etmeye çalıştığım gibi, bunlar hiçbir zaman yeterli değildir. Ancak, kamuoyu açısından da 
bilinmesi bakımından bazı hususları sizin de bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şimdi, şehit vârislerine sağlanan çok değişik yasalarla, çok değişik kaynaklardan, yeterli olma
makla birlikte -ifade ediyorum- bazı imkânlar sağlanmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi nakdî tazminattır. Bu belirttiğim Kanun kapsamına giren şehit olan perso
nelin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında nakdî tazminat 
ödenmektedir, bu yaklaşık 45 milyar 932 milyon YTL'dir. 

İkincisi, "tütün beyiyye ikramiyesi" adı altında, bu kaynaktan bir defaya mahsus, Emekli San
dığı Genel Müdürlüğünce, Emekli Sandığı Kanunu'na göre, tütün ve alkol ürünlerinin satış bedelle
rinden bir defaya mahsus, yılda ödeme yapılmaktadır. 

Ayrıca, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na göre ödenen bir faizsiz konut kredisi söz konusu
dur. Yukarıda zikrettiğim Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanların dul ve yetimlerine 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca faizsiz konut kredisi verilmektedir; yaklaşık 45 bin YTL'dir. 

Ayrıca, Emekli Sandığınca yapılan öğrenim yardımı var. Şehit olan personelin ilköğretim, lise 
ve yüksekokulda öğrenim görmekte olan çocuklarına Emekli Sandığınca öğrenim yardımı yapılır. 
Yardım yılda bir kez yapılmaktadır. 

5434 sayılı Kanun'a göre otuz yıldan az hizmet süresi olan şehit personelin eşi ve çocukları, ba
ba ve annesine otuz yıl üzerinden; hizmeti otuz yıldan fazla olanlara da fiilî ve itibari hizmet sürele
ri toplamı üzerinden maaş bağlanmaktadır ve her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece 
yükselmesi yapılacak şekilde bu emekli maaşı artırılmaktadır. 

Ayrıca, 3713 sayılı Kanun gereğince -sonradan 4131 sayılı Kanun'la ilaveler yapıldı- terörle 
mücadele sırasında, çalışabilir şekilde malul olanların kendisi, şehit ve çalışamayacak derece malul 
olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, varsa eşleri, yoksa çocuklarından birisi, çocukları da yok-
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sa kardeşlerinden birisi kamuya ait işyerlerinde istihdam edilmektedir. Şu an benim elimdeki rakam: 
8.100 kişi bu Kanun kapsamı çerçevesinde işe yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri dayanışma vakıflarınca, değişik kalemlerde, değişik miktarlar
da yardım yapılmaktadır. Vakfa üye olan subay, astsubay, uzman erbaşların şehadeti hâlinde, ailele
rine, o yıl belirlenen miktar üzerinden hizmet yılına göre yardım yapılmaktadır. Bu da, 13.296 YTL 
ile 31.427 YTL arasında bir rakam ödenmektedir. 

Ayrıca, birlik komutanlığınca, şehit olan subay, astsubay, uzman erbaşın hak sahibi vârislerine 
orgeneral aylığının 2 katı tutarında ölüm yardımı yapılmaktadır. 

Keza, Emekli Sandığınca -erbaş ve erler hariç- emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. 
205 sayılı Kanun'a göre ödenen "Ordu Yardımlaşma Kurumu yardımı" adı altında, buraya 

üye olanlar bakımından, albay ve daha aşağıdaki rütbeler için albay maaşının 20 katı tutarı ödeme 
yapılmaktadır. 

Yine, "kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı" adı altında bir başka imkân daha sağ
lanmaktadır. 3713 sayılı Kanun'un 21 'inci maddesi gereğince, kamu konutlarında oturmakta iken 
ölenlerin dul ve yetimleri ile sakat kalanlar bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam 
eder. Bu süre sonunda çıkacak olanlar ile kamu konutlarından yararlanmayanların istekleri hâlinde, 
ikametgâh olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın belediyeden alınacak rayice göre belirle
necek kira bedeli on yıl süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Yine, "kuvvet komutanlığı ilk destek yardımı" adı altında bir başka yardım söz konusu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının da yapmış olduğu aylık veya bir defaya mahsus yar

dımlar var. 
Aynı şekilde, şehit vârislerine sağlanan diğer bir kısım... Ulaşım araçlarından ücretsiz yarar

lanma, şehit vârislerinin -eğer bir sosyal güvenlik kuruluşuyla irtibatı yoksa- askerî hastanelerden 
yararlanması, 2684 sayılı Kanun'a göre ilköğretim ve ortaöğretimde parasız yatılı veya burslu öğren
ci okutma ve bunlara sosyal yardım yapılması mümkün olmaktadır. Şehit ve malul çocuklarıyla öz 
kardeşlerinin askerî okullar ve polis kolejlerine öncelikle alınması, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtla
rından ve öğrenci kredisinden şehit ve malul çocuklarının öncelikle yararlanması, yükseköğrenime 
katkı payının alınmaması, şehit, dul ve yetimleriyle muharip ve malul gazilerin dul eşlerinin mesken
lerinde tükettikleri elektrikten yüzde 40 oranında indirim yapılması dahil çok değişik kalemlerle, arz 
etmeye çalıştığım gibi, bu insanlarımıza imkânlar sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce... Terörle mücadelede şehit olanlar bakımından ifade etmeye ça
lışıyorum: Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen nakdî tazminat 45.933 YTL, Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresince verilen faizsiz konut kredisi 44.118 YTL, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve 
Sosyal Yardım Fonu'ndan 10.000 YTL, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, en yüksek devlet me
murunun almış olduğu maaşın 30 katı tazminat, 69.479 YTL, Polis Sandığına üye olanlara, üyelik sü
resine bakılmaksızın, Ankara Sigorta tarafından verilen 20.000 YTL, Emekli Sandığınca belirlenen 
miktarda her yıl bir kez verilen tütün ikramiyesi 1.706 YTL, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfınca karşılıksız olarak verilen çek 10.000 YTL olmak üzere 201.236 YTL imkân sağlanmaya ça
lışılmaktadır. Vazife malullerine ise, toplam, yukarıda saydığım kaynaklardan 129.257 YTL imkân 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Söylemek istediğim şey şudur: Bunlar, şüphesiz, şu ana kadar değişik hükümetler döneminde ve 
bizim de sağlamaya çalıştığımız imkânlardır. Gönlümüz arzu eder ki bunların çok daha ötesinde ve üs
tünde bu insanlara daha fazla imkân sağlayalım, sağlamanın birlikte çabası ve gayreti içerisinde olalım. 
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Şundan hepimiz eminiz ve inanıyoruz ki bu insanların üzerimizde hakları vardır. Bunlara ne 
yapsak haklarını ödeme imkânımız da yoktur. Hepimiz -ve her hükümet- bu şartları daha da iyileş
tirmenin çabası içerisinde inşallah birlikte olacağız düşüncesini burada ifade ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı ikinci söz, Öğretmenler Günü münasebetiyle söz isteyen, İstanbul Milletvekili Ha

lide İncekara'ya aittir. 
Buyurun Sayın İncekara. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara 'nın, Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğret

menler Günü münasebetiyle, çocukların güvenli eğitim hakkının gözetilmesine ve öğretmenlerin ye
tişme ve tayin şartları ile çocuklarımızın yetişmesinde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin 
önemine ilişkin gündem dışı konuşması 

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım; aslında, bugün, çok 
erken verildi hafta başında konuşma diye biraz serzenişte bulunmuştum. Çünkü, hafta sonuna rast ge
liyordu. Lakin, bugün, başka güzel bir günün de kutlama günü olunca pek de hoş oldu diye düşün
düm. Çünkü, bugün, Dünya Çocuk Hakları Günü. Ben öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere 
bakarken, bir veli olarak, bir vatandaş olarak, öğrencinin olduğu yerden bakmayı arzu ediyorum. 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğ
retmenden, eğitimciden yoksun bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona 
sıradan bir topluluk denir, millet denemez. Bir topluluğun millet olabilmek için mutlaka eğitimcile
re ve öğretmenlere ihtiyacı vardır." Lakin, ben, burada, hamasetle, öğretmenlik mesleğinin ne kadar 
iyi, öğretmenlerin ne kadar kıymetli olduğunu -zaten biliyoruz- tekrarlayacak değilim. Ben, burada, 
çok kutsadığımız ve kutsal gördüğümüz öğretmenlerimizin yetişme şartları, tayin şartları ve çocuk
larımızla olan ilişkilerinde hayata kattığı değerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Amerikalı Yazar Henry Adams da diyor ki: "Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesir
lerinin nerede biteceği asla bilinmez." Demek ki, çocuklarımızla muhatap olan 25 milyonluk eğitim 
camiasının içinde, önümüzdeki nesli inşa eden öğretmenlerin nasıl eğitildiği, hangi kurumlarda han
gi şartlarda eğitildiği ve o öğretmenlerimizin, okullara gittikten sonra gerçekten çocuklarımıza layık 
olup olmadığıdır. 

Sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum, ama eğitime bakarken, eğer çocuğu endeksleme-
diğiniz, eğer Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde madde 27, madde 28, madde 31, çocuğun güven
li bir şekilde eğitim hakkını gözlemediğiniz zaman, kürsüden konuşmak çok kolay olur. Bizim, 
buradan, bazılarının hoşuna gitsin diye yaptığımız konuşmalar alkışlanabilir, ama ben, buradan, 70 
milyona aynı anda aktarılacak şeyleri konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. 

Bin tane kötü sonucun sebebinin bir kötü sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer, o bir tek kö
tü sebebi ortadan kaldıramazsanız, bin tane kötü sonuç için yatırım yapmak zorundasınız. Eğer, öğ
retmenlerinizle, eğitiminizle ilgili bugün bütçelerde kısmaya çalıştığınız, kadrolarınızla sınırlı 
bıraktığınız alanları yarın cezaevi olarak yapmak, suçlularınızı rehabilite merkezlerinde eğitmek zo
runda kalabilirsiniz. 

Şiddet araştırma komisyonunuzda yaptığımız çalışmalarda, Sayın Bakanımız da burada... 300 
kişilik bir çocuk ıslahevinde, 1 çocuğa aylık 800 milyon lira bakım ücreti verecek ve o binayı yap
mak için de 22 trilyon para harcayacaksınız; bu, tam 10 bin tane çocuğun eğitimini sağlayabilme
niz demektir. 
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Onun için, iktidar ve muhalefet meselesi yapmadan, eğitim mesleğinin, eğitimciliğin önemi üze
rinde ısrarla durmamız gerektiğini, yarının suçlularının, dağlarda eşkıyalarının ve ardından gözyaşı 
döktüğümüz şehitlerimizin olmaması için, sanıyorum uzun yıllardır çok ihmal edilen öğretmenlik 
mesleğini hak ettiği ve çağın misyonuna uygun hâle getirmemiz lazım. 

Öğretmenler sınavla alınıyorlar mesleğe. Ne kadar matematik sorusu yaptığıyla çok ilgileniyo
ruz ama değerlerini öğrensin istediğimiz öğrencilerimizin karşısında, değerlerini taşımayan öğret
menlerin bulunmasını da arzu etmiyoruz. Evet, öğretmenlik mesleği çok zor, emek ister, alın teri 
ister, duygu ister, fedakârlık ister. Sadece bir meslek olarak ve işsizliğinizi gidermek olarak görece
ğiniz bir meslek değildir öğretmenlik, kahrını da çekeceğiniz bir meslektir. 

Lakin, bazen çok üzülürüm öğretmenlerimin yerine koyduğumda. Hem anne olmayı bekleriz 
onlardan hem baba olmayı, zaman zaman hemşire olmalarını bekleriz. Ailesinde eksik olan birta
kım eksiklerini öğretmeninde gidermesini isteriz. Onlar da isyan ederler. Bu isyanlarında çok da hak
sız değiller. Karnelerine yüklediğimiz on-on iki derslik uzun ve çok dersler sonucunda bunaltırız 
öğretmenlerimizi. Hızlı bir şekilde öğretmenlerin ve çocukların karnelerinde ağır yükleri alıp, biraz 
Kültür Bakanlığının biraz diğer bakanlıkların bu sorumluluğun altına ellerini uzatmalarını çok önem
sediğimi söylemek istiyorum. 

Teknoloji ve çocukların davranışları çok hızla gelişiyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın İncekara. 
HALİDE İNCEKARA (Devamla) - "Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilme

yen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz." diyor Goethe. Öğretmenlerimizi bu korkunç 
duruma maruz bırakmayacak şekilde eğitmemiz gerekmektedir. 

Üniversitelerin, öğretmen yetiştiren üniversitelerin eğitim konusunda büyük bir sorumluluk sahibi 
olduğunu düşünüyorum. Yetiştirilen öğretmenlerimizin bir yıllık aldıkları sadece eğitimlerle öğretmen 
olmalarının yetemeyeceğini, staj sürelerinin çok iyi irdelenmesi gerekeceğini yine bir sözle kapamak is
tiyorum: "Kötüleri hoş gördüğüm süre içinde iyilere verecek çok şeyim kalmaz." diyor. Ben, alın teriy
le yıllarını öğrencilerinin önünde tüketen ama bugün eğer bir şeyden şikâyet ediyorsak o bütün kötülerin 
ve kötülüklerin o öğretmenlerin önünden, ama bugün bir şeylerden övünüyorsak, bunların yine o öğret
menlerin önünden geçtiğini unutmamamız gerektiğini, eğitimi yükseltirken, yüceltirken mesleği yücelt
memiz gerektiğini, öğretmenlerimizin hem yetişme aşamasında hem mesleklerini icra ederken de onları 
göz ardı etmememiz gerektiğini... Eğer bugün öğretmenlerimiz için ayırmadığımız bütçeleri, eğitim için 
ayırmadığımız bütçeleri yann silahlanma için ayırmak zorunda kalabiliriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İncekara, teşekkür ederim. 
HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan bir şeyi paylaşmak istiyorum: Sadece matematik öğretmeni... 
BAŞKAN - Sayın İncekara... 
HALİDE İNCEKARA (Devamla) - .. .sahte ilaç ve doktorlar, bir profesör, bir eczacı... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İncekara. 
HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
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BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü söz, terör konusunda söz isteyen Balıkesir Milletvekili Hüse
yin Pazarcı'ya aittir. 

Buyurun Sayın Pazarcı. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
3.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı 'nın, terörle mücadele için askerî önlemler dışında 

ekonomik, toplumsal ve kültürel önlemlerin de alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması 
HÜSEYİN PAZARCI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı olarak 

PKK'yla mücadelede, terörle mücadelede bir söz aldım. 
Biliyorsunuz, Meclisimiz bundan bir süre önce bir sınır ötesi harekât için tezkere kabul etti, oy 

çokluğuyla, çok büyük bir oy çokluğuyla ve bu çok önemli bir caydırıcı etki yaptı. Bunun, hâlen bu 
kararlılığının Türkiye'nin sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Şimdilik, sadece işin bu kısmı
nın altını çizmekle bırakmak istiyorum. 

Ancak, terörle mücadele olayı sadece askerî önlemler olayı değildir. Terörle mücadelenin eko
nomik, toplumsal, kültürel, tarım, hayvancılık konuları, bölgenin ihtiyaçlarına göre gibi bir çok ya
nı vardır. Dolayısıyla, bu konuda da yavaş yavaş basında bazı söylemler ortaya çıkmakla birlikte, 
hâlâ, Hükümetimizin henüz bir program, bir proje sunduğunu görememekteyiz. Önlemlerimizin et
kili olabilmesi için işin bu yanının da bir an önce Hükümetimiz tarafından Meclisimize sunulması, 
toplumumuzun önüne çıkarılması ve gereklerinin yapılmasının uygun olacağını takdirlerinize sun
mak istiyorum. 

Bu çerçevede, Demokratik Sol Parti olarak biz, üzerimize düşen bazı hazırlıkları, çalışmaları 
yapmaktayız. Zamanı geldiği an, Genel Başkanımız Sayın Zeki Sezer daha ayrıntılı bilgileri de ve
recektir. Ancak, bugün bu ekonomik toplumsal önlemlere yönelik olarak işin aciliyetini, önemini ve 
bir an önce bu konuda önlem alınmasının çok dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini bilgilerinize ve 
takdirinize sunmak istiyorum bir yandan. Öte yandan da bu bölgede terörle mücadele konusunda -
alınacak önlemler konusunda- gençlerimize yönelik acil ve etkili önlemlerin alınmasının uygun ola
cağını hükümetimize görüş olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü, devletimizin yetkililerinin verdiği 
bilgilere göre, PKK terör örgütüne katılmaların yüzde 75'i yirmi-otuz yaş arasındaki gençler tara
fından oluyor ve bunlann büyük bir bölümü işsiz gençler. Dolayısıyla, bu gençlere, kendilerini bu top
lumun bir vatandaşı olduklarını, onların hiçbir şekilde kendilerini "öteki" hissetmemeleri gerektiğini, 
onlara alternatif olanaklar ve bir yaşam biçimi sunmak suretiyle gerçekleştirmek zorundayız. 

Bu çerçevede, özellikle bu gençlerin eğitim aşamasında olanlarının eğitimine belirli bir özen 
gösterilmesi, öte yandan da ülkemizin gereksinmeleri çerçevesinde ve iş dünyasının gereksinmeleri 
çerçevesinde kendilerine mesleki eğitim konusunda bazı çalışmaların yapılmasının çok önemli oldu
ğunu düşünmekteyiz ve bunu hükümetimizin ele alacağını umut ediyoruz. 

Bu çerçevede, tabii ki ek kaynaklar gerekecektir. Diğer bölgelerimizden bazı -belki- kesintile
re gitmesi söz konusu olabilir ama bunu daha ziyade bizi terörle mücadelede desteklediklerini ifade 
eden Batılı devletlere -Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri başta olmak üzere- bunun finans
manına -tabii işin yürütülmesine- onların katılmasını sağlamadan, kendilerinden yararlanılması de
ğerlendirilmelidir, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden de ek kaynak 
sağlanması değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz. Bunun dışında, bizim meslek kuruluşlarımız, iş 
örgütlerimiz bu konuda ülkemizde yardımcı olacaklardır diye düşünüyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pazarcı. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Hayır efendim. 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Sayın Başkanım, Edirne'de yaşanan sel felaketiyle ilgili, Sa

yın Genel Kurula çok kısaca... İç Tüzük'ün 60'ncı maddesine göre söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Pek kısa söz... 
Buyurun, mikrofon sizde. 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Edirne ve 

Tekirdağ'da meydana gelen su taşkını ve sel felaketine ilişkin açıklamaları 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Edirne'yi mutlaka hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Edirne, üç memleketin, üç 

ülkenin birleştiği yerde ve yine üç nehrin birleştiği yerde, çok önemli bir şehrimiz. Ama Edirne ma
alesef, kültür ve sanat şehri olarak bilinmesine rağmen, Edirne'miz son birkaç yıldan beri, maalesef, 
sel felaketleriyle anılır hâle geldi. Bugün de ülkemizde bu aşırı yağışlar neticesi ve bunun devamın
da Bulgaristan'dan açılan kapaklar, baraj kapaklarının açılması neticesinde ciddi bir tehlikeyle kar
şı karşıya. Şu an Edirne'de Meriç Nehri'nden -geçen su- yaklaşık 1.400 metreküp/saniyede su geçiyor 
ve taşkın tehlikesiyle karşı karşıya. Şu an Kapıkule Sınır Kapısı faaliyette değil. Yine, bildiğiniz gi
bi, tarihî Sarayiçi bugün sular altında. Şu an yine Edirne'nin Tunca ve Meriç köprülerinden geçerek 
ulaşıldığı Karaağaç Semti yine ulaşım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
60'ncı maddeye göre, Sayın Enis Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, hem Edirne'yle ilgili hem de Tekirdağ'la ilgili yaşanan sel felaketi konusunda kısa da ol

sa sizleri bilgilendirmek istiyorum. 
Söz vermiş olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Tekirdağ'dan bu sabaha karşı geldik. Çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı Tekirda

ğ'ımız. Ayrıntıya girmek istemiyorum, ama satır başlarıyla söyleyeyim: Şu anda 108 bin dönüm ta
rım arazisi sularla kaplıdır. Suların çekilmesinden sonra 50 bin dolayındaki tarım arazisinin çok ciddi 
zarar göreceği tahmin ediliyor ve bitkisel üretimin bu zararının ötesinde, şu anda tespitlerimize gö
re 288... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 5, 

12, 19, 20, 41 ve 46'ncı sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın 
bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

- 1 0 4 -



TBMM B:22 20 .11 . 2007 0 : 1 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
/.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçesini ekte sunduğumuz stratejik öneme sahip Pamuk Ürününün Sorunları ve Çözüm Öne

rilerinin Araştırılması ve bunun için yapılacak yasal düzenlemeler dahil olmak üzere alınacak önlem
lerin tespiti için Anayasanın 98'inci İç Tüzüğün 104 ve 105 'inci maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Mustafa Enöz (Manisa) 
2) Beytullah Asil (Eskişehir) 
3) Alim Işık (Kütahya) 
4) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
5) Ahmet Bukan (Çankırı) 
6) Mümin İnan (Niğde) 
7) Necati Özensoy (Bursa) 

8) İsmet Büyükataman (Bursa) 
9) Hasan Çalış (Karaman) 
10) Ahmet Orhan (Manisa) 
11) Erkan Akçay (Manisa) 
12) Muharrem Varlı (Adana) 
13) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 
14) Rıdvan Yalçın (Ordu) 
15 ) Recep Taner (Aydın) 
16) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
17) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 
18) Hüseyin Yıldız (Antalya) 
19) Reşat Doğru (Tokat) 
20) Yılmaz Tankut (Adana) 
21) Osman Çakır (Samsun) 
Gerekçe: 
Dünya'da pamuk ekimi daha çok Asya kıtasında toplanmıştır. Bunu izleyen kıtalar ise sırasıy

la, Amerika ve Afrika'dır. Dünyada yaklaşık 25 milyon tonluk pamuk üretiminin %26'sı Çin tara
fından gerçekleştirilmektedir. Dünyanın ikinci pamuk üretici ülkesi ise ABD'dir. ABD'nin dünya 
pamuk üretiminden aldığı pay % 18'dir. Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Pakistan, Brezilya ve Özbe
kistan izlemektedir. Ülkemiz ise %3,5'lik payla dünyanın sekizinci büyük pamuk üreticisidir. 
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Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammad
desini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği üzere, Türk tekstil sanayi, sağla
dığı katma değer, tekstil ihracatının ülke ekonomisine kazandırdığı döviz miktarı, emek yoğun işgücü 
olmasıyla yaratılan istihdam hacmi ile vazgeçilemez bir sektördür. 

Ülkemizin lokomotif sektörü olan tekstil sanayimizin stratejik hammaddesi pamuktur. Pamuk, 
tekstil sanayimizde olduğu kadar harp sanayinin de önemli bir hammaddesidir. Pamuk ayrıca bir yağ 
bitkisi olup tohumu, gıda sanayinde bitkisel yağ üretiminde kullanılmaktadır. Arta kalan küspesi ise, 
proteini yüksek bir hayvan yemi olarak büyük önem taşımaktadır. 

Pamuk sahip olduğu özellikleri nedeni ile stratejik bir ürün olup uluslararası ticarette yeri büyük
tür. Sentetik elyaf üretimi karşısında dahi öneminden bir şey kaybetmemiştir. Ülke ekonomisine sağ
ladığı katma değerle yaklaşık 6 milyon kişinin geçimini sağlayan bir endüstri bitkisidir. 

Özellikle Akdeniz Bölgesinde pamuk üretimi artık yok denecek kadar azalmıştır. Son iki yıldır 
Ege Bölgesinde de pamuk ekim alanlarında belirgin düşüşler gözlenmektedir. Çukurova'da da durum 
çok farklı görünmemektedir. Özellikle Ege Bölgesinde pamuk ekim alanları yerini hububata (mısır) 
ve meyve bahçelerine bırakmaktadır. 

2002 yılında 721.077 ha (hektar) olan üretim alanı daha sonraki yıllarda düşmüş, 2005 yılında 
579.940 ha kadar gerilemiştir. Ülkemizde 2002/2003 döneminde 1.365 bin ton olan pamuk tüketimi 
yıllar itibariyle artmış, 2006/2007 döneminde 1.479 bin tona ulaşmıştır. 

2002 yılında 540,6 bin ton ithalat yapılarak 493.233.500 dolar ödenmiş ithalat miktarı yıllar iti
bariyle giderek artmış 2006 yılına gelindiğinde 750,7 bin ton pamuk ithalatı gerçekleştirilmiş ve bu
nun karşılığında 965.420.000 dolar ödeme yapılmıştır. 

Pamuk ithalatı %54,6 oranında Amerika Birleşik Devletlerinden, %25,3 oranında Yunanis
tan'dan yapılmakta olup, az miktarlarda Suriye, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülke
lerden yapılmaktadır. 

Pamukta Ulusal bir politika oluşturulamazsa ekim alanları daha da daralacak dolayısıyla üretim 
azalacak ve ülkemiz pamuk ihtiyacının çok büyük bir kısmı ithalatla giderilmeye mecbur bırakılacaktır. 

Lif uzunluğu sebebiyle diğer bölgelere göre daha kaliteli olan, Ege Bölgesi pamuğu üretim alan
larında 2006 ve 2007 yılları mukayese edildiğinde 2006 yılında 150.820 ha olarak gerçekleşen pa
muk ekili alanı 2007 yılında % 20.14 ha düşerek, 120.440 ha olarak tespit edilmiştir. 

Ülkemizde 2007 yılı ekim sezonunda iklim koşulları genel olarak pamuk tarımı için uygun git
memiştir. Pamuk fiyatları ve ulusal tarım politikasına bağlı olarak çiftçilerin son üç yıldır pamuk 
üretimini azaltmayı sürdürdükleri, yerine alternatif ürün olarak mısır, daha düşük oranlarda ise do
mates, ayçiçeği ve susam ürün desenini benimsedikleri görülmüştür. 

Tekstil sanayinin ham maddesi olan pamuğun üretimindeki girdi kalemlerinde maliyetlerin çok 
yüksek oluşu üretimin her yıl daha da azalmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde hızla gelişen tekstil 
ve konfeksiyon sektörüne paralel olarak tüketimin hızla artması, üretimin artırılmasını zorunluluk ola
rak ortaya koymaktadır. 

Açıklanan bu nedenlerle; 

Meclis Araştırması açılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Diğerini okutuyorum: 
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2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşma
nın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türkçenin Kullanımı, Korunması ve Alınması Gereken Önlemler" konusunda, aşağıda belirti
len gerekçeyle Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Içtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'in-
ci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Alim Işık 
2) Mehmet Şandır 
3)AkifAkkuş 
4) Ahmet Duran Bulut 
5) Ali Uzunırmak 
6) Mithat Melen 
7) Cumali Durmuş 
8) Mehmet Ekici 
9) Ahmet Kenan Tannkulu 
10) Behiç Çelik 
11) Reşat Doğru 
12) Hasan Çalış 
13) Ümit Şafak 
14) Süleyman Turan Çirkin 
15) Gürcan Dağdaş 
16)Recai Yıldırım 
17) Kürşat Atılgan 
18) Yılmaz Tankut 
19)BeytullahAsil 
20. Sabahattin Çakmakoğlu 
21. Ahmet Orhan 
22. Gündüz Suphi Aktan 
23. Oktay Vural 
24. Murat Özkan 
25. Hüseyin Yıldız 
26. Cemaleddin Uslu 
27. İsmet Büyükataman 
28. Ahmet Bukan 
29. Osman Ertuğrul 
30. Mümin İnan 

(Kütahya) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Balıkesir) 
(Aydın) 
(İstanbul) 
(Kocaeli) 
(Yozgat) 
(İzmir) 
(Mersin) 
(Tokat) 
(Karaman) 
(İstanbul) 
(Hatay) 
(Kars) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Eskişehir) 
(Kayseri) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Giresun) 
(Antalya) 
(Edirne) 
(Bursa) 
(Çankırı) 
(Aksaray) 
(Niğde) 
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31.Recep Taner 
32. Durmuşali Torlak 
33. Mehmet Serdaroğlu 
34. Rıdvan Yalçın 
35. Hakan Coşkun 
36. Abdülkadir Akçan 
37. Kemal ettin Nalcı 
38. Mehmet Akif Paksoy 
39. Kadir Ural 
Gerekçe: 

(Aydın) 
(İstanbul) 
(Kastamonu) 
(Ordu) 
(Osmaniye) 
(Afyonkarahisar) 
(Tekirdağ) 
(Kahramanmaraş) 
(Mersin) 

Bilindiği gibi Türkçe, yeryüzünde yaygın konuşulan diller arasında Çince, İngilizce, İspanyol
ca ve Hintçe'den sonra, 5. sırada yer almakta ve değişik lehçeleriyle 200 milyondan fazla insan tara
fından konuşulmaktadır. Ülkemizde, özellikle ticari hayatta işyerlerinin isimlerinde yabancı diller 
kullanılmakta, internet ve bilgisayar dilinde birçok Türkçe sözcüğün yerini İngilizce karşılıkları al
maktadır. Türkçeye en uygun klavye türü olan F klavyenin kullanımı giderek azalmakta ve yerini 
farklı harf yerleşimine sahip Q klavye almaktadır. 

Ancak, günümüzde gerek yazılı gerekse sözlü yayın organlarında dilimizin kullanımında sorun
lar yaşanmakta, gençlerimiz Türkçenin güzelliklerini ve zenginliklerini öğrenememektedirler. 

Dil; bir milleti meydana getiren unsurların başında gelir ve milli kültürün en önemli unsurudur. 
Dolayısıyla, dili bozulan milletlerin fikir, edebiyat ve sanat alanlarında çöküntülerin yaşanması ve 
kültürlerinin bozulması kaçınılmazdır. 

TBMM 22. döneminde "Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Nedenleri ile Toplumsal Bir
lik ve Beraberliğimiz Üzerindeki Etkilerinin Araştırılarak, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlen
mesi" amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 13.02.2007 tarih ve 886 sayılı 
kararıyla İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem başkanlığında bir Komisyon kurulması kararlaştırıl
mıştır. Adı geçen komisyon çalışmalarını tamamlayarak raporunu 28.05.2007 tarihinde TBMM baş
kanlığına sunmuş, ancak rapor görüşmeye açılamadan yasama dönemi sona ermiştir. Bu çalışmanın 
da üzerinden fazla zaman geçmeden değerlendirilmesi gerekir. 

Belirtilen nedenlerle, ülkemizde giderek tehlikeli boyutlara ulaşan yozlaşmanın önüne geçil
mesi, Türkçe'nin kullanımının incelenerek korunmasının sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması 
amacıyla bir Meclis Araştırmasının açılmasında yarar görülmektedir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
3.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik farklarının 

araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulusal kalkınmanın çeşitli toplum kesimleri ve mekanda bölgeler arasında dengeli bir işbölümü 

ile gerçekleştirilmesi ve buna paralel olarak kalkınmanın getirilerinin de kesimler ve bölgeler arasın
da dengeli dağılımı hükümet programlan ve kalkınma planlarının en öncelikli konuları arasında yer 
almıştır. Nitekim 2007-2013 dönemi için hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında Bölgesel Geliş-
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me başlığı altında "Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek su
retiyle ulusal kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artırırken, diğer taraftan da bölgeler 
ve kır-kent arası gelişmişlik farklarını azaltma temel amacına hizmet edecektir." (madde 650) ifade
si yer almaktadır. 

Ancak, bugüne kadar uygulanan politikalar sonucunda yeterli başarı sağlanamamış, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere geri kalmış bölgelerimizle gelişmiş bölgeler ara
sı gelişmişlik farkı azaltılamamıştır. Sonuçta geri kalmış bölgelerimizde yaşanan sosyo-ekonomik 
sorunlar ağırlaştığı gibi gelişmiş bölgelerimiz de yoğun göç nedeniyle önemli sosyo-ekonomik ve kül
türel uyum sorunları yaşamaktadır. 

Bu nedenle; 
1) Bölgeler arası gelişmişlik farklarının geldiği aşamanın tespiti ve bu sonucu ortaya çıkaran 

faktörlerin analizi, 
2) Bölgesel gelişmişlik farklarının geri kalmış bölgelerde ortaya çıkardığı sosyal ve ekono

mik problemlerin belirlenmesi, 
3) Bölgesel gelişmişlik farkının göç üzerine ve göçün yoğunlaştığı yörelere etkilerinin tespiti, 
4) Bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi için alınması gereken idari ve yasal tedbir

lerin belirlenmesi, 
için Anayasamızın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince "Bölgeler Arası Gelişmişlik 

Farklarının Nedenleri ve Çözüm Yollarının Tespiti" konusunda bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Kayhan Türkmenoğlu (Van) 
2) Bayram Özçelik (Burdur) 
3) Ali Güner (İğdır) 
4) Faruk Septioğlu (Elâzığ) 
5) Gülsen Orhan (Van) 
6) Sadık Badak (Antalya) 
7) Mehmet Erdoğan (Gaziantep) 
8) Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
9) Kerem Altun (Van) 
10) Mahmut Esat Güven (Kars) 
11) Mehmet Nil Hıdır (Muğla) 
12) Fatih Öztürk (Samsun) 
13) Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
14) Ahmet Aydın (Adıyaman) 
15) Kudbettin Arzu (Diyarbakır) 
16) Cemal Taşar (Bitlis) 
17) Tahir Öztürk (Elâzığ) 
18) Bayram Ali Bayramoğlu (Rize) 
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19) Hasan Ali Çelik (Sakarya) 
20) İbrahim Halil Mazıcıoğlu (Gaziantep) 
21) Mahmut Mücahit Fındıklı (Malatya) 
22) Osman Coşkun (Yozgat) 
23)AfıfDemirkıran (Siirt) 
24) Abdullah Çetinkaya (Konya) 
25) Lütfı Elvan (Karaman) 
26) Kâzım Ataoğlu (Bingöl) 
27) Cemal Kaya (Ağrı) 
28) İkram Dinçer (Van) 
29) Fatoş Gürkan (Adana) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
B) TEZKERELER 
L- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan 'in, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 

Oktay Asadov 'un davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle Azerbaycan Cum
huriyetine resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/223) 

15 Kasım 2007 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı 
Oktay Asadov'un davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Azerbaycan Cum-
huriyeti'ne resmi ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyannca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

VII.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 20/11/2007 ve 

27/11/2007 Salı günkü birleşimlerde sözlü sorulardan sonra, diğer denetim konularının görüşül
meyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çarşamba gün
leri sözlü soruların görüşülmemesine; 33, 34 ve 47 sıra sayılı Kanun Tasarılarının iç Tüzük'ün 
91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 
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Danışma Kurulu Önerisi 

No: 16 Tarihi: 20.11.2007 
Danışma Kurulunun 20.11.2007 Salı günü yaptığı toplantıda; Gündemin "Kanun Tasarı ve Tek

lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 18, 26, 19 ve 29 uncu sıralarında yer alan 33, 
47, 34 ve 54 sıra sayılı kanun tasarılarının sırasıyla bu kısmın 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralarına alınması ve 
diğer kanun tasan ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, Genel Kurulun 20.11.2007 
ve 27.11.2007 Salı günleri 15.00-23.00; 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çarşamba ile 22.11.2007 ve 
29.11.2007 Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması, 20.11.2007 ve 27.11.2007 Salı 
günkü Birleşimlerde sözlü sorulardan sonra, diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesi ve 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çarşamba günleri sözlü soruların görü
şülmemesi, 33 sıra sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı, 47 
sıra sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanun Tasarısı ve 34 sıra sayılı Tanık Koru
ma Kanunu Tasarısının İç Tüzük'ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bö
lümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olmasının Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Güldal Mumcu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Nihat Ergün Kemal Anadol 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

33 Sıra Sayılı 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine 

Dair Kanun Tasarısı (1/315) 
Bölümler 

1. Bölüm 
2. Bölüm 
(Geçici 1 inci madde dahil) 

Bölüm Maddeleri 
1 ila 17nci maddeler 
18 ila 31 inci maddeler 

Toplanı Madde Sayısı: 

Bölümdeki Madde Sayısı 
17 

15 
32 

47 Sıra Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/337) 

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 
1. Bölüm 1-20 20 
2. Bölüm 21-48 28 
3. Bölüm 49-65 17 

Toplam Madde Sayısı: 65 
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34 Sıra Sayılı Tanık Koruma Kanunu Tasarısı (1/346) 
Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 

1. Bölüm 1 ila 16 ncı maddeler 16 

2. Bölüm 17 ila 27 nci maddeler 11 

Toplam Madde Sayısı: 27 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum, lütfen. 
BAŞKAN - Sayın Genç, aleyhte söz istediniz, buyurun. 
On dakika süreniz var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüyorum ki salonda hükü
met diye bir bakan da yok. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisini halk niye seçti buraya gönderdi sayın milletvekilleri? Bu
rada kanunları yapmak için, denetim konularını dile getirmek için yaptı. 

Şimdi, bugün önümüze gelen Danışma Kurulu önerisiyle üç tane temel kanun kabul ediliyor. 
Şimdi, muhalefet partilerine de ben hayret ediyorum, neden bu Danışma Kuruluna katıldınız da bu 
AKP Hükümetine... Kanunları burada müzakere etmeden buraya gönderme hakkını millet size ver
di mi ki arkadaşlar? Biz buraya niye geldik? Millet adına yasa yapmak için geldik. 

Şimdi, getirmişler "91 'inci madde, temel kanun..." Temel kanunun felsefesi bu değil. Çok önem
li, mesela Türk Ceza Kanunu gibi, Türk Ticaret Kanunu gibi, Türk Medenî Kanunu gibi -veya bu
nun gibi birçok- uzun zaman kamuoyunda tartışılır, sivil toplum örgütlerinde tartışılır, enine boyuna 
incelenir, ondan sonra da bunlar Meclisin alt komisyonlarında uzun uzun tartışılır ve öyle mamul bir 
hâle gelir ki, artık, insanlar bunun üzerine "Hakikaten bu çok mükemmel bir yasa olmuş." der ve gi
der, onu buraya getirir. Yine eksiklikleri olabilir, böyle belli birtakım maddelerini birleştirmek sure
tiyle bunu müzakere edebilirsiniz. 

Ama, şimdi, 341 milletvekiliyle gelen AKP kanunların Mecliste müzakeresinden kaçmıyor, ko
misyonlarda müzakere edilmiyor. E o zaman Meclisi de kaldıralım arkadaşlar. Yani, biz niye gelmi
şiz burada maaş alıyoruz ki! Meclis de kalksın. İşte, zaten Hükümetiniz de Genel Kurul salonuna 
gelmiyor, sizi kale almıyor. Bakın, burada biz saat on ikilere kadar oturuyoruz, çalışıyoruz, Bakan
lar Kurulu üyeleri yok. Tayyip Erdoğan -bir keyfine geldi mi, Amerika'ya dolduruyor yandaşları
nı- gitti, on iki gün Amerika'da kaldı. On iki günden sonra geldi, beş gün sonra da Bush'la da 
randevusu vardı. 

Değerli milletvekilleri, bu memleket bu kadar zengin mi? Bu memleketin parası bu kadar çok mu
dur? Oradan geldi İtalya'ya gitti, oradan geldi Brüksel'e gitti, oradan geldi Avrupa'da Slovakya'ya ga
liba gitti. 

FEVZİ ŞANVERDÎ (Hatay) - Sen anlamazsın o işten! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse... Çek'e gitti. Bakın, her gittiğinde de en azından 15-20 ta
ne koruma polisi götürüyor. Burada, bu arkadaşlara da, tabii ki, haklı olarak harcırah ödeniyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, devleti iflas ettirmişsiniz. Yani, sizin gayrisafı millî hasılanızın 
katbekat üstünde iç ve dış borcunuz varken devlet bu kadar hor kullanılamaz, ekonomisi bu kadar yok 
edilemez. 
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Şimdi, burada getirmişsiniz üç tane temel kanun. Peki, Meclisin görevi ne arkadaşlar? Gelelim 
buraya, kanunları tek tek okuyalım, müzakere edelim, ondan sonra, bu kanunları ülke yararına, mil
let yararına en uygun şekilde çıkaralım. 

Bakın, bugün Trakya'da sel felaketi var. Yahu, şimdi, o sel felaketinde malını, canını, mülkünü 
kaybeden vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisinde -bunların- derdine bir çare bulunması için, 
en azından acılarının dile getirilmesi için burası bir mekân değil mi? Mekân. Nerede Hükümetiniz? 
Nereye kaçmış bunlar? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

FEVZİ ŞANVEPvDİ (Hatay) - Gereken yapılacaktır. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Nereye kaçmış, nereye? Bir söyleyin bakalım. 
Çıkıp da -bir sel felaketi olmuş, gelmeliler- burada gündem dışı bir konuşma yapmalılar. Ondan 

sonra, muhalefet partisi milletvekilleri gelmeli, bu vatandaşların acılarının nasıl giderileceğini Par
lamentoda Hükümetten dinlemeleri lazım. Hükümet yok. Meclis de "Efendim, ben kanunları toplu 
incelerim..." 20 tane maddeyi, 25 tane maddeyi, efendim, bir madde diye inceleyeceksiniz. Bizim 
zaten konuşma hakkımız yok. İşte, grup, zaten AKP'liler de gitmiş konuşmaları kapatmış. Önerge 
verme hakkımız da yok. Ondan sonra ne olacak? Böyle bir meclis çalışması olmaz sayın milletve
killeri. Böyle bir yasama faaliyeti olmaz. 

Yani, bakın, bunu en azından siz de benim kadar bilirsiniz. Eğer, sizler de şuralarda olmasaydı
nız da şurada olsaydınız, inanınız ki bunların hepsine karşı çıkardınız. Parlamentonun görevi, böy
le, kendisinin görevini çeşitli tuzak... İç Tüzük'te çıkarılmış bir tuzak hükümdür bu. İç Tüzük'ün bu 
91 'inci maddesi çok tuzak bir maddedir. Ve bu maddeyi, Meclisin iktidar grubu özellikle muhalefe
ti susturmak için getirmiş, Meclisin önüne koymuş. Çok büyük bir tuzaktır. Böyle, kanunlar müza
kere edilmeyecekse, bürokratlar şey edecekse, o zaman Meclisin çalışmasına da gerek yok, burada 
bu kadar 550 milletvekilinin de maaş almasına gerek yok. 

Şimdi, dün Avrupa'dan, bu yeşil sermayeden mağdur olmuş vatandaşlar geldi. Zamanında, ben 
1990'larda, 1995'lerde, 1989'larda falan bazen böyle havaalanına gidiyordum. Bir bakıyordum ki, 
o zamanki Fazilet Partili, Refah Partili arkadaşlar böyle her gün Avrupa'ya gidiyorlar. "Allah Allah, 
bunlar nereye gidiyorlar ki böyle her gün." diyordum. Sonradan anladım ki, oralardan para topla
maya gidiyorlarmış. O paraları gitmişler... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kamer, palavra atma, palavra. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Palavra atanlar belli. Ondan sonra... Şimdi arkadaşlar geldiler, ba

na dün konuşuyorlar, diyorlar ki: "Yahu, geldiler, bizim paralarımızı camilerde topladılar, dediler ki..." 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, söz aldığınız konuya dönün. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın, bu Parlamentonun çalışma usulüdür. 

Bakın... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, madde üzerinde konuşmuyor. 
BAŞKAN - Siz de lütfen müdahil olmayın. 
Lütfen Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Rica ediyorum Sayın Başkanım. Burası Danışma Kurulu... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, müsaade ederseniz ben size fikrimi söyleyeyim... 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, gündem dışı konuşuyor... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahil olmayın... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Danışma Kurulunun görevi Meclisin çalışma usullerini belirle

mektir. Dolayısıyla, burada gündem söz konusu değil, yani oradaki vatandaşlar gelmiş diyor ki: "30 
milyar dolar paramızı götürdüler." 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen söz aldığınız konuya dönün. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, söz aldığımız konu, Danışma Kurulunun kararıdır... 
BAŞKAN - Söz aldığınız konuya... Evet. Lütfen ona dönün. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Danışma Kurulunun kararı Meclisin çalışması... 
BAŞKAN - Lütfen ona dönün. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Meclisin çalışmasında da... Şimdi diyorlar ki, bu kanunları görü

şeceğiz. .. Ben diyorum ki, bu kanunlarla vatandaşın sıkıntılarını dile getirelim... Yani bunlar almış
lar, o zaman yeşil sermayenin önündeki adamlar gelmiş, Türkiye'de mahkûm olmuş, ceza almış, 
hapse giremiyorlar. Niye? Çünkü, Hükümet bunları koruyor. Niye koruyor? Vatandaş... 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, rica ederim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen konuya dönün... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani ben gündem dışı bir şey konuşmuyorum ki, gündemden ko

nuşuyorum tamamen... 
BAŞKAN - Lütfen konuya dönün, lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, ben bu konulan ne zaman dile getireceğim Sayın Başkan? 

Yani, ben, Almanya'da paralarını, haksız olarak, alın terlerini, otuz yıllık, kırk yıllık emeklerini kay
beden vatandaşlar bana milletvekili olarak gelip de dertlerini anlatıyorlar ve ben bunları Parlamen
toda ne zaman dile getireceğim? 

BAŞKAN - Gündem dışı söz alın Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, gündem dışı konuşma sırası gelmiyor ki... Hayır, bura

da geliyor. 
Efendim, bütün mesele, o arkadaşlara da... Yani gitmişler... Efendim, bakın, Almanya'ya git

tiler, Alman hükümetini... 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen konuya dönün! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, yani, ben konunun dışında değilim ki! Yani, ben 

hayret ediyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bakın, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, konunun üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN - Sözünüzü kesme mecburiyetinde bırakmayın! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, başımdan geçen bir olayı anlatıyorum. 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun önerisiyle ilgili konuşun lütfen. 
AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) - Konuyla ilgili konuş! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, Danışma Kurulunun önerisi diyor ki: "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu hafta bunları görüşecek." Ben de diyorum ki... 

BAŞKAN - Evet, siz de aleyhte söz aldınız... 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hafta bunları görüşme

mesi lazım, şu şu konuları da görüşmesi lazım. Bu, tamamen gündeme bağlı bir şey. Lütfen, rica edi
yorum yani. Böyle bir şey olmaz ki! (CHP sıralarından alkışlar) Yani, diyoruz ki, sıkıntı içinde olan 
vatandaşların sıkıntılarını burada görüşelim. Her konuyu getirelim. Yani, burada bu kanunları böyle 
getirip de işte askerlikle ilgili kanunları, sağlıkla ilgili kanunları, 30-40 maddeyi birden değil de, tek 
tek madde olarak görüşelim diyorum. Ha, bunları görüşürken diğer vatandaşların sıkıntılarını... 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanı Almanya'ya gidiyor, Alman Başbakanı karşı
sında vatandaşlarımızı oradaki polisler alıyor dayaktan geçiriyor. Orada o manzaralar Türkiye Cum
huriyeti devletinin kişiliğini, görüntüsünü zayıflatıyor mu, zayıflatmıyor mu? Niye zayıflatıyor: Çünkü, 
o adamlar yıllarca alın terlerini dökerek, çalışarak, yememişler, içmemişler; birileri gitmiş bunların dinî 
duygularını istismar etmiş, paralarını toplamış ve bu paralan vermiyorlar. Vermeyenleri destekleyen
ler de bugünkü Hükümetin bazı adamları. Boy boy resimleri var. Bana dün getirdiler, gösterdiler. İş
te "Sayın Kamer Genç, bunlar geldiler, şu bakanlar, bizi kandırdılar, paralarımızı topladılar." diyorlar. 
Burada attıkları fabrika temellerinde bunların işte yan yana şeyleri var. Bunların üzerine gidelim. Bu 
vatandaşlarımız sıkıntı içinde, intihar eden insanlarımız var. Çünkü, yıllarca çalışmış, çalışmış, para
sını gelmiş birileri almış götürmüş! Getirelim, bu insanların dertlerine bir çare bulalım. 

Nasıl bulacağız? Parlamento buna çare bulacak. Parlamento geçen dönem bir Meclis araştır
ması komisyonu kurmuş, ama Meclis araştırması komisyonunun kararı... Komisyonun kurduğu... 
Komisyonluk dışında her şey var. İşte, şimdi, bu Parlamentonun göreve başlamasından bugüne ka
dar dört ay geçti sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırmasını kabul ettiniz mi? Etmediniz. Burada 
gündemde otuz-otuz beş tane Meclis araştırması isteği var. Bu Meclis araştırması ve genel görüşme 
isteklerini ne zaman kabul edeceksiniz? 

OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Zaman doldu, zaman. 
KAMER GENÇ (Devamla)- Bunları ne zaman kabul edeceksiniz? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Zaman bitti. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sekiz dokuz tanesi kabul edildi. 
KAMER GENÇ (Devamla)- Efendim, hayır. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Küresel ısınma kabul edildi. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir tane, bir tane... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sekiz dokuz tanesi gündemde. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakikalık bir sürem var. 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre verdim, tamamlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu Hükümet zamanında... Bakın, bir şey daha söyleyeyim. 

Evvelsi gün Millî Piyangoda bir Genel Müdür makamında bir müfettiş tarafından öldürüldü. Allah 
rahmet etsin arkadaşımıza, ben bir şey demiyorum. Ama, biz Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz, aca-
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ba otuz beş senelik bir müfettiş nasıl gitti bu Genel Müdürü öldürdü, bizim görevimiz değil mi? Gi
dip... Ne vardı burada? Bizim bunu araştırmamız lazım. Bu iktidar zaten denetimi kaldırdı. Birtakım 
müfettişler gidip de oradaki o idareyle ilgili suistimalleri buldukları zaman, hemen bir yolunu bul
muşlar, müfettişi değiştiriyorlar, ikinci bir müfettiş! O ikinci müfettiş de, tabii -hepsi böyle değil 
ama- makamını, mevkisini düşününce lehe bir rapor düzenliyor, suistimaller örtülüyor. Bunların üze
rinde duralım, bu memleket talan ediliyor. Bu millet en büyük soygunla karşı karşıya. Hangi iktidar 
zamanında? Sizin iktidarınız zamanında en büyük soygunla karşı karşıya. Bunları araştıralım, tespit 
edelim ve bundan sonra da millete bunları söyleyelim sayın milletvekilleri. 

Bizi tabii burada konuşturmak istemiyorsunuz. Ama, bence böyle bir Danışma Kurulu raporu ge
çerli değildir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Aleyhte söz isteyen, İstanbul Milletvekili Hasan Macit. 
Buyurun Sayın Macit. 
Süreniz on dakika. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Parti ve şah

sım adına yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Çok değerli arkadaşlar, gene bir salı, haftanın Meclis çalışmasının ilk günü ve bir Danışma Ku

rulu önerisi. 
Meclis açıldığından bu tarafa her hafta salı günleri bir Danışma Kurulu önerisiyle karşı karşıya 

geliyoruz ve o haftanın Meclisin çalışma gündemini belirleyen bu Danışma Kurulu önerisi, ne yazık 
ki, geçmişte olduğu gibi bu hafta da Türkiye'nin, Türk halkının gündemini ilgilendirmeyen konula
rın getirildiği ve tartışıldığı bir hafta yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, cuma, cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de ne oldu? Türkiye'nin Trakya
'sında, İstanbul'unda, Ege'sinde, her tarafı sel bastı, sular bastı; buralarda, özellikle yoksul kesim in
sanlarımızın yaşadığı bodrum katlarını yaşanılamaz hâle getirdi, eşyaları kullanılamaz hâle getirdi ve 
bu su baskınlarına neden olan görevlilerin, ne yazık ki, bugün, Mecliste veyahut da yerel yönetim
lerde yetkili olduklarını görüyoruz. Bunlarla ilgili konuları konuşmayacağız, bunlarla ilgili tartış
mayı yapmayacağız da nelerle ilgili tartışma yapacağız? 

Değerli arkadaşlar, Tekirdağ'daydık hafta sonu, Edirne'deydik, Silivri'deydik. Oralarda, zemin 
etüdü sağlam olmayan yerlere on dört-on beş katlı apartman yapılmasıyla ilgili ruhsat verilmiş. De
reler doldurularak yol yapılmış, iskâna açılmış. Peki, bu dereleri doldurarak iskâna açan ve ruhsat ve
ren o zamanın yöneticilerinin cezai müeyyideleri konuşulmayacak, onlarla ilgili yaptırımlar 
konuşulmayacak da neleri konuşacağız? 

Değerli arkadaşlar, yapanın yanına kâr kaldığı bir dönemde yaşıyoruz; eğer böyle olursa, bun
dan sonraki süreçte de ne yolsuzlukların önü alınabilir ne su baskınlarının önü alınabilir ve devamlı 
felaketle karşı karşıya yaşarız. 

Çok değerli arkadaşlar, geçen yıl, 2006 yılında, Sayın Başbakan Alibeyköy'de bir açılış yaptı. 
Neydi bu açılış? Oradaki sel baskınlarıyla ilgili, o bölgedeki insanlarımızın bir daha maruz kalma
ması için altyapı tesislerinin açılışıydı ve o açılışta Alibeyköy halkına ne denildi? "Bir daha su bas
kınına maruz kalmayacaksınız." denildi. Peki, Alibeyköy halkı su baskınına maruz kalmadı mı? Peki, 
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bu altyapıyı yaparken bilim ve teknoloji kullanıldı mı? Kullanıldı ise, acaba sel baskınları konusun
da altyapı düzenlemesiyle ilgili bilim ve teknik iflas mı etti? Yoksa, bilim ve teknik hiçe sayılarak alt
yapı yatırımları mı yapıldı? 

Değerli arkadaşlar, böyle bir açılışta Sayın Başbakanın bulunması ve "Bir daha siz su baskını ya
şamayacaksınız." sözlerinin söylendiği bir açılıştan sonra, yöre halkının tekrar su baskınına maruz 
kalması gerçekten kaygı vericidir, düşündürücüdür diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, gündemimizde terör var. Gündemimizde esnafların sıkıntısı var. Halkın gün
demi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin farklı farklı olması düşünülemez. Gündemi
mizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim konularının ele alınması veya alınmaması var. Ben, 
geçen salı günü, burada, sizlerle, denetim anlamında sorduğumuz sorularla ilgili düşüncelerimi pay
laştıktan sonra, Sayın Bakan çıktı yanıt verdi: "Efendim, size yanıt verdik, gönderdik." dedi. Evet, 
yanıt benim konuşmamdan sonra geldi. Ben o hafta bir şeyi dile getirmiştim. Bu konulan devamlı di
le getireceğim. Her platformda dile getireceğim. Ben o sorumda şunu sormuştum: Demiştim ki, dâ
hilde işleme rejimi kapsamında, hangi firmalara, ucuz olarak, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki 
ürünler verildi ve bu firmalar dahilde işleme rejimi kapsamı dışında işlem yaptı? Hangi firmalara 
hangi cezalar kesildi, diye soru sormuştum. 

Değerli arkadaşlar, bana verilen yanıt işte burada. Bana verilen yanıtta diyor ki: "Efendim, işte, 
dâhilde işleme rejimi kapsamında firmalara şu kadar ton buğday verilmiştir, mısır verilmiştir. İşle
mini yapmayanlar için -işte şu maddenin şu kapsamı dâhilinde- cezai müeyyide uygulanmıştır." 

Peki arkadaşlar, cezai müeyyide uygulanan firmalar hangileri? Ve uygulanmayan firmalar han
gileri? Soygunu yapan firmalar hangileri? Ben bir milletvekili olarak bunu öğrenmek istiyorum. Bu 
hakkım değil mi? Türk milletinin, Türk milletinin vergileriyle oluşan bu bütçeden, soygun düzenine 
dayalı olarak verilen paraların, kaybedilen paraların hesabını sormak, bilmek hakkı değil mi? Niçin 
sorulan sorulara doğru dürüst yanıt verilmiyor? Niçin yanıltılıyoruz? 

Değerli arkadaşlar, biz hangileri diyoruz, hangileri bölümü atlanıyor. Lütfen, yürütme, yani Hü
kümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin verdiği soru önergelerine doğru yanıt versin, doğ
ru bilgilendirsin. Doğru bilgilendirsinler ki, biz de, burada, yanılgıya düşmeden bu konuları 
savunabilelim, bu konular üzerinde konuşabilelim, ne yapacağımıza veya ne yapmayacağımıza ka
rar verelim. Ama, bize bilgilendirme yanlış gelirse, biz burada yanlış şeyleri söylersek, hem zaman 
anlamında yanlış yapmış oluruz hem de doğruyu yapmamış oluruz. 

Değerli arkadaşlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, dâhilde işleme rejimi 
kapsamında yasalara uymayan firmalar hakkında kovuşturma açıldığını yazıyor. Peki, Sayın Bakan, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda olan bu ibareyi görmüyor mu? Yoksa, bazı firma
ları kaçırma, bazı firmaları kollama, bazı firmaların ismini gündeme getirmeme, taşımama gerçeği
ni mi, düşüncesini mi güdüyor? Açıkçası, böyle bir soru karşısında beni yanıltan veyahut da doğru 
yanıt gelmediği zaman şüphelerim fazlalaşıyor, kaygılarım fazlalaşıyor. Belki yanlış düşüncelere, 
yanlış mecralara doğru gidiyorum ve belki haddimi aşan sözler söylüyorum. Biz doğru bilgilendi
rilmek durumundayız, Hükümet de bizi doğru bilgilendirmek mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlar, biz, burada kendi adımıza görev yapmıyoruz. Biz, burada, temsil ettiğimiz 
il ve halkımız adına, denetleme görevi anlamında bazı konuları dile getiriyoruz ve ne yazık ki, bu ko
nularla ilgili bize doğru bilgi verilmiyor. Evet, Meclisin gündemi bu olmalı. Meclis gündeminde de
netleme konularına daha fazla ağırlık verilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biraz önce, su baskınlarıyla ilgili konuşmamda Alibeyköy'ü dile getirmiştim. 
Gaziosmanpaşa'da da küçük sanayi sitesiyle ilgili bir altyapı yapılırken, bir teknik eleman, bir mü
hendisimiz, o yöre halkının, su baskını olabileceğini, bunun doğru planlanması gerektiğini söyledi
ğinde, "Ben mühendisim, ben sizden iyi bilirim." diyerek söyleyen bir arkadaşımız, belediye başkanı 
ve milletvekili konumuna geldi ve bugün, küçük sanayi sitesinde, hâlâ, esnaf su altında. Bunlar ko
nuşulmayacak da ne konuşulacak? 

Lütfen, değerli milletvekilleri, oyumuz çok, sayımız çok, biz istediğimiz gibi Meclisi yönlen
diririz, biz istediğimiz konuları görüşürüz, istediğimiz konuları görüşmeyiz anlayışından, lütfen vaz
geçin. Lütfen, Meclisin ileriki haftalar içerisinde neler görüşeceği, neler görüşmeyeceği bir sabidensin 
ve biz de ona göre hazırlıklarımızı yapalım. Ona göre, burada ne konuşacağımızın, ne konuşmaya
cağımızın kararını verelim. Her hafta bir gündem değişikliği, her hafta bir değişiklik yaşamayalım 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, halkımızın sıkıntıları çok büyük. Biraz önce Sayın Bakana sor
duğum dâhilde işleme rejimi sorusunun yanında, bir de kredi faizleriyle ilgili bir soru yöneltmiştim. 
Hiçbir dönemde, ne esnaf kefaleti ne esnafın kredileri ne de zirai krediler... 

BAŞKAN - Sayın Macit, konuya gelin lütfen. 
HASAN MACİT (Devamla) - Efendim, bu, konumuzdur Sayın Başkan. Sayın Başkan, halkı

mızın sorunları, esnafımızın sorunları, günlük yaşanan bu sıkıntılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündeminde olması gerekir diye düşünüyorum ve bunları konuşmamız gerekir diye düşünüyorum 
ve bu nedenle de bu konuları, biz, burada dile getiremeyeceğiz de nerede dile getireceğiz? 

Değerli arkadaşlar, hiçbir dönemde, zirai kredi faizleri ile esnaf kredi faizleri enflasyon oranında 
olmamıştır, enflasyonun devamlı altında olmuştur. Eğer, enflasyon oranında kredi faizleri olursa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen toparlayın. 
HASAN MACİT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...o esnaf da o çiftçi de batar, batar! Sayın Bakanın bana verdiği, zirai kredilerle ilgili faizin 

yüzde 17 olduğunu yazıyor. 
Değerli arkadaşlar, seçim bölgelerinize gittiğinizde övünüyorsunuz, "Enflasyonu yüzde 8'e in

dirdik." diye. Peki, zirai kredi faizleri, yüzde 8 ise enflasyon yüzde 5 ise, kaç katı oluyor? Bu çiftçi
yi batırmak için mi politika uyguluyorsunuz? Çiftçiyi yok etme anlayışı içerisinde mi uygulama 
yapıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, lütfen, bu konuları konuşalım; lütfen, halkın gündeminde olan konuları 
konuşalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 
Lehte bir söz talebi olmuştur... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum oylarken. 
BAŞKAN - Henüz konuşmalar sürüyor Sayın Genç. 
Lehte bir söz talebi olmuştur, Sayın Bülent Armç, Manisa Milletvekili. 
Buyurun Sayın Başkan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
On dakika süreniz var. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Geçmiş konuşmaları getirip burada konuşacağız! 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Danışma Kurulu önerisi lehinde söz almış bulunuyorum. Bundan birkaç hafta önce, bir vesi

leyle yaptığım konuşmada, Danışma Kurulu önerisinin ne anlama geldiğini kısaca izah etmiştim. Za
ten, bütün arkadaşlarımız da biliyorlar ama her ne hikmetse bir arkadaşımız -pek çok arkadaşımızı 
tenzih ederek söylüyorum- her vesileyle kürsüye çıkmakta, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili-ilgisiz, 
gündemle ilgili-ilgisiz pek çok şeyler söylemekte, Genel Kurulun çalışma ahengini bozmakta ve ma
alesef, üzücü tartışmalara yol açmaktadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, müdahale edin, bana cevap veriyor. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın Genç'le birkaç dönem Mec

liste çalışma imkânı buldum, bu talihsizliğe uğrayanlardan birisiyim. (AK Parti sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Kendisiyle tartışma iddiasında da değilim, çünkü geçmişte, kendisine ağır sözler 
söyletmeye çalışarak bundan yüklüce bir servet edindiğini de biliyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) Açtığı tazminat davalarının mağdurlarından bir tanesiyim. Grup Başkan Vekili olduğum sıra
da, kendisinin de Başkan Vekilliği yaptığı sırada, bir tartışmaya mahal vermişti. Grup Başkan Vekili 
olarak arkadaşlarımı teskin etmeye çalıştım. O sırada "Saygısızlık yapma." dediğim için aleyhimde 
tazminat davası açmıştı. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLÎ (Eskişehir) - Sataşma var Sayın Başkan, konuyla ilgili konuşmu
yor. 

BAŞKAN - Sayın Arınç, konuya dönün lütfen. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sizi zor durumda bırakmak 

istemiyorum. 
Ondan 1 milyar tazminata mahkûm oldum, sadece "Saygısızlık yapma." dediğim için. Bu ko

nuda dersliyim, kendisiyle tartışmaya girmeyeceğim, ama, sayın başkan vekillerimizin de görevle
rini daha iyi yapabilmeleri konusunda bir önerim olacak. 

Şimdi, Danışma Kurulunun önerisinin lehinde konuşuyorum, çünkü, grup başkan vekili arka
daşlarımdan bildiğim kadarıyla, haftanın çalışma programı düşünülürken, bir arkadaşımız, kendi 
yaptıkları çalışmayı, grubu olan diğer partilerimizin de grup başkan vekillerine iletmektedirler. Müm
künse oy birliğiyle, yani anlaşma yaparak, değilse de grup önerisiyle bu konu Genel Kurulun gün
demine gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim parlamenter sistemimizde ve mevcut İç Tüzük'ümüzde Parlamen
toyu iktidar çalıştırır. İktidar ya tek başına bir iktidar olur ya koalisyonlar olur. Burada başbakanlık 
yapmış, grup başkan vekilliği yapmış pek çok arkadaşımız var. İstesek de istemesek de böyledir. İk
tidar grubu parlamento çalışmalarına yön verir. Kızarız, çağırırız bağırırız. Ben de muhalefette uzun 
yıllar milletvekilliği yaptım, ama bir gerçek var ki, sonunda bir öneri gelirse, Sayın Başkanımızın ya
pacağı şey, tartışmalardan sonra "Kabul edenler... Etmeyenler..." demekten ibarettir. 

Burada çalışma barışının iyi bir şekilde kurulabilmesi için gruplar arasındaki ilişkilerin de sağ
lıklı olması gerekir. Yani, spontane, kendiliğinden, de facto, "Biz istersek yaparız." anlayışı her za
man yanlıştır. Ben, partilerimizin grup başkan vekillerinin, hem deneyimli hem de Parlamentonun 
çalışması konusunda birbirleriyle yardımlaşma içinde olduklarına inanıyorum. Bunun aksi olabilir, 
herhangi bir parti grubu kendi önerisinde ısrarlı olursa, o da Genel Kurulda tartışılır ve nihayet siz
lerin oylarıyla buna karar verilir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Bağımsızların söz hakkı yok mu? 
BAŞKAN - Sayın Genç, müdahale etmeyin lütfen. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim parlamenter sistemimizde, ne ya

zık ki, bağımsız milletvekillerimizin ve grubu olmayan partilerin milletvekillerinin çok fazla söz 
hakkı yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Olması gerek. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Bu da İç Tüzük'ümüzde böyle düzenlenmiştir. Bunun için de 

herkesin oturduğu yerden bağırıp çağırmasına gerek yoktur. En azından, Sayın Hasan Macit arkada
şımız gibi, gelir, gayet güzel, Genel Kurula saygıyla hitap eder ve bu hitabın arkasından da görevini 
yapmış olarak yerine döner. Yoksa, 550 kişilik Parlamentoda, bir sayın milletvekilinin, ikide bir se
sini yükselterek, kendi egosunu tatmin amacıyla Genel Kurulun havasını bozmaya da hakkı yoktur. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ben sayın başkan vekillerimizin, özellikle Sayın Akşener'in biraz evvelki 
tutumunun da çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakınız, bütün çalışmalarımızı yirmi dört saat 
Meclis televizyonu yayınlıyor ve bütün Türkiye, hatta, İnternet'ten de yayın yapıldığı için bütün dün
ya bizi izliyor. Burada milletvekillerimizin konuşmaları, konuşmalarının yanında kıyafetleri, el kol 
hareketleri, cep telefonlarıyla konuşmaları, birbirlerine yüksek sesle hitap etmeleri, kahkaha atma
ları da izleniyor. 

Meclis Başkanlığı yaptım, grup başkan vekilliği yaptım, bütün bunları çok yakından yaşadım. 
Burası Türkiye'nin aynası olmalıdır. Buraya gelen herkes bir saygıyı, bir nezaketi, bir vakarı muha
faza etmelidir. Burada kim konuşuyorsa kürsüde, 70 milyonun kendisini izlediğini bilmelidir. Biz 
Türk milletinin temsilcisiyiz. Bu milletin geleneklerine, örf ve âdetine saygı duymalı ve düşünce ku
rallarına uygun konuşmalıyız. Herkes her istediğini söyleyemez, herkes her istediğini yapamaz. Her
kes birbirine hitap ederken azami nezaket içerisinde olmalıdır. Bizim kurallarımız da bunu gerektirir. 
"Sayın Başkan" deriz, "sayın milletvekilleri" deriz, "Sayın Kamer Genç" deriz, "Sayın Ahmet Kork
maz" deriz. Neyse... Bunu söyleriz, söylemek de zorundayız. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, ne ilgisi var? 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Ben eminim ki, Sayın Kamer Genç beni hiç sevmez. Çok doğ

rudur, ben de onu hiç sevmem. (AK Parti sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, böyle olur mu? 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Ama, ben her zaman "Sayın Kamer Genç" diye hitap ederim. 

"Sayın" kelimesini kullanmadan, ne kürsüden ne buradan ne oradan hiçbir zaman kendisine hitap et
mem. İki şeyden dolayı: Bir, milletvekilidir, milletvekilleri toplumun en saygın insanlarıdır, kim olur
sa, kim seçmiş olursa olsun milletimizin temsilcisidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bunları ben söylesem beni konuşturmazdınız. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Hem kendisine hem de onu seçen millete saygımdan dolayı "sa

yın" demek mecburiyetini hissederim ve bunu seve seve yaparım. Bunu Türkiye'nin Cumhurbaşka
nı için de yaparım, bunu Türkiye'nin Başbakanı için de yaparım. 

Türkiye'nin Cumhurbaşkanından ikide bir "Abdullah Gül", Türkiye'nin Başbakanından ikide bir 
"Tayyip Erdoğan" gibi bahsetmek, çok saygısız bir hitap tarzıdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu 
çok yanlış bir şeydir. Bu hitap tarzı, Sayın Kamer Genc'in, zaman zaman içki sofralarında kadeh ar
kadaşlarına seslendiğinin bir benzeri olarak karşımıza çıkıyor. (Gürültüler) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana sataşma yapıyor Sayın Başkan. 
HÜSEYİN TAYFUN ÎÇLİ (Eskişehir) - Ne alakası var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen konuya dönün. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Bu çok yanlış bir şeydir. 
BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen konuya dönün. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Lütfen arkadaşlar, burada saygımızı muhafaza edeceğiz, sevgi

mizi muhafaza edeceğiz, seviyeyi muhafaza edeceğiz. 
Bakın, İç Tüzük'ümüzün 67'nci maddesi: "Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen 

kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dille konuşmamakta ısrar 
ederse kürsüden ayrılmaya davet eder." 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu konuşma da kaba ve yaralayıcı değil mi? 
HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Danışma Kuruluyla ne alakası var bunun? 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - 66'ncı madde Başkanın söz kesmesidir, 68'inci madde gürültü 

ve kavgaya yol açan olaylardır. 
Siz saygılı olmazsanız, kendinize saygı bekleyemezsiniz. Biz bütün milletvekilleri, geçmiş on 

dönem öncesinden yirmi dönem sonrasına kadar, bu Parlamentoda görev yapmış, halkın tercih etti
ği her insana saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Siz soygundan, hırsızlıktan, her geldiğinizde bu
rada bazı insanları hedef göstererek bahsederseniz çok yanlış yaparsınız. 

Bu Meclisin gündemini günlük gazeteler belirlemez, yani, her gün gazeteleri açıp bugün ne ol
muş diye Genel Kurulun gündemine bunu gündem dışı konuşmalarla getirebilirsiniz veya birkaç 
noktada söz söyleyerek getirebilirsiniz. Türkiye'nin gündemi bellidir. Bu gündemle ilgili olan Mec
lisimiz vardır, Hükümet vardır, ilgili kurum ve kuruluşlar vardır. 

Bakınız, 1999'un Ağustos ayında Kocaeli depremini yaşadık, arkasından Sakarya depremini 
yaşadık ve siz o gün Başkan Vekili olarak da, biz de Parlamentoda bulunan insanlar olarak da, Ça
lışma Bakanlığında -Sosyal Güvenlik Kanunu görüşülüyordu- Sayın Yaşar Okuyan, depremin oldu
ğu tüm günlerde, "Birkaç gün ara verelim, Türkiye'nin her tarafında bu acı yaşanıyor, bu kanunu 
birkaç gün sonra görüşsek olmaz mı?" dediğimizde, "İstiklal Harbinde bile Meclis açık kaldı, kanun
lar görüşüldü." demişti. Yani, depremde binlerce insanımızın can verdiği bir zamanda bile bu Mec
lis bu çalışmaları yapıyordu ve o çalışmalar sırasında, yine bu Sayın Arkadaşımızın buna benzer 
konuşmalarıyla -bir gece vaktiydi, hiç unutmuyorum- gülüşmeler yaşandı. Arkadan cep telefonları
mıza gelen şuydu: "Utanmıyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Depremde ölen insanla
rın acısı yüreğimizdeyken siz Mecliste gülüşüyorsunuz!" demişlerdi. Bu Meclisten Türkiye'ye iyi 
mesajlar, iyi görüntüler, iyi örnekler vermeye mecburuz. Her fırsatta buraya çıkarak birbirimizi tah
rik etmenin, birbirimize saygısızlık yapmanın âlemi yok ki! 

Danışma Kurulu önerisi dört tane partinin imzasıyla geliyor. Sözlü sorularsa görüşülecek. Bu
rada, bağımsız milletvekillerimize düşen görevin İç Tüzük'ün kendilerine tanıdığı haklan kullan
maktan ibaret olduğunu söylemeliyiz. Elbette, Danışma Kurulu önerisi üzerinde görüşülebilir. Elbette, 
şahsı adına bir söz talebi olabilir kanun teklif ve tasarılarında. İmkân buluyorsanız bazı komisyon
larda temsil edilebilirsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Ama "Ben her defasında konuşacağım. Her şeye rağmen konu

şacağım. Herkesi dinlemeye mecbur bırakacağım ve ağzıma geleni söyleyeceğim..." Bu, hiçbir za
man olmamalı arkadaşlar. 
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Biz, arkamızda iyi izler bırakan ve milletin çaresini, derdini, çalışmalarını, çabalarını iyi ortaya 
koyan örnek insanlar olmalıyız. Sayın Kamer Genc'in buna, bundan sonra da riayet edeceğini ümit 
ediyorum. 

Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Eleştirilecek yönler de olabilir. Sorularınız -yazılı, sözlü- el
bette denetleme konusunda kullanılabilir. 20 kişi bulursunuz Meclis araştırması verirsiniz, 55 kişi 
bulursunuz Meclis soruşturması verirsiniz. Şu İç Tüzük'ün içerisinde bütün imkânları, her arkadaşı
mız kendi statüsü gereği kullanabilir, ama "Her defasında ben konuşacağım, ben yapacağım, ben 
eleştireceğim..." Böyle bir şeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Meclisimizin, en azından Da
nışma Kurulu önerisiyle, bir çalışma gününe başlayacağı yerde, bu lüzumsuz tartışmalara girmek he
pimizi üzmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ARTNÇ (Devamla) - Evet, önerinin lehinde konuşmak için söz aldım, ama, epeydir 

Meclisimizi meşgul eden bir konuda, biraz da haddimi aşarak, konuşma ihtiyacını duydum. Hepi
nizden özür diliyorum ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmacı bana sataştı. Sataşmadan dolayı söz istiyorum efendim. 
TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Haklı. 
BAŞKAN - Yerinizden olur mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - O zaman, çok kısa, iki dakikalık bir söz hakkı tanıyorum size. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İki dakika yetmez Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İki dakikalık söz hakkı tanıyorum Sayın Genç. 
Yeni bir sataşmaya mahal vermemek kaydıyla açıklamanızı yapın lütfen. 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 
2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, konuşmasında, 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce burada konuşma yapan konuşmacı on 

dakika sırf bana sataştı. On dakika! Yani, hepiniz kulaklarınızla duydunuz. Bana dedi ki: "Benden taz
minat aldı." Ben kendisinden tazminat almadım. Söylesin. Ben Erbakan'a ödedim, Refah Partisine 
ödedim, Fazilet Partisinden en azından 15 tane milletvekiline tazminat ödedim, Tayyip Erdoğan'a 
ödedim, Mehmet Ali Şahin'e ödedim. Tazminatları ödeyen benim. Ben kimseden tazminat almamı
şım. Yani, "Epeyce de yüklü tazminat aldı." diyor. 

Şimdi bakın, bu kürsüye çıkan insanların dürüst konuşması lazım. Ben bir gün burada konu
şurken, Bülent Arınç da burada... 

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen siyasilerle ilgili konuşurken... 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika, bir şey söyleyeyim Sayın Başkan... O zaman konuş
turmayın bizi canım! 

BAŞKAN - ..."sayın" sıfatını kullanın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, olur mu, sabahtan beri şeref ve haysiyetimizle oynanıyor bu

rada, karşı çıkmıyorsunuz! (AK Parti sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN - "Sayın" sıfatını kullanın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, ben bir gün burada konuşurken dedim ki: "Bu hü

kümet nerede?" Bülent Arınç da, Refah Partisi mi, Fazilet Partisi mi, Grup Başkan Vekili. Tutanak
ları getirteceğim. Dedi ki: "Sayın Başkan haklıdır, hükümetin burada oturması lazım." Ben Bülent 
Arınç'ın burada yaptığı konuşmaları getirip, şey edersem... 

BAŞKAN - "Sayın Arınç" demelisiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, "sayın" demiyorum ben. Ben kişinin nüfus cüzdanın

daki ismiyle hitap ediyorum. 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç... Lütfen Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Demiyorum isim, demiyorum! 
MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) - Taraflı davranıyorsunuz, Sayın Başkan, yakışıyor 

mu size? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, Bülent Arınç'ın yaptığı konuşmaları getirip burada 

okursam... 
BAŞKAN - Müdahalede bulunmayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - .. .kendisi bir daha bu salona gelmez. 
Basının karşısına çıkmıştır demiştir ki: "On sekiz göbek, bir tane akrabamı ben Meclise alma

dım." Basın getirmiştir kendisinin en yakın adamları... (AK Parti sıralarından gürültüler) Benim oğ
lum da çalışıyor canım. Oğlum da çalışıyor. Yalan söylemek yanlış. 

BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yalan söylemek yanlış. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, ama derseniz ki, on sekiz göbek ben kimseyi almadım... 
BAŞKAN - Sataşmaya mahal vermeyin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadan iki tane akrabanız çıkarsa, bu kötü. Herkesin çocukları 

çalışıyor burada. 
OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Yalan söylüyorsunuz! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, ben, burada ne konuştuğumu bilen bir in

sanım. Ben, 1980'den beri Parlamento hizmetini yapan bir insanım. 
BAŞKAN - Çok tecrübeli bir milletvekilisiniz, sataşmaya mahal vermeyin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben burada parlamenterlik yaparken burada, birileri daha kısa 

donla geziyorlardı. Onun için, lütfen... Ama, bizi de yani bakın... 
Bir dakika o zaman verin de efendim, konuşmamı bitireyim. 
BAŞKAN - Yok, hayır... Tamamlayın lütfen... 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, Sayın Başkan... Lütfen, rica ediyorum.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - On dakika bana sataşıldı! Neyse... 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 20/11/2007 ve 

27/11/2007 Salı günkü birleşimlerde sözlü sorulardan sonra, diğer denetim konularının görüşülme
yerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çarşamba günleri söz
lü soruların görüşülmemesine; 33, 34 ve 47 sıra sayılı Kanun Tasarılarının iç Tüzük'ün 91 'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu öne
risi (Devam) 

BAŞKAN - Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Hadi güle güle! 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Kamer Bey, elini kaldır! 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
OSMAN GAZİ YAĞMURDERELİ (İstanbul) - Bravo Kamer Bey! 
BAŞKAN - Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 yılı programına alı

nıp alınmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) ve yazılı soruya 
çevrilmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. ' 
Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İç Tüzük'ün 98'inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilmiştir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, Tayfur Bey konuşmak istiyor. 
BAŞKAN - Önerge sahibi, söz mü istiyorsunuz? 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Sayın Süner, beş dakika süreniz var. (CHP sıralarından alkışlar) 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya'daki Gazipaşa ilçe

si, ülkemizin muz üretiminin büyük bir kısmım gerçekleştirmektedir. İlçemizde aynı zamanda sera
cılıkla da uğraşılmaktadır. Ülke tarımına çok önemli katkılar sağlayan bu ilçemizde kuraklık ve deniz 
sularının yer altı sularına karışmasından dolayı bitkilerde kurumalar meydana gelmektedir. Planla-
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ması yapılmış olan Gökçeler Barajı Gazipaşa ilçemiz için çok büyük önem arz etmektedir. "Şu an
da barajın projesi yapım aşamasındadır. Projenin bitmesinden sonra maliyet hesaplanarak yatırım 
programına alınmaya çalışılacak. Bunların gerçekleşmesi sonucu da baraj yapımı en erken 2009 büt
çesinde alınabilir." denmektedir. Bu baraj gerçekten bölgemiz ve ülkemiz için çok büyük önem arz 
etmektedir. Üstünde önemle durulması gerekmektedir. Yazılı olarak da cevap verilse, sözlü olarak da 
cevap verilse, demek ki 2009 bütçesine ancak alınabilecektir. Bu kadar önemli bir barajın savsakla
yarak 2009 senesine alınması demek, Antalya'nın muz üretiminin, yani Gazipaşa ilçesinin muz üre
timinin sabote edilmesi demektir. 

Lütfen, Sayın Bakanımız ve Hükümetimizin, Gökçeler Barajı'yla ilgili yapım çalışmalarını hız
landırmasını talep ediyorum. Bu vesileyle saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. 
2- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Antalya-Alara Çayından kullanılan içme suyuna ve Ala

ca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/15) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İç Tüzük'ün 98'inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilmiştir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Önerge sahibi söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Süner. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya'nın Gündoğmuş il

çesinden doğan Alara Çayı Manavgat'ın Boztepe köyü yakınlarından denize dökülmektedir. Yakla
şık 70 kilometre uzunluğu olan bu çay Manavgat ile Alanya ilçelerinin sınırını ayırmaktadır. Dört 
belde, dokuz köye içme suyu pompalanmakta olan Alara Çayı son iki yıldır bir çevre felaketiyle kar
şı karşıyadır. Çayın etrafında yer alan tesislerin kanalizasyonlarının buraya bırakılması sonucunda 
çevre, belde ve köylerdeki vatandaşlarımızın sağlıkları ciddi anlamda tehlikeye girmektedir. Alara Ça
yı'nın üzerinde bulunan Manavgat ile Okurcalar beldesinin sınırını belirleyen köprünün altındaki 
sazlıklarda yer alan iki büz kirliliğe neden olmaktadır. Her iki büzün de görüntüsü resimde... Üç gün 
önce aldım. İki tane kanalizasyon sağlıksız bir şekilde çaya akmaktadır ve buradan da içme suyu el
de edilmektedir. Sayın bakanlarıma bırakacağım çayın görüntüsünü. Bu büzlerin kısa zamanda ka
patılarak arıtma sistemine bağlanmasını diliyorum. 

Sorunlar gerçekten vahimdir. İnsanlık ve turizm adına ayıptır. En kısa zamanda çözülmesi dile
ğiyle, Genel Kurula ve Sayın Başkanıma saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. 
3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklamalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İç Tüzük'ün 98'inci mad

desinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilmiştir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Buyurun Sayın Genç. 
Beş dakika süreniz var. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. Ama, Sayın Başkanın bugünkü bana karşı tavrını da halka şikâyet ediyorum. 

Benden önceki konuşmacı tam on dakika benim içkimden bahsetti, servetimden bahsetti. Yani, 
ne kadar olmayan şeyleri iftiralar yoluyla bana iftira attı. Ama bana iki dakika söz verdi, o iki daki
kayı da yarısını kendisi müdahale etti Sayın Başkan. 

Biz burada parlamenteriz. Bu Parlamentoda halkın hakkını savunmak zorundayız. İktidar par
tisinin kölesi değiliz. İktidar partisinin de paraleli doğrultusunda hareket edemeyiz. Lütfen, rica edi
yorum, diyorsanız ki... Siz de bizim buradaki konuşmamızdan da rahatsız oluyorsanız, o da, rahatsız 
olmayın efendim. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, soru önergemde Türk Tarih Kurumu Başkanı, Türkiye'deki Alevi
lerin Ermeni dönmesi olduğunu söyledi. Bunu bir televizyon programında söyledi. Şimdi, insanlar 
Ermeni olur, Türk olur, Kürt olur, Laz olur, Çerkez olur, Amerikalı olur; bunlar önemli değil. Ben Al
eviyim. Aleviliğin özünde tasavvuf felsefesi vardır. Yüce Allah der ki: "Ben, bütün insanları kendim
den yarattım, kendime alıyorum, hatta insanları değil, bütün canlıları." demiş. Onun için, Alevi 
inancında insanlar vefat ettiği zaman "Hakk'a yürüdü." derler. Biz, değil insanları, bütün canlıları Ale
vi inancındaki insanlar hoşgörüyle karşılar, saygı duyar. Ama, bu Türk Tarih Kurumu Başkanının 
"Aleviler, dönme Ermeni'dir." demesinin altında bir hakaret var. "Dönme" kelimesi hakareti ihtiva 
eder. Yani, yoksa... "Dönme" biliyorsunuz, işte, erkekten kadına, kadından erkeğe... Yani, bunda gü
lünecek şey yok. Bunun anlamı bu. Ama sizler kendinize... Yahu anlamıyorum, öyle şeylere gülü
yorsunuz ki! Yani, bunlara "dönme" denir. 

Şimdi, Aleviler yıllarca bu memlekette ezilmiş kişilerdi. İnançlarını yerine getirmemişlerdir. Dev
letin bütçesine, Diyanet İşleri bütçesine muazzam miktarda vergi verirler, ama, kendi ibadetleri, inanç
ları doğrultusunda kendisine bir ibadethane yapılması konusunda, kendi inançlarını yayacak, kendi 
inançlarına uygun din adamlarını yetiştirmek konusunda, ders kitaplarında bunların inançlarına uygun 
herhangi bir hoşgörüyle bakılmıyor, herhangi bir sarfiyat yapılmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının büt
çesinde... Mesela, aşağı yukarı 100 binin üzerinde personel çalışmaktadır. Maalesef, Alevi inancın
daki insanlar buraya alınmamaktadır. Hele hele şu son Hükümet zamanında, zannedersem 2.500 küsur, 
Diyanet İşlerine alınan personel diğer devlet dairelerine yatay geçişle geçiyor. 

Geçen gün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir vatandaş bana telefon ediyor, diyor: "Yahu, Kamer 
Bey, burada bir tane cami var" diyor, "sekiz tane imam var" diyor. Bu Hükümetin yaptığı en önemli... 

FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Nerede? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ovacık'ta dedim. 
FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Nerede? Hangi cami? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ovacık'ta dedim kardeşim! 
FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - İsmi ne caminin? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, aç, sor! Aç, sor işte. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 

diyorum. 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - Yalan! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen müdahil olmayın. 
FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Hangi cami? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, tek cami var! "Hangi cami" var mı! Ovacık'ta tek cami var. 
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BAŞKAN - Sayın Genç, siz de konuya geçin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse.. .(AK Parti sıralarından gürültüler) 
Yahu, ayıbı mayıbı yok kardeşim! İmam da ata, ama bilim adamı da ata. 
ORHAN KARASAYAR (Hatay) - Bir camiye sekiz imam olur mu? Belge göster. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, işte, yapıyorsunuz. Şimdi... 
BAŞKAN-Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse... 
Sayın Başkan, bana müdahale edeceğinize bunlara müdahale edin. 
BAŞKAN - Onlara da müdahale ettik Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Alevi inancında hoşgörü vardır. Alevinin inancının teme

li bilimdir. İslam dini çok yüce bir dindir. Bu yüce dini dünyada saygıdeğer hale getirmek için, bu
nun, ilim yoluyla, çağdaş yorum yoluyla insanların yaşamasına kolaylıklar sağlayacak, bilime önem 
verecek bir düzeyde uygulanması bizim temel ilkemizdir. Dolayısıyla, Alevi inançlı insanları her ve
sileyle çıkıp da, şurada burada kötülemek... 

Geçen gün bir milletvekiliniz diyor ki: "Alevilerle satanistler birbirlerine yakın." diyor. Böyle bir 
şey olur mu? Eğer buna siz de iştirak etmiyorsanız, o milletvekilinize bir tane disiplin cezasını verin. 

Yani, birileri çıkacak, bu kitleyi kötüleyecek, ondan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde, 
bu Alevi inançlı insanların ibadetlerini yerine getirmesi için hiçbir ödenek ayırmayacaksınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika ek süreniz var. 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...onlara gerekli hoşgörüyü göstermeyeceksiniz, ama, Türk Dil 

Kurumu Başkanı çıkıp da "Aleviler dönme Ermenilerdir" dediği zaman da... Hatta, içinizde gülen
ler de var; ben, o gülenlere, dönme onlardır diyorum. Öyle diyorum, başka ne diyeyim? O gülerse, 
ben de onlara, dönme sizsiniz derim. 

Dolayısıyla, bakın, hepimiz insanız. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Her insanın haysiyeti var, onuru var. Sizin nasıl haysiyetiniz, onu

runuz varsa, bir Hristiyanın da aynı derece onuru ve haysiyeti vardır, bir Alevinin de onuru ve hay
siyeti vardır, hatta dinsizin de haysiyeti, onuru vardır. 

Biz, sizlerden, yani kendini çok fazla dindar kabul edenlerden, en az onlar kadar İslam dininin 
yüceliğine inanan ve onun yücelmesi için her zeminde çalışan insanlarız. Bunu bilmeniz gerekiyor, 
ama birtakım sapık düşünceli insanların düşünceleri karşısında da, maalesef, işte, gerçekleri söyle
diğimiz zaman, bu sapık düşünceli insanlar çıkıp bizi kötülüyor. Bizim inancımız budur. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Bakan? Yok. 
Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İç Tüzük'ün 98'inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilmiştir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, bu önergemin mahi

yeti şudur: Tayyip Erdoğan, Bekir Coşkun'un bir konuşmasında... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) - "Sayın Başbakan" diyeceksin! 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Demem! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) - "Sayın" diyeceksin! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, ben sizden nezaketi öğrenmem! Ben nezaketi kendim şey 

ediyorum. 
AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) - Bu ülkenin Başbakanı! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, benim kendime göre bir hitap tarzım var, 

nezaketi kimse bana öğretmesin efendim! Allah Allah! Ben kendi nezaketimi kendim bilirim. (AK 
Parti sıralarından gürültüler) 

Efendim, Bekir Coşkun "Abdullah Gül benim Cumhurbaşkanım değildir." diye bir ifade kullan
dıktan sonra... 

AHMET AYDOĞMUŞ (Çorum) - "Abdullah Gül" değil, "Sayın Cumhurbaşkanı!" 
KAMER GENÇ (Devamla) - .. .diyor ki Tayyip Erdoğan, aynen söylediği lafı söylüyorum: "Ba

zıları ar ve edep bilmez." Edep ve ar bilmez. Ne demek edep bilmemek? Edepsiz demektir. Adap bil
memek, adapsızlık demektir. 

Şimdi, diyor ki: "Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletini terk etsinler." Bunu, sizin... İşte "sayın" ni
ye demiyorum, biliyor musunuz? İşte, o makama layık olmayan insanlara "sayın" demiyorum ben. Ta
mam mı! Ha, başka unvanları da söylemek isterseniz, ben söylerim onu. Bak, çok güzel unvanlar bende. 

Şimdi, ondan sonra diyor ki: "Bekir Coşkun Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından 
çıksın." 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Öyle bir şey yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Onu... 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, ondan sonra, ben de soru önergesini verdim. 
Bir; bir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı... Düşünce özgürlüğünden bahsedi

yorsunuz, her gün düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Yahu, bırakın da herkes sizin gibi dü
şünmesin. Birileri de kendine göre düşünsün. Şimdi, kendi gibi düşünmeyen insanları "ben Türkiye 
Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından çıkaracağım" diyor. Ee, ben de Abdullah Gül'ü Cumhurbaş
kanı olarak kabul etmiyorum. Bugünkü Anayasa'ya uygun hâle gelsin, kabul edeyim. Bugünkü Ana-
yasa'da "Cumhurbaşkanını halk seçer" diyor ve bu Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen kişi AKP 
Grubu tarafından seçilmiştir ve bu Cumhurbaşkanı orada oturamaz. Çünkü, Anayasa'ya eğer saygı
mız varsa, eğer Anayasa'ya saygı denilen bir kavram varsa, Anayasa'ya uygun, Cumhurbaşkanını, 
o makamı, Cumhurbaşkanlığını Anayasa'ya uygun bir makam hâline getirelim. 
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BAŞKAN - Sayın Genç, önergenize dönün lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, önergemde bu var işte! 
Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı demeyen insana "Türkiye vatandaşlığından çıksın" diyor Sayın 

Başkan! Yani, ben anlamıyorum ki, siz nasıl... Bana ne konuşacağımı söyleyin o zaman! 
Şimdi, ben de Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı kabul etmiyorum. Daha dün geldi, Cumhurbaş

kanlığı bütçesini 25 trilyon artırdı. 20 trilyonu Çankaya Köşkünde yeni yapı yapmak için, inşaat yap
mak için, 11 trilyonu da yeni mobilya almak için. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Helal olsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Helal olsun tabii! 
Türkiye'de insanlar açlıktan kırılırken, Türkiye'de insanlar çöplüklerden ekmek toplarken, Tür

kiye'de milyonlarca insan işsiz dururken, ondan sonra geleceğim ben sefahat içinde yaşayacağım. 
Uçaklara basını dolduracağım, bazı basın organlarının önde gelenlerini, oradan Avrupa'ya götüre
ceğim. Benim devlete verdiğim paraları da orada harcayacaksınız. Ee, tabii, yani, ondan sonra Çan
kaya Köşkü'nü hep yandaşlarınıza ziyafet alanı hâline çevireceksiniz. Bu memleketin... Arkadaşlar, 
bakın, gerçek din adamı, dindar olan adamın evvela... 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Şehit aileleri onlar. Şehit anaları var. Şehit anaları gidiyor oraya. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, şehit annelerine versin. Bence de versin, ama onun dı

şında, İstanbul'daki sanayi odalarına verdiler. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Şehit anaları gidiyor oraya. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, şehit anasına saygıyı ben senden daha fazla görüyorum. 

Bir şehidin... Bak, benim ağabeyim Kore gazisidir. Sizler, benim kadar bu ülkenin birliği, bütünlü
ğü için savaşan hiçbiriniz yok içinizde. Ben de sizin gibi eğer şey etsem, gitsem hırsızlara, soygun
culara yağ çeksem, ben de şimdi bir makamdaydım. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Yazıklar olsun sana! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, yirmi yedi senedir politikadayım. Bakın, sade bir milletve

kili olarak gelmişim burada halkın menfaatlerini savunuyorum. 
FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Otuz sene boşa gelmişsin boşa. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben de menfaatimi düşünseydim, ben de bugün bir yerlerdeydim. 

Haa, ben o bir yerlerdeyim. Bu millet beni sıfırdan bu makama getirmiş, bu milletin hakkını burada 
savunacağım. Haa, sizin hangi makama getirdiğiniz adam olursa olsun, eğer bu milletin hakkına el 
uzatırsa, onları burada çıkıp söyleyeceğim. 

Haa, 340 milletvekiliniz var. 340 milletvekilinizle beni burada konuşturmayabilirsiniz, ama so
kağa nasıl çıkacaksınız, onu da göreceğiz! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sandıkta gördük. 
KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman sokak da var. 
Yani, burada çıkmış Bülent Arınç diyor ki: "Efendim, burada çıkıp konuşmasın." Ee, peki, na

sıl konuşmayacağım? Burada bağımsız milletvekilleri var. Bunlar da milletvekili, sen de milletveki
lisin. Nasıl beni konuşturmayacaksın? 341 kişiye güvenirseniz, bu halk sizi sokağa çıkarmaz. Onu 
da bilesiniz. Ben... Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi makamında olursa olsun laik Türkiye Cumhuri
yeti devletinin gösterdiği nitelikleri taşıması lazım. Sizler... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(AK Parti sıralarından "Süre doldu" sesleri) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakikam var. 
Her vesileyle söylüyorum sayın milletvekilleri, diyorum ki: Sizler, özel hayatınızda her istedi

ğinizi yapabilirsiniz, ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir makamına ve mevkisine geldiğiniz za
man, şanlı ve şerefli Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanına, şerefine uygun hareket etmek 
zorundasınız. Suudi Arabistan Kralını getirip, ondan sonra, Atatürk'ün fotoğraflarını kaldıracaksınız, 
onun o fotoğrafının altına oturacaksınız ve o zihniyetinizle ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 
şanını ve şerefini korumuş olacaksınız! 

Hele, o gelen yedi uçaktan da yedi tane de tır boşaldı, o da nereye gitti, ben de bilmiyorum. O 
tırlar nereye gitti? Ne getirmişti, ne? O hediyeler nerede? Para mı vardı, mücevherat mı vardı? On
lar da nereye gitti, bilmiyorum. İşte, iktidar sizsiniz, araştıralım. O tırlarla ne geldi? Gümrük kaçak
çılığı var mıydı, içinde gümrüğe tabi olan eşyalar var mıydı? 

FATİH ÖZTÜPvK (Samsun) - Şov yapıyorsun, şov... 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte bu düşünceyle hareket eden insanlara, ben de Bekir Coşkun 

gibi, saygı duymuyorum. (AK Parti sıralarından "Biz de sana saygı duymuyoruz" sesleri) 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, terörle mücadelede zarara uğrayan vatandaşların baş

vurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı 
6.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 100. Yıl Spor Kom

pleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı 

7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Serik çöp depolama alanına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/144) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

8.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup tut
madığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) ve İçişleri Baka
nı Beşir Atalay 'in cevabı 

9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Belediyesinin beceri ve meslek kazandırma 
kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in 
cevabı 

10.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Sinop 'taki bir kaynak suyu projesine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" 
kısmının, 5, 12, 19, 20, 41 ve 46'ncı sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdi. 

Şimdi, bu soruları sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 27.08.2007 

Kamer Genç 
Tunceli 
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27.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren, terör ve terörle mücadele esnasında yürütülen faaliyetler 
nedeniyle zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının karşılanmasına ilişkin 5233 Sayılı Kanun 
uyarınca: 

1- Tunceli ili ve ilçelerinde bu Yasa uyarınca zarara uğrayıp da zararlarının karşılanmasını iste
yen kaç kişi var? 

2- Bu kişilerden kaçının istekleri yerine getirilmiştir? 
3- Başvurulan sonuçlandırılmayan kaç kişi vardır? Bunlann başvuruları ne zamana kadar sonuç

landırılacaktır? 
4- Yasanın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar üç yıl geçmesine rağmen yapılan başvuruların 

sürüncemede bırakılması bu kişileri büyük bir mağduriyet ve yoksulluğa sevk ettiğini düşünüyor 
musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Tayfur Süner 

Antalya 
Antalya'da 06.09.2007 tarihinde 100. Yıl Spor Kompleksi ihalesi yapılmıştır. 11 firmanın şart

name aldığı Büyükşehir Belediyesi'nin bu ihalesine sadece, Fettah Tamince ve Aytekin Göltekin'in 
ortağı olduğu Sembol İnşaat katılmıştır. 500 bin YTL artı KDV teklifiyle ihaleyi kazanan Sembol İn
şaat, sahip olduğu 246 bin metrekarelik alandan 164 bin metrekareye stadyum ve kapalı spor salonu 
yapacak. 40 bin metrekarelik alana da ticaret merkezi yapılması düşünülmektedir. 

Soru 1: İhale şartnamesi hazırlanma aşamasında, ihaleye katılan firma işaret mi edilmiştir? 
Soru 2: Bu ihale, Lara Kent Parkı'nı alması yargıdan dönen Fettah Tamince'ye verilen bir diyet 

midir? 
Soru 3: Bu arazi, tapulara dayalı hukuksal sorunlar nedeniyle yargıdadır. Başkalannın hak sa

hibi olduğu bir alanda ihale açılması ne derece doğrudur? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 
Antalya 

Antalya'nın Serik İlçesinde 25 sene önce kurulan çöplük, bugün yerleşim birimlerinin içinde 
kalmıştır. Çöplüğe 50 metre mesafede Serik Endüstri Meslek ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi 
eğitim ve öğrenimine devam etmektedir. Temmuz ayında çöplüğe 200 metre mesafedeki Serik Dev
let Hastanesi, inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Çöplükte oluşan metan gazından dolayı sü
rekli ateş yanmaktadır. Oluşan duman, hastaları ve bölgede oturan vatandaşların sağlığını ciddi bir 
şekilde tehdit etmektedir. 

Soru 1: Çöplüğün uygun bir yere taşınması için gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? 
Soru 2: Son 5 yıldır Akbaş Köyü sınırları içinde kurulması planlanan katı atık tesisinin inşası

na bir türlü başlanamamasının sebebi nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması

nı saygılarımla arz ederim. 25.09.2007 
Kamer Genç 

Tunceli 
Ramazan Ayının başlaması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün polislere yazı göndererek 

veya çeşitli araçlarla oruç tutup tutmadıkları sorulduğu bazı basın organlarında yazılmaktadır. 
1- Bu olay doğru mudur? 
2- Doğru ise böyle bir uygulama kamu görevlileri üzerinde din baskısı kurmak anlamına gelmez mi? 
3- Bu suretle yapılan uygulamada kaç polise soru sorulmuş ve kaçı oruç tuttuğunu ve kaçı tut

madığını bildirmiştir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak yanıtlanması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 17.10.2007 

Hüsnü Çöllü 
Antalya 

Antalya'da bir belde belediye başkanının, açtıkları iş garantili kurslarla 4 yıllık bir sürede 2.400 
kişiye, 2 bin 500 YTL ücretle iş sağladıkları yönündeki açıklaması kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 
1- Kepez Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak hangi tarihte be

ceri ve meslek kazandırma kursları açmıştır? 
2- Bu kurslar hangi alanlarda açılmış ve hangi dönemlerde kaç öğrenci eğitim görmüştür? 
3- Bu kurslardan kaç öğrenci mezun olmuş ve hangi alanlarda istihdam olanağı bulmuştur? 
4- Ülkemizde işsizlik ciddi bir sorun olarak karşımızda dururken, yaklaşık 4 yılda 2.400 kişiye, 

iyi ücretlerle iş olanağı sağladığı iddia edilen bu kursları, Hükümet olarak da örnek alarak, ulusal dü
zeyde yaygınlaştırmak için girişimde bulunacak mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 25/10/2007 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Sinop İli Ayancık İlçesinde bulunan Büyükpınar Kaynak Suyu, aynı ilçeye bağlı Gürsökü Kö

yü için köy suyu olarak projelendirilmiştir. Ancak Büyükpınar Kaynak Suyu'nun köylerine daha ya
kın olduğunu ifade eden Sansar Köyü Muhtar ve azaları adı geçen kaynak suyuna Gürsökü köyünden 
daha fazla ihtiyaçları olduğundan hareketle yapılan projenin iptalini istemektedirler. 

Sorular: 
1- Sansar Köyü Sakinlerinin Sinop Valiliği ve Ayancık Kaymakamlığına verdikleri dilekçelere 

neden cevap verilmemiştir? 
2- Büyükpınar Kaynak Suyu'nun Gürsökü Köyü'ne projelendirilmesi neye dayanarak ya

pılmıştır? 
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BAŞKAN - Soru önergelerini cevaplandırmak üzere İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce okunan altı sözlü sorunun cevabını sunmak 

üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tunceli bağımsız milletvekili Sayın Kamer Genc'in -her şeye rağmen "Sayın" diyoruz- Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
masını tensip ettikleri, Tunceli ilinde terör ve terörle mücadele esnasında yürütülen faaliyetler nede
niyle zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesinin 
cevabını sunuyorum. 

Tabii bu, diğer birçok ilimizi de ilgilendiren bir konudur, terörden zarar görenlerin zararlarının 
ödenmesi. Bu vesileyle sayın milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olacağım. 

2004 yılında çıkardığımız 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşı
lanması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliğiyle, terör nedeniyle zarara uğrayan kişilerin za
rarlarının, ulusal ve uluslararası yargı mercilerine gitmeksizin, hızlı, etkin ve adaletli bir şekilde 
sulhen karşılanması amaçlanmıştır. Yani, 2004 yılında bizim Hükümetimizin tasarısı olarak Mecli
simize gelmiş ve bu yasalaşmıştır. Bu kapsamda, yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranı
lan zararları, tedavi ve cenaze giderleri, her türlü taşınır-taşınmaz mallar ile ürünlere verilen zararlar, 
kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar karşılanabilmektedir. 

Başvuruların yoğun olduğu on iki ilimizde -Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak- birden fazla komisyon oluşturulmuş olup, hâlen ülke ge
nelinde 106 adet komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Talep yoğunluğuna ve kadro imkânına 
göre bu sayılar artırılabilmektedir. 

Kanun'un yürürlük tarihinden sonra oluşan zararlar için, zarar konusu olayın öğrenilmesinden 
itibaren altmış gün içinde ve herhalde bir yıl içinde başvurulması gerekmektedir. Bu başvuruların 
sonuçlandırılma süresi altı ay olup, zorunlu hallerde vali tarafından üç ay daha uzatılabilmektedir. 

1987-2004 tarihleri arasında oluşan zararlar için öngörülen bir yıllık başvuru süresi, Kanun'dan 
haberdar olmayan ya da diğer nedenlerle bu süre zarfında başvuruda bulunamayan vatandaşlarımı
zın mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 2006 yılında bir yıl daha uzatılmış, 2007 Ocak ayında bi
ten sürenin tekrar bir yıl uzatılması için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edilmiştir. 

Zararlar, adli, idari ve askerî mercilerdeki tüm bilgi ve belgeler ile başvuru sahibinin beyan ede
ceği her türlü bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün eko
nomik koşullarına uygun biçimde, komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığıyla 
tespit edilmektedir. 

Kanun'un yürürlüğü girdiği tarihten Eylül 2007 sonu itibarıyla zarar tespit komisyonlarına ya
pılan toplam 276.634 başvurudan 97.579 adedi sonuçlandırılmıştır. Bunlardan 66.563 adedi için 
olumlu, 31.016 adedi için olumsuz karar alınmıştır. Bunlar, komisyonların kararlarıdır. 

Bugüne kadar zarar görenlere Hükümetimizce 371 milyon 219 bin YTL ödeme yapılmıştır ve 
bu devam etmektedir. Kararlar sonuçlandıkça, her ay peyderpey Maliye Bakanlığımızın bu konuda 
ödenek tahsisi olmakta ve belli bir denge içinde, vatandaşlarımıza, il dağılımı da göz önüne alınarak 
yapılmaktadır. 2008 yılı bütçesine de bu konuda yeterli, gerekli ödenek konmaktadır. Ayrıca bütçe 
dışı da ek tahsislerle bu karşılanmaktadır, karşılanacaktır. 
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Kanun'un yürürlüğe konulması ve uygulanması, ulusal ve uluslararası kamuoyu ve sivil ulus
lararası toplum kuruluşları tarafından yakından izlenilmiş ve gelinen nokta genel olarak başarılı bu
lunmuştur, bulunmaktadır; çünkü, bunun, biliyorsunuz, bir uluslararası boyutu vardır, onun için de, 
biz, bu konuda, olanca hassasiyeti gösteriyoruz. 

Kanunun uygulanması Dışişleri Bakanlığınca da yakinen takip edilmekte olup, veriler aylık ola
rak Bakanlığımızdan temin edilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer uluslararası plat
formlarla paylaşılmaktadır. 

Ülkemiz aleyhine, bu kapsamda 1.500'ün üzerinde başvurunun yapıldığı, Avrupa İnsan Hakla
rı Mahkemesi, sunulan çalışmalar ve tazminat kararları üzerine 17/1/2006 tarihinde açıkladığı içyer 
kararında, daha önce ülkemiz aleyhine olan içtihadını değiştirerek başvuruyu kabul edilemez bul
muş ve zarar tespit komisyonuna yönlendirmiştir. Yani, başvurular, yurt dışı başvurular da, uluslara
rası başvurular da bu zarar tespit komisyonlarına yönlendirilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bundan sonra açıkladığı birçok kararında da benzer karar
lar almış, 5233 sayılı Kanun'un hem teoride hem de uygulamada etkili bir iç hukuk yolu olduğunu 
vurgulamıştır. 

Ülkemiz için uluslararası arenada ciddi bir diplomatik ve hukuksal kazanım olan bu karar, ül
kemizi hem çok yüksek miktarlarda tazminat ödeme yükümlülüğünden hem de mahkeme nezdinde 
sürekli mahkûm olan ülke konumundan kurtarmıştır. 

Bunun yanında, anılan uygulama, Birleşmiş Milletlerce ülkemizin yaşadığı terör sorunu benze
ri sorunları yaşayan ülkelere örnek gösterilmekte, benzeri tazmin sistemi oluşturulmaya çalışılmak
tadır. Son örneği de Irak'tır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de, Tunceli ilimizde, terör ve terörden doğan zarar
ların karşılanmasıyla ilgili olarak yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. 

5233 sayılı Kanun kapsamında Tunceli ili ve ilçelerinden zarar tespit komisyonlarına toplam 
16.404 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 3.477 adedi sonuçlandırılmıştır yani komisyon
lar bir karar vermiştir. İl tarafından istenen ödenekten 14 milyon 102 bin 020 YTL'si gönderilmiştir 
-ki, toplam zaten bugüne kadar sonuçlananlarla ilgili talep 19-20 milyon YTL civarındadır, 14 kü
suru gönderilmiştir- Tunceli ilimiz ödeme oranı en yüksek olan illerimiz arasındadır. 

5233 sayılı Kanun'a göre Zarar Tespit Komisyonuna yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu 
geçmiş dönemde yaşanan olaylar nedeniyle uğranılan zararlar ile ilgilidir. Takdir edileceği gibi bu Ka
nun'un uygulama tarihi, 1987 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsamaktadır ve başvuruların bir 
kısmı, hatta büyük bir kısmı, on, on beş, yirmi yıl önceye aittir. Dolayısıyla, bazı yerlerin, tabii, ka
dastro çalışmaları henüz tamamlanmamış, bazı yerlerde bilgi ve belge temininde güçlük çekiliyor, ba
zı yerlerde çok eskilerde kalmış, şartlar değişmiş, ispatı, belgelenmesi zorlaşıyor ve bu hassas bir 
değerlendirme gerekiyor. Komisyonlarımızın sayısını artırdık, bunlar yoğun şekilde çalışıyor ama 
bu ifade ettiğim sebeplerle, tabii, yine de büyük zaman alıyor. On beş-yirmi yıl önceye ait olaylar ve 
onların belgelenmesi, ispatı tabii zorluklar taşıyor. Ben, pazar günü Diyarbakır'da -hemen hemen 
burada saydığım illerin tamamı vardı, Doğu, Güneydoğu illerimizin bazılarının- on bir ilin valile
riyle de toplantı yaptım. Yani, bu toplantımızda, bu illerimizdeki bütün kamu hizmetlerini ve kamu 
yatırımlarını da değerlendirdik. Tabii, özellikle, Bakanlığım faaliyet alanında olan KÖYDEŞ, BEL-
DES ve bunun son durumu, uygulamaların son durumu -sosyal destek faaliyetleri valilerimizin, kay
makamlarımızın sorumluluğunda yürüyor- ve bir de -önemlilerinden birisi- terörden zarar görenlerin 
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zararlarının ödenmesiyle ilgili konuyu il bazında onlarla değerlendirdik ve her ilde ne kadar başvu
ru var, sorunlar nedir, gecikme nasıl, ödeme durumu ne kadar, hatta 2008 yılına dönük boyutlarını da 
orada değerlendirmiş olduk. Bu çalışmamızı, dikkatle, titizlikle yürütüyoruz, bunu ifade edeyim. Bu 
ödemeler, tabii, devletimizin taahhüdüdür ama ciddi değerlendirmeler olarak, hak eden hiçbir vatan
daşımız mağdur edilmeyecektir. Ancak, takdir edersiniz ki, kamu kaynağı kullanılmaktadır ve ince
leme, araştırma konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi de bir mecburiyettir. Bu prensipler 
çerçevesinde, gecikmelerin önüne geçmek için konu üzerinde sürekli durulmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, altı soru için toplam otuz dakika süre verdim ama bildiğiniz gibi, söz
lü soru görüşmeleri için ayrılan süre bir saat, önerge sahiplerinin ek açıklama haklarını da dikkate ala
rak, sürenizi uygun kullanırsanız, sevinirim. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Benim, bundan sonraki soruların cevapları çok uzun değil. Biraz genel bilgi vereyim, önemli bir 

konudur, Meclisimizi bu konuda bilgilendireyim istedim. Bir de, biraz önce, tabii, bir Sayın Millet
vekilimiz burada konuşurken "Sorularımıza doğru yanıt verilmiyor, Hükümet doğru yanıt vermi
yor." gibi ifadeler kullandı. Bu, çok üzücüdür. Bizim burada söylediklerimiz doğru bilgilerdir. Biz 
işimizi ciddiye alırız, iyi araştırırız ve Meclisimize yanlış bilgi vermeyiz. Tabii, bir milletvekilimi
zin bunu burada söylemesi üzücüdür ve Meclisimizin denetleme görevini yasama görevi kadar önem
li görüyoruz. Onun için de sorulan sorulara yazılı veya sözlü hazırlanıyoruz, gelip burada sizlere 
bilgi sunuyoruz. Onu ifade etmiş olayım. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başba
kanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri Antalya ilindeki Yüzün
cü Yıl Spor Kompleksi ihalesine ilişkin sözlü soru önergesinin cevabını sunuyorum: Önergeye konu 
edilen ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihale olduğundan, gerekli bilgi ve 
açıklamalar Antalya Valiliği aracılığıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınmıştır. 

Alınan bilgilere göre, 2010 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonasının maç
larının oynanacağı şehirlerden bir tanesi de Antalya olarak belirlenmiştir. FIBA koşullarına uygun bir 
kapalı spor salonu ile 30 bin kişilik UEFA kriterlerine uygun futbol sahası yapımı için, konu ile ilgi
li uzmanlar tarafından Antalya'da yapılan incelemelerde Yüzüncü Yıl Spor Komplekslerinin bulun
duğu alan en uygun yer olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede söz konusu alanın ulaşım, otopark ve 
kent merkezine yakınlığı mahallî yetkililerce dikkate alınmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 22/7/2005 tarihinde imzalanan protokol gereğince, söz 
konusu alanda bu tesislerin yapımı için imar plan tadilatları yapılmış ve yasal süreler içinde planlar 
kesinleşmiştir. Bu plana göre, 164.187 metrekarelik alanın 40 bin metrekarelik kısmı merkezî geliş
me alanı olarak planlanmış olup, geri kalan alana stadyum ve kapalı spor salonu yapılması Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiştir. Bu Meclis kararından sonra Büyükşehir Belediye 
Encümenince 5/7/2007 tarih ve 364 sayılı kararla ihale yapılması için karar alınmış, ihale, ulusal ve 
yerel basında ilan edilmiştir. 

Bu ilandan sonra 10 adet firma ihale şartnamesi almıştır. İhale şartnamesine göre teklif verecek 
firmalar 10 bin kişilik kapalı spor salonuyla 30 bin kişilik stadyum inşaatını tamamlayacak, karşılı
ğında 40 bin metrekarelik merkezi gelişme alanı mülkiyetini alacaktır. Sembol İnşaat Yatırım ve Glo-
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bal Limitet ortak girişimi Büyükşehir encümenine teklif vermiş ve bu ortak girişim, 500 bin 
YTL+KDV bedeli belediyeye ödemek, bu iki tesisi şartnamede belirtilen sürede tamamlamayı tek
lif etmiştir. Verilen bu teklif Büyükşehir encümenince uygun bulunmuş ve gerekli bürokratik işlem
ler tamamlanmıştı ancak, ilgili firma bu aşamadan sonra sözleşme imzalamaktan imtina ettiğinden, 
ihale süreci zaten sonuçlandırılamamıştı. 

Söz konusu ihaleyle ilgili olarak hiçbir firmanın işaret edilmediği, şartname alan her firmanın 
koşullarının aynı olduğu, ihalenin 2886 sayılı Yasa'ya uygun olarak yapıldığı, ihalenin yapıldığı ta
rihte ihaleye engel bir yargı kararı bulunmadığı bildirilmiştir. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfun Süner tarafından Sayın Başbakanımıza tevdi edilen ve Sayın 
Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını uygun buldukları, Antalya ili Serik 
ilçesinde bulunan çöplüğün taşınmasına ilişkin sözlü soru önergesinin cevabını sunuyorum. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinde "İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 
kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park 
ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, 
nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yap
tırır." denmektedir. 15'inci maddesinde ise "Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak." hü
kümleri yer almaktadır. Ayrıca, aynı Kanun'un 67'nci maddesinde, belediyelerin gelecek yıllara yay
gın hizmetleri içerisinde arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetleri, süresi ilk mahallî idareler 
genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördü-
rülebileceği de hüküm altına alınmıştır. 

Hükümetimizce yürütülen yerel yönetim reformu çerçevesinde, yerel yönetimlerin kendi arala
rında birlik kurarak, özellikle çevre, turizm, katı atık ve altyapı alanlarında yapacakları hizmetlerin 
maliyetini düşürmek ve birçok yerel yönetimin aynı hizmetlerden daha ucuz ve etkin olarak yarar
lanmasının yolunu açmak için 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu çıkarılmıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre, Antalya ilimizin Serik ilçesinde, Serik Çevre, Kültür ve Tu
rizm Altyapı Birliği kurulmuştur. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan bu birlikler, 
Belediye Kanunu'nun yukarıda ifade ettiğim hükümleri çerçevesinde katı atık bertaraf tesisleri ku
rabilmekte ve işletebilmektedirler. 

Bu hükümler çerçevesinde Antalya Serik ilçemizde kurulan Serik Çevre, Kültür ve Turizm Alt
yapı Birliği tarafından, alandaki katı atıkların oluşturduğu kirliliği ortadan kaldırmak üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığından sağlanan kaynakla, Serik ilçemize ait katı atık bertaraf tesisinin yapımı işi 
31/10/2007 tarihinde ihale edilmiştir. Söz konusu katı atık tesisi, Serik ilçesi Akbaş köyü sınırları içe
risindeki ormanlık alanda Serik Çevre, Kültür ve Turizm Altyapı Birliği Başkanlığı tarafından yap
tırılacak olup 2008 yılı içerisinde tesis işletmeye alınacaktır. Böylece, Serik ilçesinin ve Birliğe üye 
10 adet belediye ile 11 adet muhtarlığın katı atık sorunu 2008 yılı içerisinde çözülmüş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç tarafından soru
lan ve tarafımdan cevaplandırılması istenen, "Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup tut
madıklarının sorulması" iddiasına ilişkin sözlü sorusunun cevabını sunuyorum: 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yemek hizmeti personel sayısı dikkate alınarak verilmektedir. 
Çünkü yemek bedeli, yemekten yararlanan görevliler tarafından karşılanmaktadır. Takdir edileceği 
üzere, idarelerin gereğinden az yemek çıkarmaları personelin mağduriyetine neden olduğu gibi, ge
reğinden fazla yemek çıkarmaları da israfa ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Emniyet Ge-
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nel Müdürlüğü merkez teşkilatında 8.705 personel hizmet vermekte olup, bu personelin genelde yak
laşık 1.500'ü Genel Müdürlük yemekhanesinde öğle yemeği yemektedir. Personelin öğle yemeği ih
tiyacının karşılanması kurum tarafından tabldot usulüyle yapılmaktadır. Günlük çıkarılan yemeğin 
maliyeti yemeğe katılanlara eşit olarak paylaştırılarak tahakkuk ettirilmektedir. Bu sistemin sağlıklı 
işleyebilmesi için, maliyetin paylaştırılacağı personel sayısının bilinmesi şarttır. Önceki yıllarda ol
duğu gibi, 2007 yılı ramazan ayında da kişi başına düşecek payı bilmek ve kişi sayısına yetecek mik
tarda yemek üretmek amacıyla, öğle yemeğinin kaç kişilik çıkarılacağının tespiti yapılarak, yemeğe 
katılacakların sayısı belirlenmişti. Söz konusu yazıda, belirlemede, isim bazında bir tespitin yapıl
ması istenmediği gibi böyle bir tespit de yapılmamıştır, sayı tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü'nün, tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği, Antalya Kepez Belediyesinin beceri ve meslek kazandırma kurslarına iliş
kin sözlü sorusunun cevabını sunuyorum: Belediyelere, Belediyeler Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 
verdiği yükümlülüğü, görevleri biraz önce okumuştum. Bunların içinde "meslek ve beceri kazandırma" 
ifadesi de yer almaktadır. Bu kapsamda, belediyelerimiz, mali imkânları ölçüsünde ilgili kurumlarla 
yapacağı protokoller gereği meslek ve beceri kazandırma kursları açabilmektedirler. Mahallinden alı
nan bilgilere göre, Antalya Kepez Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile 6/6/2006 ve 16/1/2007 ta
rihlerinde protokol yaparak, iş garantili, aşçılık, oto kaporta tamiri ve oto boya alanlarında meslek ve 
beceri kazandırma kursları açmıştır. Bu çerçevede, toplam 97 kursiyerin eğitimi devam etmektedir. Söz 
konusu kurslar, Belediye Kanunu'nun yukarıda ifade ettiğim hükmü ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Ka
nunu çerçevesinde, yapılan protokolle, yörede bulunan özel sektör firmalarının iş birliği içerisinde yü
rütülmektedir. Kepez Belediyesinin açmış olduğu bu kurslara toplam 2.500 vatandaş müracaat etmiş ve 
özel sektör ile yapılan iş birliği çerçevesinde bu vatandaşlarımıza iş imkânı sağlama çalışmaları devam 
etmektedir. Belediyenin yapmış olduğu iş garantili eğitim projeleriyle, bölgede bulunan, başta turizm 
olmak üzere otomotiv ve kesme çiçek gibi özel sektör alanlarında vatandaşlara öncelikle mesleki ve be
ceri kazanma eğitimi verilerek bir meslek kazandırılması amaçlanmıştır. 

Son olarak, Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'nun tarafımdan cevaplandırıl
masını istediği Sinop'taki bir kaynak suyu projesine ilişkin sözlü soru önergesinin cevabını sunuyo
rum: İlgili valilikten alman bilgilere göre, Gürsökü köyüne içme suyu getirmek amacıyla 
Büyükpınar'da bulunan su kaynağının kullanılması planlanmıştır. Olay, tabii, Sinop ilimizle ilgili, 
köylerimiz Sinop ilimizin. Bu gelişme üzerine Sansar köyü Muhtarlığı, Sinop Valiliği ve Ayancık 
Kaymakamlığına itiraz dilekçesi vermişlerdir. Bu dilekçelerde Gürsökü köyüne götürülmesi düşü
nülen Büyükpınar su kaynağına kendi köylerinin ihtiyacı olduğunu, suyun alınması hâlinde alabalık 
neslinin tükeneceğini, değirmenlerin olumsuz etkileneceğini gerekçe göstererek suyun alınmasına 
itiraz etmişlerdir ki, bu bazen köylerimiz arasında bir ihtilaf konusudur, başka yerlerde de bunun ör
neği vardır. Sinop Valiliği bu itiraz üzerine itiraz tetkik komisyonunu oluşturmuş ve bu komisyon ge
rekli tespitleri yaparak gerekçeli bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor doğrultusunda toplanan Sinop İl 
İdare Kurulu, Sansar köyünün itirazının yerinde olmadığına, ileri sürdükleri itirazların gerçekleri 
yansıtmadığına 22/03/2007 tarihinde karar vermiştir. Dolayısıyla söz konusu su kaynağı Gürsökü 
köyüne içme suyu olarak tahsis edilmiştir. 

Arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
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Önerge sahiplerinden ek açıklama talebi vardır. 
Sayın Genç, buyurun lütfen. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana verdiği cevaplar için teşekkür ediyorum. 
Tunceli ili, terörde en büyük zarar gören illerimizden birinci sıradadır. Yani, kendileri de bilirler. 

Yakılmamış köy, yanmamış köy okulu olmayan bir ilimizdir. Terörden büyük zarar gören insanlardır. 
Kendileri de açıkladılar, 16.404 kişi başvurmuş. Şimdiye kadar beşte 1 'inin, yani, 3.400 kişinin 

isteği sonuçlandırılmış, 14 milyar civarında bir para ödenmiş. Gerçekten çok yoksul bir halk, siz de 
giderseniz görürsünüz. Mümkünse, bu komisyonların sayısını artırın. Bir an önce bu paralar öden
sin, biraz daha gerçek değerleri üzerinden ödensin Sayın Bakan. Gerçi, bir genelge yayınlamışsınız, 
o genelgede hangi kayıplara ne değer biçilir diye. Yani, belki objektif değil mi bilmiyorum ama siz
den ricam, bu işlerin süratle sonuçlandırılması. Her zaman bize vatandaşlar müracaat ediyor, parası
nı alamadık. 

Polislerle yaptığınız uygulamayı doğrusu ben yerinde bulmadım. Yani, şöyle, bu bir baskı gibi 
geldi bana. Mesele, ramazanın birinci günü orada bakılır, kaç tane polis arkadaşımız oruç tutmuyor
sa, ona göre yemek çıkar. Ama, bütün polislere tek tek yazı yazarak "kardeşim, sen oruç tutuyor mu
sun, tutmuyor musun." gibi bir tespitte bulunmak polisleri baskı altına almaktır. 

Bir de Hükümetiniz seçime gitmeden önce, polislere 200 ila 400 milyon lira civarında bir para 
vereceğinizi vaat ettiniz ama o vaatlerinizi de yerine getirmediniz. 

Teşekkür ederim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Söz alabilir miyim. 
BAŞKAN - Tabii, beş dakika süreniz var. 
Kürsüye geçebilirsiniz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar 

saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, değerli milletvekilinin... Yani, ramazan ayında bir yemekhane var. Bu hangi kurum olur

sa olsun, sadece emniyet teşkilatı falan değil, yemekhane kaç kişilik yemek çıkaracağını tespit etmek 
istiyor. Kişilerle ve kişilerin ismiyle falan ilgisi yok. Bunları bile, bu şekilde, farklı şekilde yorum
lamak doğrusu çok üzücü bir şey. Bu, çok makul, hangi açıdan bakarsanız, insani açıdan bakın, eko
nomik açıdan bakın, hizmetin iyi yürümesi açısından bakın, böyle bir olaydır. Ben burada cevap arz 
ediyorum, hâlen, bunun üzerine, tekrar o ifadelerin kullanılmasını tabii uygun bulmuyorum. 

İkincisi: Bakın, biz polisimizin kadrini biliyoruz, bütün güvenlik güçlerimizin -Bakanlığımın 
bağlı kuruluşları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı- nasıl özveriyle çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. 

Geçen Hükümet döneminde, özellikle polislerimize bazı destekleri vermeye çalıştık. Şu anda da 
hepimizin, Hükümet olarak -Başbakanımız başta olmak üzere- bu konudaki düşüncemiz bellidir. Bu ko
nuda, ilk fırsatta, yine yeni imkânlar sağlanacaktır. Titizlikle üzerinde duruyoruz, inceliyoruz, nerede, 
hangi imkânlar verilebilir diye. Ama, biz polisimizin kadrini biliyoruz, onu ifade etmek istiyorum. 

Tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Önerge sahiplerinden Sayın Çöllü. 
Yerinizden buyurun lütfen. 
HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, öncelikle Sayın Bakana sözlü önergeme verdiği yanıt için çok teşekkür 

ediyorum. Yalnız, önergemin birkaç sorusunda eksiklik kaldı, onun altını tekrar çizmek istiyorum. 
Önergemde "İlgili belediye başkanının, Kepez Belediye Başkanının, bu süre zarfında 2.500 ki

şiye, ayda 2.500 YTL maaşlı, iş garantili kurslar verdiği dile getirilmişti ve bu da Antalya basınında 
yer almıştı ve biz de böylesine Türkiye'nin işsizlik ortamında ayda 2.500 YTL garantili iş bulma ba
şarısını sergileyen belediyenin performansını tüm Türkiye'ye yayacak mısınız? Türkiye genelinde 
böyle kurslar açacak mısınız?" demiştim. Sizin yanıtınızdan anlaşılan o ki, ilgili belediye başkanı 
bu konuda samimi bir açıklama yapmamış oluyor. Yani, 2.500 YTL gibi maaş garantili iş falan yok. 
Buradan çıkan o. Onu mu algılıyoruz efendim? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çöllü. 
Sayın Bakan, buyurun. 
Beş dakika süreniz var. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, 

Kepez'le ilgili konuda Belediyenin... Biz, tabii, bu konularda valiliklerimiz aracılığıyla ilgili bele
diyelerden cevabını alırız ve Meclise getiririz, eksik kısım varsa tekrar onları da tamamlarız. Ama, 
burada bir maaş ödeme söz konusu değil. 

"İş garantili" ifadesi şunu ifade eder; biliyorsunuz, biz bunu değişik kurumlarımız aracılığıyla 
da yürütüyoruz: İş garantili, bakın -benim Devlet Bakanlığı dönemimde de Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü ve KOSGEB ve hatta TİM'le birlikte yürüttük- iyi bir eğitim veriyor
sunuz, eğitim masrafını karşılıyorsunuz sadece. Ama, eğitimden sonra, bunların özel sektörle irti
batlarını kurarak, bunlara istihdam bulmaya çalışıyorsunuz. Mümkün olabildiğince, eğitim 
döneminde de bu irtibatları sağlıyorsunuz. Buna benzer bir şeydir Belediyemizin yürüttüğü, ben onu 
anlıyorum. Yoksa, kursiyere yüksek bir maaş verme olarak anlamıyorum. Bizim Bakanlık olarak, bu 
manada, bütün belediyeleri kapsayan -öyle bir soru sordunuz çünkü- bir programımız, bir politika
mız yok. Ama, belediyelerimiz beceri kazandırma eğitimi yürütürler ve mümkün olabildiğince, o 
gün geçerli, meslek eğitiminde de verilemeyen bazı alanlarda beceri kazandırırlar. Çünkü, bir işsiz
lik var, bir anlamda istihdama katkıdır belediyelerimizin bu yaptığı. Böylece, vatandaşlarımız bir 
alanda beceri kazanır ve kolayca o alanda da iş bulur. Zaten benim soruya verdiğim cevabın ikinci 
kısmında da bu vardır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Şimdi, Sayın Süner, yerinizden lütfen. 
Bir dakikalık süreniz var. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanım, 100. Yıl 

Kompleksiyle ilgili verdiğim önergenin içinde, tapulara dayalı hukuksal sorunlar nedeniyle yargı
daydı. Burasının, 100. Yıl Kompleksinin ihalesi yapıldığı zaman hak sahibi olan arsa sahipleri var. 
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Ben, burada doğru bir ihale yapılmadığının dikkatini çekmek için bu önergeyi verdim. Yani, 
hak sahibi olan... Arazi var, hak sahipleri var, böyle bir yere ihale yapılıyor. Yani, dikkati çekmek için 
verdim bu önergeyi. İnşallah, bundan sonra şahıs arazilerinin olduğu bir kompleksi ihale etmezsiniz. 

Diğer verdiğim önergeyle ilgili Sayın Serik Belediye Başkanı Mehmet Habalı'nın bir yazısını 
okumak istiyorum size: "Kalıcı çözüm için katı atık..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yeniden girerseniz bir dakika ekleyeceğim iki sorunuz için. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Serik Belediye Başkanının yazısını aynen okuyorum: "Kalıcı çö

züm için 2003 yılında diğer çevre belediyelerin de katılımıyla (SETAB) Serik Çevre, Kültür ve Tu
rizm Altyapı Birliği adında birlik kurduk. 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığından tesis için yer 
tahsisi aldık. 2005 yılında tahsisi aldığımız yere Kültür ve Turizm Bakanlığına proje ihalesi yaptır
dık. Bu sürelerde birlik başkanımız ilçe başkanımızdı. 2005 yılı sonunda kaymakamlar birlik başkan
lığından yasal olarak alındığı için birlik kendi üyeleri arasından başkan seçmek zorunda kaldı. Bu 
sürede işe seçim ve siyaset girdi. Tam işlerin başladığı ve kurumsallaşmanın olacağı zaman bu so
runlarımızla bire bir ilgili olmayan belde belediye başkanı birlik başkanı oldu." 

Bundan sonra birlik başkanlarının kaymakam ve vali olması gibi bir talebi var Serik Belediye 
Başkanının. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.37 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.49 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Birinci sırada yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına iliş

kin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S. Sayısı:46) (X) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Halil Ünlütepe, 

Afyonkarahisar milletvekili. 
Buyurun Sayın Ünlütepe.(CHP sıralarından alkışlar) 
On dakika süreniz var. 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üye

ler; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kanunu'nda değişiklik yapan 46 sıra sayılı yasanın 4'üncü 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, infaz hukuku kapsamı içinde yasal bir düzenleme yapıyoruz. Cezaların asıl 
amacı, hükümlüyü ıslah etmek ve topluma kazandırmaktır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun'da, cezanın infazında sanığa karşı insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davra
nışlarda bulunulamayacağı; aynı Yasa'nın 3'üncü maddesinde de infazda temel amacın, hükümlünün 
yeniden suç işlemesini engelleyici tedbirleri almak, toplumu suça karşı korumak ve hükümlünün ye
niden sosyalleşmesini teşvik etmek olduğu yasayla belirlenmiştir. 

İzleme kurullarının kurulmasının nedeni, ceza ve infaz kurumlarındaki hukuk dışı uygulama
lardır. 1999 Aralık ayında cezaevi ve tutukevlerindeki insan hak ve özgürlükleriyle ilgili, ulusal bo
yuta yansıyan, sorunların çözümüne katkı sağlamak için 2001 yılında, üzerinde çalıştığımız yasa 
yürürlüğe konulmuştur. 

Sayın Başkan, ceza ve tutukevlerinde bayan tutuklu ve hükümlüler de bulunmaktadır. Kurulan 
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarından bazılarında bayan üye bulunmadığı bilin
mektedir. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri olarak değişik illerde ceza infaz ku-

(x) 46. S. Sayılı Basmayazı 14/11/2007 tarihli 20'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 

- 1 4 1 -



TBMM B:22 20 .11 . 2007 O: 2 

ramları ve tutukevleri kurul üyeleriyle yapılan toplantılarda kurulda bayan üyenin bulunmamasının 
bir eksiklik olduğu dile getirilmiştir. Örneğin, 2006 tarihinde Samsun ilinde yapmış olduğumuz top
lantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin çalışması so
nucunda verilen raporda, bu kurullarda bayan üyenin olmamasının büyük bir eksiklik olduğu, bu 
konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusu Büyük Millet Meclisi Komisyonu üyele
rince rapora dercedilmiştir. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarında bayan üye bu
lunmaması bir eksikliktir. Üyelerden birinin asil üye olarak bayan olmasında fayda vardır. Bu 
konudaki taleplerimizin olumlu karşılanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu da görüyorum. 

Sayın Başkan, Meclis İnsan Haklan Komisyonu üyeleri olarak cezaevleri ziyaret edildiğinde, 
bazı tutukluların başka illerde olan yargılamalarına katılamadıkları yönünde yakınmalar belirtilmiş
tir. Aynı tür yakınmalar izleme kurul üyeleri tarafından da Meclis İnsan Haklan Komisyonu üyele
rine bildirilmiştir. 

Bununla ilgili olarak gene bir raporu sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Haziran 2006 tarihinde, 
Sinop Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda aynen şu 
söylenmiştir: "Başka illerde duruşması olanların duruşmalarına gitme imkânlarının bürokrasi yü
zünden mümkün olmadığı belirtilmiştir." Kurul başkanı tarafından söylenen bir sözdür. Takdir edi
leceği gibi, tutuklunun duruşmaya katılamaması bir hak ihlalidir. Tutuklu suç mahalli yargıcınca 
yargılanmalıdır. Bu tür olayların Bakanlıkça mazeretlere sığınarak yerine getirilmemesi kabul olu
nabilecek bir durum değildir. 

Demokrasilerin gelişmişliğinde örgütlü toplum önemli bir faktördür. Örgütlü toplumlarda yö
netenlerin tutum ve davranışları, sivil toplum örgütleri tarafından gözlemlenir. Ceza ve izleme ku
rulları üyelerinin ağırlığı, kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinden, konumu gereği, izleme kurulu 
görevinde tam beklenen neticenin alındığını söyleyebilmek olanaksızdır. Bu nedenle, izleme kurul
larının sivilleşmesi talepleri devamlılık arz etmektedir. Sivilleşme, kurulun hem seçiminde hem de 
kuralda görev alacaklar yönünden ele alınmalıdır. İzleme kurullarının sivilleşmesi yönündeki talep
lerimiz de maalesef olumlu bir yanıt alamamıştır. Hâlbuki, izleme kurullarıyla ilgili yasal değişikliği 
yaparken 3'üncü maddenin gerekçesinde aynen şunu söylüyoruz: "İzleme kurulları üyelerinin bir 
kısmının kamu görevlisi olması ve bulundukları kuramlardan izin almada karşılaşılan sıkıntılar." 
Demek ki kurul, artık, tam işlevini yapamıyor, sivilleşmesi gerekiyor. Madde gerekçesinin de bu ol
masına rağmen, bu konuda gerekli çabanın harcanmamış olması ve Komisyondaki uyarılarımızın 
dikkate alınmamış olmasını da burada, sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 88 bin civarındadır. Doluluk oranının yüksekliğinden 
dolayı bazı cezaevlerinde yatacak yer bulunmamaktadır. Örneğin, geçen dönem, Mersin Cezaevi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyelerince ziyaret edildiğinde, ranzaların ta
mamen dolu olduğu, yerlerde, merdiven altlannda tutuklu ve hükümlülerin kaldığı, sırt sırta yattık-
lan görülmüştür; banyo, yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sorun olduğu gözlemlenmiştir. Suçların 
temeli, ekonomidir. Cezaevlerinin bu kadar dolu olması, ülkenin iyi yönetilemediğinin bir kanıtıdır. 
Ekonomiyi düzeltemediğimiz müddetçe suçlu oranı artacaktır. En önemli husus, hükümlü ve tutuk
luların haklarını kullanabilmesidir. Güzel bir söz vardır: "Suçluyu kazı, altından insan çıkar." Bu öz
deyiş, bize, yapmamız gerekenleri hatırlatıyor herhalde. Hükümlü veya tutukluyu cezaevinde yerlerde 
yatırmak onur kırıcı bir davranış değil mi, hak ihlali değil mi, insanlık dışı muamele değil mi? 

Cezaevlerindeki doluluk oranının çok yüksek olmasına rağmen, Adalet Bakanlığınca, bu dö
nemde, ülke cezaevlerinden bazılarının seçimlerden sonra kapatıldığını da görüyoruz. Örneğin, ili
miz Afyonkarahisar'ın Şuhut, Sinanpaşa, İhsaniye ve Çay ilçelerinde maalesef cezaevleri kapanmıştır. 
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Buralarda binalar, şimdi bomboş durmaktadır. Hâlbuki cezaevlerindeki doluluk oranı dikkate alın
dığında buralardan faydalanabilirdik. 

Ayrıca, cezaevlerindeki en önemli sorunlardan biri de, ceza infaz koruma memurlarının, zor ko
şullarda görev yapmalarına rağmen, yaptıkları görevle orantılı sosyal haklardan faydalanmamaları-
dır. Sayın Adalet Bakanımızdan rica ediyorum. İnfaz koruma memurlarının, mali ve sosyal 
sorunlarına özen gösterilerek, sorunların bir an önce çözülmesinde kamu yararı olduğunu belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, görüştüğümüz Yasa, 2001 yılında kurulan ceza infaz kurumları ve tutukevleri iz
leme kurullarını bulunduğu konumdan daha pasif bir hâle getirmektedir. Düzenleyici bir yasa ya
parken, 2001 yılında düzenlenen Yasa'yla en az üç ayda bir rapor düzenleme durumunda olan kurulu, 
şimdi en az dört aya... En azı çoğaltıyoruz. En az iki ayda bir olağan toplantı yapmak zorunda olan 
kurulu, üç ayda bir toplantı yapmaya... Yani en azları uzatıyoruz, bu ise artık, kurulu, gerekli işlevi 
yapmamasına doğru yönelten bir öğedir. 

Gene, gerekçesinden okuyorum: Bu kurulların rapor düzenlemesi kırtasiyecilik olarak algılan
maktadır. Bu nedenle, bu son yasa düzenlemesinde, yedek üyelik dışında olumlu bir hareket yoktur. 
Yasa, bunun dışında 2001 'in daha gerisine giden bir düzenlemedir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu yasanın bu şekilde geçmesinde kamu yararı gör
müyoruz ve Komisyonda da bu yasaya karşı muhalefet gerekçelerimizi belirtmiştik. Şimdi de bu ge
rekçelerimizi sizlerle tekrar paylaşma ihtiyacı duydum. 

Tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Kanun'da değişiklik yapan bu kanun tasarısı, bilindiği gibi, 2001 yılında 57'nci Hükümet dö

neminde başlatılan, özellikle işkence ve kötü muameleye karşı mücadele kapsamında getirilmiş bir 
reform. Bugün, bu Kanun'la, önemli ölçüde bu reformu ileriye götürme çabası içerisinde olduk. 

Tabii, böyle bir yürürlük maddesinde söz almamın sebebi açıkçası başka. Bu zamana kadar, bu 
kanun tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak çeşitli önerilerimiz oldu, katkılarımız oldu. 
Fakat, bir konuyu belirtmek istedim Genel Kurula. 

Genel Kurulumuzun 20'nci Birleşiminde, 14 Kasım Çarşamba günü, Adalet Bakanımız Sayın 
Mehmet Ali Şahin'in "Bu raporlar infaz hâkimliğine, savcılıklarımıza, Adalet Bakanlığımıza geliyor. 
Şimdi yapacağımız değişiklikle, Adalet Bakanlığı olarak biz bu raporları her yıl kamuoyuyla payla
şacağız. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine de, İnsan Hakları Komisyonuna da gönderme so
rumluluğu var. Ama, bu mecburi değil. Sanıyorum, arkadaşlarımız önerge de verdiler; vermedilerse, 
ya Komisyon Başkanı ya Hükümet adına ben verebilirim. Bunu da zorunlu hâle getirelim. Yani, bu 
komisyon raporları, Adalet Bakanlığının raporları da millet adına burada görev yapan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin İnsan Hakları Komisyonuna da mutlaka gönderilmeli. Bunu da zorunlu hâle geti
relim." diye bir konuşması olmuştu ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz de bir önerge vermiştik. 
Adalet Bakanlığının, biliyorsunuz, bu izleme kurullarının raporlarıyla ilgili vereceği bir rapor var, bu 
raporu kamuoyuyla paylaşması gerekir. Aynen Sayın Bakanın dediği gibi, bu raporu kamuoyuyla 
paylaşmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisine, sorumlu bir yürütme olarak da "Öncelikle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına sunduktan sonra ka-
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muoyuna açıklar." diye bir önerge verdik. Sayın Bakanın istediği oldu, o da burada. Başkan Soruyor: 
"Komisyon önergeye katılıyor mu?" Adalet Komisyonu Başkan Vekili "Katılmıyoruz Sayın Başka
nım" diyor, "Hükümet" Mehmet Ali Şahin "Biz de katılmıyoruz efendim." 

Değerli arkadaşlar, şimdi, acaba, kim kime takoz koyuyor? Bugün, Sayın Başbakan, işte "Mu
halefet, yapacağımız işlere takoz koymasın." diye bir ifadede bulunmuştu ama Hükümetin, bunun 
özellikle, ben, bir önergeyle getireceğim, zorunlu olmalıdır derken, bir muhalefet partisinin bu çer
çevede verdiği bir önerge oluyor, maalesef, bu önerge bile bu kanuna, Milliyetçi Hareket Partisinin 
yapacağı olumlu bir kanuna, Hükümetin de zabıtlardan okuduğum şekliyle "Olması gerekir" dediği 
bir kanuna verdiğimiz önergeye bile "Hayır" denilebiliyor. 

Şimdi, işte, bu da açıkçası, yönetme, nasıl bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı da 
çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Biz, ısrarla, bütün kanunlarda, Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak doğru gördüğümüz hususları, miIletvekiUerimizin hür iradelerine sunmaya devam edeceğiz ama 
eğer, bir Sayın Bakan "Bu konuda ben önerge hazırlatacağım, zorunlu hâle getirelim" demesine rağ
men, bir önerge geliyor ve bu önergeye "Katılmıyoruz" diyorsa artık, değerli milletvekilleri, bile
miyorum, bu konuda nasıl olumlu adım atacağız, nasıl birbirine takoz koyma anlayışı içerisinde 
hareket ediliyor, doğrusu merak ediyorum. 

Bu kanunla ilgili olarak daha önce de bir milletvekilimiz, özellikle, ceza infaz memurlarının 
ekonomik sorunlarıyla ilgili soru sormuştu. Sayın Bakan, işte "Elimizdeki imkânlar, tabii, ben iste
rim ama yani benim elimde değil, Maliye Bakanın elinde." 

Değerli arkadaşlarım, bu koruma infaz memurları, cidden, oldukça sıkıntı içerisinde hizmet yü
rütenlerdir fakat bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısının 40'ıncı maddesinde, infaz 
koruma memurlarıyla ilgili fiili hizmet süresi zammı ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla, bu vesi
leyle Hükümete, Adalet Bakanımıza, özellikle bu Sosyal Güvenlik Kanunu'nda daha önce sizin ön
gördüğünüz ve Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini iptal ettiği için daha sonra yürürlüğünü 
ertelettiğiniz bu Kanun'da, sizin, fiilî hizmet zammı süresiyle ilgili, infaz koruma memurlarına ön
gördüğünüz fiilî hizmet süresiyle ilgili düzenlemeden vazgeçiyorsunuz. Bu konuda, muhakkak su
rette elinizde bir fırsat vardır. Bu görevi yapanların, gerçekten içinde bulundukları zorlukları 
düşünmek suretiyle, hiç olmazsa, bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmadan 
önce, özellikle Adalet Bakanının, bu ceza infaz koruma memurlarının, infaz memurlarının bu soru
nunu çözdükten sonra Meclise gelmesini, bu vesileyle Hükümete iletmek amacıyla söz aldım. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. Teşekkür ederim efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Şahıslar adına söz isteyen milletvekilleri vardır. 
İhsan Koca, Malatya Milletvekili... 
Sayın Koca, yok. 
İkinci sırada söz isteyen, İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekili. 
Buyurun Sayın İnceöz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve 

Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı'nın 4'üncü 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta perşembe günü görüşmeye başladığımız kanun tasarısını, 
genel anlamda bir toparlamak istiyorum, neler getirmeye çalıştığını. Ceza infaz kurumlarının, bu an
lamda, amacına değinmeden de geçemeyeceğim. 
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Ceza infaz kurumlarının amacı, cezaevlerinde kalan tutukluların yargılanmaya hazırlanma sü
resini, hükümlülerin ise cezalarını insan onuruna yakışır biçimde çekmelerini sağlamak, onların 
yaşam koşullarını iyileştirmek ve yeniden suç işlemeden, onurlu, üretken bireyler olarak topluma 
kazandırmaktır. 2001 yılında kabul edilen 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme 
Kurulları Kanunu da bu amaçlara katkı sağlamak üzere çıkarılmış bir kanundur. Ancak, Kanun'un 
uygulanmasında zamanla bazı güçlükler yaşanmış, yeni ihtiyaçlar hasıl olmuştur. Bugün görüşmekte 
olduğumuz ve biraz sonra da yasalaşacağını umduğumuz bu kanun da, değişen koşullara, ihtiyaçlara 
cevap vermek ve uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeleri ihtiva etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı pek çok yenilik getirmektedir ileriye dönük. İzleme kurul
larının görevlerinin uygulamada kesintisiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla daha ön
ceki Kanun'da 5 olan üye sayısının 5 asıl ve 3 yedek üye olarak değiştirilmesini öngörmüştür. Ayrıca, 
önergeyle, bu 5 asıl üyenin içerisinde 1 tane kadın üyenin bulunmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu
nunla, tutuklu veya hükümlü kadınlarla birlikte yaşayan çocukların ceza infaz kurumlarındaki, tutu-
kevlerindeki yaşam koşullarının kadın üyelerce, kadın bakış açısı ve hassasiyetiyle değerlendirilecek 
olması da oldukça sevindiricidir. Bu nedenle, kadın üyenin zorunlu hâle getirilmesini önemsediğimizi 
belirterek, bu konuda hassasiyet duyulmasındaki memnuniyetimizi belirtir, ayrıca teşekkür ederiz. 

Değerli milletvekilleri, izleme kurullarının toplantı ve rapor sürelerinde de değişiklik söz ko
nusudur. Kurulların toplantı sayısı iki aydan üç aya, rapor sayısı da üç aydan dört aya çıkarılmıştır. 
Buradaki amaç, bir önceki rapordan henüz sonuç alınmamışken, yeni durumlar ortaya çıkmamış iken 
aynı şeyleri bildirmenin önüne geçmektir. Zira, aynı içerikli raporlardan sonuç alınamayacağı, bu 
bakımdan katkı sağlanamayacağı amacıyla böyle bir uygulama öngörülmüştür. Bu öngörülen süre
ler söylendiği gibi değil, asgari olup izleme kurulları bir ay, on beş gün gibi çeşitli sürelerde de top
lanarak çalışmalarını yapabilir. Düzenleme asgari süre bakımından olduğundan, bu konudaki 
eleştiriler de gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla, yine, çok önemli bir yenilik getirildiğini düşünüyorum ben. 
Tasarıda, Adalet Bakanlığı, her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporların sa
yısını, konularını, yerine getirilen ve getirilmeyen önerileri ve gerekçelerini rapor ile kamuoyuna 
açıklamasını düzenlemektedir. 

Bu maddenin de çok önem arz ettiği kanaatindeyim. Şöyle ki: Bu maddeyle hem izleme kurul
larının denetimi, şeffaflığı hem de Adalet Bakanlığının, kamuoyunda bütün bunları paylaşmakla şef
faflık ve kamu vicdanında yargılanmak suretiyle de denetimini getirdiği kanaatindeyim. Bu vesileyle, 
Hükümetimizin insan hakları konusundaki samimiyetinden hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiği 
de somut adımlar karşısında şüphe götürmez bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi çok fazla uzatmayacağım çünkü yasa tasarısı geçen haftadan 
beri görüşülmektedir. Bu tasarının sadece bu maddeleri dahi, başlı başına, şahsımca, reform niteli
ğinde düzenlemeler getirmekte. 

Hızla gelişmekte ve değişmekte olan ülkemizin, değişen koşullara uygun şartlar altında, ihti
yaçlarına cevap vermek üzere hazırlanan tasarının yapılan önemli ve faydalı işlerden biri daha oldu
ğunu belirterek, tasarının Genel Kurula sunulmasında emeği geçen Hükümetimize ve biraz sonra 
oylarınızla destek verecek siz değerli milletvekillerine şimdiden teşekkür eder, tasarının hayırlara 
vesile olmasını temenni eder, yüce heyeti saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Sayın Bakanın çok kısa bir açıklaması var, bir tavzih yapacak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, sayın konuşmacılar yasa tasarısında düzeltildiği hâlde eksik bilgiye da
yalı bir açıklama yaptılar, onu vuzuha kavuşturmak istiyoruz. 

Bir tanesi, izleme kurullarında bayan üyenin olmadığı tarzındaki bir açıklamaydı. Onun öner
geyle değiştirilmiş olduğu şimdi çok açıktır. Dolayısıyla, izleme kurullarında da bir bayan görev 
yapacaktır. 

İkincisi, tasarıda, hazırlanan raporların ihtiyari olarak, gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İnsan Hakları Komisyonuna sunulması ifade ediliyordu. Önergeyle bu da değiştirildi. Dolayı
sıyla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna raporun bir sureti gönderilecektir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ben Adalet Bakanlığının raporundan bahsettim Sayın Bakan. İz
leme kurullarının raporu zaten Adalet Bakanlığına gidiyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Olsun. Şimdi, 
artık yasalaşma noktasına gelmiş en son durumu konuştuğumuz için onlar geride kaldı. Son durum 
itibarıyla, hazırlanan raporlar Meclis komisyonuna da bildirilmiş olacaktır. Maksat hasıl oluyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ama, "Adalet Bakanlığına raporu bildirir." diyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Üçüncü olarak şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras. 
Buyurun Sayın Uras. 
Süreniz beş dakika. 
MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Merhaba efendim. 
Bu yasayı çıkarmaktaki amacımız, cezaevlerinde insanca yaşam koşullarını oluşturmak. Bu ko

nuda önemli adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Fakat elimizde bir imkân daha var, o da, Ana-
yasa'mızın ilgili maddesindeki rücu hakkı. Örneğin, herhangi bir yurttaşımız cezaevinde ve dışında 
bir hak kaybına uğradığında iç hukuk sistemini tüketip Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine başvur
duğunda çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu kim ödüyor? Biz yurttaşlar ödüyoruz. 
Peki, bizimle ilgili olmayan bir konuda biz yurttaşlar vergilerimizle niye bedel ödüyoruz? Mesela, 
bir işkence olayında, ilgili tim silsilevi olarak müdürü ve ilgili bakanın maaşlarından -hadi bir kere 
de olmasın, haksızlık etmeyelim- on-on beş yıla yayılmış bir şekilde rücu edilse, bıçak gibi, Türki
ye'de insan hakları ihlalleri kesilmez mi? Niye Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kendisiyle ilgili ol
mayan bir konuda, bu tür cezalarda, biz paramızı öderiz bildiğimizi yaparız demeyeceğimize göre, 
yurttaşlarımızı sorumlu tutuyoruz? 

Tamam, bu yasayı çıkaralım, ama bir de, bizim bir rücu hakkımız var. Lütfen, ülkeyi bu konuda 
kim zor duruma düşürüyorsa, ilgili tim, kurumun müdürü, genel müdürü, o dönemin siyasi sorum
lusu olan sayın bakanın maaşlarından rücu ederek, bıçak gibi, Türkiye'deki hak ihlallerini kesebili
riz. Diyeceksiniz ki, şimdi biz insanlarımızı parayla mı terbiye edeceğiz? Ee siyaseten bu iş 
olmuyorsa, bir de bu yolu deneyelim diyorum. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, 

burada da bir cümlelik bir tavzih ihtiyacı vardır. 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakan, kürsüye gelmek zorundasınız. 
Hükümet olarak, buyurun. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, sadece konuya açıklık getirmek adına ifade ediyorum, çünkü bu konuş
malar dışarıdan da yakinen takip edildiği için. Türkiye'deki uygulamalarla ilgili tabiatıyla eksiklik
ler var, yanlışlıklar var, ama bir de doğru olan şeylerin yanlış anlaşılması gibi bir durumla da karşı 
karşıya kalırsak işimizi zorlaştırıyoruz. 

Devlet Memurları Kanunu'nun 12'nci maddesinde 57'nci Hükümet döneminde, aynen Sayın 
Uras'ın bahsettiği konuyla ilgili bir düzenleme yapılmış. 26/3/2002 tarihli 4748 sayılı Kanun'un 
3'üncü maddesi: "İşkence ya da zalimane, gayri insanî veya haysiyet kırıcı muamele suçları nede
niyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminat
lardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." diyor. 
Yani, rücu imkânı zaten işkenceyle ilgili konularda öngörülmüş 57'nci Hükümet döneminde. Doğru 
bir iş yapılmış. 

Şimdi, 2002'den beri böyle bir uygulama varken, böyle bir düzenleme varken, sanki yokmuş gibi 
dışarıya bilgi aktarırsak o da çok doğru olmaz diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Süner, buyurun. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanım, cezaev

lerinde şu an itibarıyla 90 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunmasına rağmen, sadece 22.450 
infaz ve koruma memurunun vardiya nöbet usulü çalıştığı dikkate alındığında, her vardiyada 5.600 
civarında personel fedakârca çalışmaktadır. 8.357 boş kadroya acil olarak atama yapılması gerek
mektedir. Boş olan kadrolara atama yapmak için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

İkinci sorum: Toplumun en sorunlu kesimiyle uğraşan cezaevi personeli aylık ortalama 800 YTL 
maaş almaktadır. Büyük şehirlerde kira ücreti de dikkate alındığında geçinmeleri imkânsızdır. Özel
likle mahkûm sayısının yaklaşık 20 bin olduğu İstanbul'da kimse çalışmak istememektedir. Perso
nelin özlük haklarında ivedilikle iyileştirme yapılması lazımdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ersin, buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Gerçi, Adalet Bakanımız bugünkü görüşmelere katılmadılar ama, Sayın Çiçek de eski bir Ada

let Bakanı olarak konu hakkında bilgi sahibidir mutlaka. 
İzmir'de Buca Cezaevi sorunu var, yani sık sık bu cezaevi -yani şu an bu cezaevi kentin içinde 

kalmış durumda- çeşitli şikâyetlere neden oluyor ve her dönemde de bu cezaevinin buradan taşına
cağı söyleniyor ama her şey olduğu gibi yerinde duruyor. Acaba bu Buca Cezaevinin taşınması için, 
bulunduğu yerden taşınması için ne gibi çalışmalar yapıldı ve ne zaman bu sonuçlanacak? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Birdal. 
AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda 

bulunmaktan ötürü belki çok sayıda cezaevlerinden başvuru almaktayım ve bu başvurulardan ço
ğunda özelikle ana dilde konuşamamaktan yakınılıyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta Sincan Cezaevinde 
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bir baba, üniversite öğrencisi olan bir kızının, ki 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasa-
sı'na muhalefetten tutuklu olduğunu söylediler ve bugüne kadar da duruşmaya çıkmamışlardı ve 
kendi ana diliyle konuşmak istemiş çocuk. İnfaz koruma görevlileri, memurları izin vermemişler ve 
o yarım saat sadece birbirlerine bakınarak yetinmişler. Oysa, Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Konseyi tutuklu ve hükümlülere uygulanması gereken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunırmak, buyurun. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana sormak istediğim, bugüne kadarki izleme kurullarında veya... 
SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, sözünü bitirmeden kestiniz. 
BAŞKAN - Süreniz dolmuştu. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Süreme kastetmesinler ama... 
BAŞKAN - Siz devam edin. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Arz etseydi... 
BAŞKAN - Siz devam edin. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - .. .herhangi bir hukuki müracaatla acaba ceza yürütmesi esasında 

herhangi orada kamu adına görev yapanların mahkûmlardan da insan haklarına aykırı uygulamala
rının kendilerine yapıldığı noktasında bir şikâyetleri olmuş mudur veya insan hakları izleme kurul
ları bu noktada hiçbir izlemeye girmişler midir? Böyle bir şey Bakanlığımıza aksetmiş midir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Uras, buyurun. 
MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Bakana, rücu hakkı konusundaki bilgisi için teşekkür 

ederim ama bu tutanakta imzası bulunan en fazla başkomiserlere kadar uzanır, ne vali ne siyasilerle il
gili bir rücu hakkı bulunmamaktadır. O yüzden, bu rücu hakkı uygulanırsa siyasiler için de hakikaten 
sonuç alınır diye düşünüyorum. Verdikleri bilgi doğru ama eksik bilgi olduğunu düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Birdal, bir dakikalık süre verildiği için, cihaz otomatik kesti, o nedenle. Özel bir nedenle 

kesilmiş değil. Onu sizinle paylaşayım istedim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun lütfen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü sayılarındaki 

artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi infaz sistemi değişti. Eskiden beşte 2 nispetinde bir yatım 
söz konusuydu, şimdi üçte 2'ye çıktı. Onun için, 1 Haziran 2005'ten itibaren yürürlüğe giren yeni ceza 
hukuku alanıyla ilgili yasalar çerçevesinde hükümlülerin ceza infaz kurumlarında kalma süreleri art
mıştır. Onun için, sayının artmış olmasının temelinde yatan sebeplerden, belki de en önemli sebep
lerden bir tanesi budur. Bunun bilinmesinde fayda var. Çünkü maalesef cezaların caydırıcılığı birkaç 
sebepten dolayı kalmamıştı geçmişte. Sıkça çıkarılan aflar, bu yetmiyormuş gibi bir de ceza infaz sis
temindeki kolaylıklar sebebiyle en ağır suçları işleyenler bile çok kısa süre içerisinde çıkmaktaydı. 
Bu da cezaların caydırıcılığını artırıyordu. Onun için, buradaki artışın önemli sebepleri İnfaz Yasa-
sı'ndan kaynaklanıyor ve bu doğrudur. Avrupa standartlarına uygun da bir düzenlemedir. 

İkincisi, tabiatıyla ceza infaz kurumlarında da personel açığı vardır. Bu personel açığı, her yıl 
bütçeyle beraber belli sayıda, ilgili kurumlara, boş kadrolara atama yapabilmeleri için imkân veril
mektedir. Ümit ediyorum ki 2008 bütçesi yürürlüğe girdiğinde de bu boş kadrolar için yine önemli 
ölçüde bir kadro tahsisi yapılacak ve bu açıklar büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır. 
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Özlük haklarıyla ilgili hususlar da doğrudur. Bu manada zaman zaman geçtiğimiz dönemde de 
biz de bu taleplerle muhatap olduk. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de maalesef personel sistemi büyük öl
çüde dejenere olmuştur. Her kurumda aynı işi yapanlara aynı ücretler verilemediği için de ücret sis
teminde büyük bir haksızlığın olduğu da görülmektedir. O nedenle, bu dönem, sizlerin de katkısıyla, 
ümit ediyorum ki personel rejimini tepeden tırnağa düzeltecek, aynı sıkıntılara maruz kalanların aynı 
haklardan istifade edeceği, "eşit işe eşit ücret" esasından hareketle, özlük hakları konusuyla ilgili 
olarak, tabiatıyla infaz memurlarının durumu da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması söz konusu 
olabilecektir. 

Sayın Ersin'in söylediği Buca Cezaevi konusu, bizim geçtiğimiz dönemde de üzerinde çokça 
durduğumuz bir konudur. Şehrin içerisinde kalmıştır. İşin geçtiğimiz dönemden bugüne kalmasının 
en önemli sebeplerinden bir tanesi, maalesef, cezaevlerini kimse kendi beldesinin, ilçesinin yakında 
istemiyor. Onun için yer bulmakta uzun süre zaman kaybetmişizdir. Şu ilçe mi olsun, burası mı 
olsun... İl genel meclisi üyesi arkadaşlarımız bunu yakinen biliyor, o dönem valilik yapan ve şu an baş
savcımız olan arkadaşlarımız da biliyor. Nihayet, Aliağa ilçesi Bahçedere köyünde 500 bin metreka
relik bir arsa bulunmuştur ve şu an proje çalışması devam ediyor. 262.956 metrekarelik kapalı alan, 
İzmir'in ve bölgesinin ihtiyacını uzun süre karşılayacak bir cezaevinin yapılması, oraya, planlanmış
tır. Projeleri son safhaya geldi. İncelemeleri yapıldıktan sonra ihalesi yapılacak. Ben, eski Adalet Ba
kanı olarak biliyorum ki, öncelik verdiğimiz cezaevlerinden bir tanesidir. Hem İzmir'in geleceği 
açısından önemli hem de fiziki şartların iyileştirilmesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum. 

Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ahmet Ersin, 

İzmir Milletvekili. 
Buyurun Sayın Ersin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi 

saygılarımla selamlıyorum. 
Önce, Sayın Bakanın Buca Cezaeviyle ilgili verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Ancak, söy

lediklerini ben de biliyorum İzmir Milletvekili olarak. "İşlerin neden bir türlü sonuçlanmadığını ve 
ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir bilgi verebilir mi?" diye sormuştum, ama sanıyorum bu ko
nuda bizi aydınlatacak bir şey söyleyemedi şu aşamada. İnşallah, kısa zamanda Buca Cezaevi bah
sedilen yere taşınır ve İzmir de, Buca da böyle büyük bir sorundan kurtulmuş olur. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelen tasarıların, tekliflerin yürütme maddesi üzerinde konuşmak 
çok da olağan bir davranış değil. Yani, eğer her şey yolunda gidiyorsa bu yürütme ve yürürlük mad
deleri üzerinde gruplar ya da şahıslar fazlaca söz almazlar. Ancak, bazı tespitlerimi, aldığım, edin
diğim bazı bilgileri sizlerle paylaşmak için huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevleri, bildiğiniz gibi suç işleyen, yani, yasalara karşı gelen kişilerin 
bir yandan cezalarının çektirildiği, bir yandan da enforme edilerek yeniden topluma kazandırıldık-
ları yerlerdir. Yani, cezaevleri deyince, çağdaş anlayış budur, hem cezasını çekecek hem de cezası bit
tikten sonraki toplum yaşamıyla uyumlu hâle getirilecek. Ancak bizim cezaevlerimiz, bugünkü 
durumları itibarıyla, sadece cezaların çektirildiği mekânlar olarak görülüyor. Yani, gerek fiziki ko-

- 1 4 9 -



TBMM B:22 20.11.2007 0 : 2 

şullar itibarıyla gerekse -az önce arkadaşlarım da söz ettiler- personel yetersizliği ve personelin eği
tim yetersizliği nedeniyle, bu suç işleyen kişilerin, cezaevinde kalan kişilerin, cezaevine alınan kişi
lerin enforme edilmeleri mümkün değil. 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz ekim ayı sonu itibarıyla, yani, 31/10/2007 itiba
rıyla ceza ve tutukevlerinin mevcudu 88.610 kişi -ki, bu rakam ocak başında 70.277 kişiydi- şubat 
sonu itibarıyla da 77.425'ti. Yani, 2007'nin ocak ve ekim sonu itibarıyla bu on aylık sürede mevcut 
18.333 kişi artmış, suç işleyen yeni kişilerle 18.333 kişi artmış. Sadece ekim ayındaki artış miktarı 
1.407 kişi. Bunları neden anlatıyorum sizlere? Yani, Türkiye'de otuz iki saniyede bir suç işlendiğine 
ilişkin bazı tespitler var, ki önümüzdeki rakamlar da, cezaevlerinde kalan kişilerin sayılarının bu şe
kilde hızlı artmasından da bu tespitin aslında doğru olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevlerinin fizik itiba
rıyla enforme edilmeye, suçluların enforme edilmesine uygun olmadığını söylerken, cezaevlerinin 
kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlüyü barındırmak durumunda olduklarını anlatmak is
tiyorum. Nitekim, ekim sonu itibarıyla cezaevlerimizdeki kapasite fazlası 5.938'dir ve 5.938 kapasite 
fazlası kişinin de çok önemli bir bölümü İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illerimizde gö
rülüyor. Yani, büyük illerimiz zaten, bildiğiniz gibi, suçların çok yoğun olduğu kentler. Yani, öyle ki, 
insanlar, vatandaşlarımız, kapkaça uğramamak için, gaspa uğramamak için sokağa çıkamıyor ve ev
lerinde dördüncü, beşinci katlarda oturan vatandaşlarımız, hırsızlık korkusuyla kapılarını, pencere
lerini demirle kapatmak durumunda kalıyorlar. Yani, Türkiye'de asayiş berkemal değil. Özellikle 
büyük kentlerde böyledir maalesef. 

Şimdi, bu 88.610 kişi, yani, 31 Ekim itibarıyla cezaevleri ve tutukevlerinde barındırılan 88.610 
kişinin 80.171 'i adli tutuklu, ki bunların şubat sonu itibarıyla sayısı 70.155'ti. Yani, sekiz ayda 11.185 
adli tutuklu ilave edilmiş. Sağ terör grubundan 635 kişi var cezaevlerinde, sol terör grubundan 3.482 
kişi var, ki şubat sonu itibarıyla bunlann sayısı 3.044'tü. 438 artış var sekiz aylık sürede. İtirafçı terör 
grubundan olanlar 171 ve çıkar amaçlı suç örgütü mensubu ise 4.151 kişi. Keza, şubat sonu itibarıyla 
bunların da sayısı 3.108'di ve sekiz ayda 1.133 kişi artmış sayıları. Yani, bu da gösteriyor ki, Türki
ye'de çok hızlı bir suç işleme oranının yükselmesi gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. 

Kapalı ceza infaz kurumlarında 80.941 kişi kalıyor. Bunların 1.630'u çocuk, 2.916'sı kadın. 
Açık ceza infaz kurumlarında 6.496 kişi kalıyor, 143'ü kadın. Çocuk ceza infaz kurumlarında 1.173 
tane çocuğumuz -bu çocuk ceza infaz kurumlarında- kalıyor. 

Burada şöyle bir çelişki var değerli arkadaşlarım: Çocuk ceza infaz kurumlarında kalan suç iş
lemiş çocukların sayısı 1.173, ama kapalı ceza infaz kurumlarında büyüklerle birlikte aynı ortamda 
kalan çocuk sayısı 2.916. 

Peki, bu çocukların, çocuk suçluların, 2.916 tane çocuk suçlunun kapalı ceza infaz kurumla
rında büyüklerle birlikte aynı ortamda kalması uygun mudur? Ve neden 1.173 tanesi çocuk cezaev
lerinde kalıyor da 2.916 tanesi büyüklerle birlikte kapalı ceza infaz kurumunda kalıyor? Şimdi, bunun 
tabii bir izahı gerekir. Yani, hem sosyolojik olarak uygun değildir hem psikolojik olarak uygun de
ğildir çocukların büyüklerle aynı ortamda kalması. 

Değerli arkadaşlarım, yine ekim sonu itibarıyla, bu 88.610 tutuklu ve hükümlünün 82.748 tanesi 
erkek. Bunların sayısı şubat sonu itibarıyla 72.154'tü. Yani, sekiz ayda 10.599 kişi artmış suç işle
yen erkekler itibarıyla. Kadınların sayısı 3.059 -ki, bunda da yine sekiz aylık süre içinde 311 artış var-
ve çocuk tutuklu ve hükümlülerin sayısı 2.803 ve bunların da sekiz aydaki artışı 280 kişi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Bakan Şahin, bu kürsüden, cezaevlerindeki bu yoğunluğu, 
kapasitenin üzerindeki bu yoğunluğu izole edebilmek için, giderebilmek için yeni cezaevlerinin ya
pılacağını ya da yapılmakta olduğunu söyledi. 
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Değerli arkadaşlarım, bir defa, cezaevlerinde başkaca bir insan hakkı ihlali aramanıza gerek 
yok; bizatihi bu durum, en önemli insan hakkı ihlalidir. Çünkü, devlete emanet edilmiş olan tutuklu 
ve hükümlülerin vücut bütünlüğünü sağlamak, onların sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmelerini 
sağlamak ve onların ceza sonrası topluma kazandırılmasını sağlamak, devletin birinci görevidir. Ama, 
insanları ceza ve tutukevlerinde balık istifi yaşamaya mecbur etmek de bana göre en büyük insan 
hakkı ihlalidir ve şimdi, bugün yaşanan, ceza ve tutukevlerinde yaşanan durum budur. İstediğiniz 
kadar cezaevi yapın, istediğiniz kadar yeni cezaevleri yapın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika süre veriyorum. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Teşekkür ederim. Yeterlidir bir dakika efendim. 
Eğer bu ülkedeki yoksulluğu ve açlığı gideremezseniz, istediğiniz kadar cezaevi yapın, bir süre 

sonra onlar da yetmez. 
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın Şahin, sigara yasağıyla ilgili olarak "vatandaşın elinde 

bir tek sigarası kaldı, onu da alırsak ayıp." diye söyledi. Yani, bunu boşuna mı söyledi sanıyorsunuz? 
Vatandaşın beş yılda anasını ağlattık, ayıp oluyor, utanıyorum demek istiyor. Bunu biz anladık da siz 
anlamadınız mı? Memura yüzde 2 zam yaparken, maaşına yüzde 2 zam yaparken, Sayın Gül'ün ta
dilat ve mobilya masrafları için ödeneğini yüzde 64 artırdık. Bundan utanç duyuyorum, siz utanmı
yor musunuz diyor, bunu demek istiyor. Biz anladık bunu, siz anlamadınız demek ki. Eğer Sayın 
Şahin'in bu dediklerini anlamayan varsa, IQ'sunu gözden geçirsin diye söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten cezaevlerinde yaşanan sorunlar büyüktür. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına... 
AHMET ERSİN (Devamla) - Bir dakika... Teşekkür edeyim, sonra çağırın efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Sözümü tamamlayayım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Bir dakika eklemiştim, "lütfen, tamamlayın" demiştim. "Yeter" demiştiniz. Lütfen... Lütfen 

yerinize. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Sözümü tamamlayayım. Teşekkür edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen yerinize. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Hepinize çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak. 
Buyurun Sayın Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının yü
rütme maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki, ülkemiz için çok önemli bir kanunu burada kesinleştiriyoruz. 
Önemli bir kanundan hemen konuya muttali olmamız için genel gerekçeye dönmek yeterlidir. Genel 
gerekçede, 2001 yılında deniliyor ki: "Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, mevzuat 
ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz ku
rumlan ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak 
ve tespitlerini rapor hâline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak amacıyla..." Yani, burada, ül
kemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası bir camiaya bir imaj söz konusu. 
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Bundan daha önemlisi, ülke insanımızın cezaevlerindeki yaşam şartlan, ülkemizdeki ceza infa
zının, yürütmenin hangi safhada, hangi safahatta yerine getirildiğine dair de bu kurulların verdikleri 
raporlardır. Bu kanun maddesinin ne kadar önemli olduğunu daha ileri safhada bir tespitle sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, hayatımızın her safhasında duyduğumuz "adalet, mülkün temelidir." Do
layısıyla adalet, devletimizin en birincil görevidir. 

Kıymetli arkadaşlar, aynı zamanda adalet duygusu evrenseldir. Hangi milletten, hangi nasyo-
nalden olursanız olun, adalet duygusunun tarifinde kendinize göre bir tarif getiremezsiniz. 

Bir diyarda adaletin işleyip işlemediğini bir bilgine sorduklarında, bilginin verdiği cevap şudur: 
"Eğer, o diyarda en güçlü haksız karşısında en güçsüz haklı olan hakkını alabiliyorsa, o diyarda ada
let vardır." diye tarif ediliyor. Dolayısıyla, adaletin her safhasını doğru terennüm ettiğimizde ceza in
fazının da bir adaletin gereği olduğu kavranmalıdır. 

Kıymetli arkadaşlar, otorite kendisini iki alanda hissettirir: Birisi cezadır, diğeri mükâfattır. Eğer 
ceza gayesine ulaşmıyorsa, mükâfat gayesine hizmet etmiyorsa, o otoritenin bunları doğru kullandı
ğından söz etmek mümkün değildir. 

Kıymetli arkadaşlar, çıkardığımız bu yasada taraflar vardır. Bu taraflar kanuna dercedilmiş olsun, 
kanuna dercedilmemiş olsun, ama, gözden geçirdiğimizde bu kanuna taraf olan şu kesimler vardır: 
Bir: Suçlu, hukuka karşı gelmiş, kanuna karşı gelmiş insanlar vardır. Bu suçluların, biz, cezaevinde 
yatan gariban Mehmet'in de, Ayşe'nin de, Fatma'nın da milletvekilleriyiz; yani, suçlunun da millet
vekilleriyiz. 

Suçlu, terörist olabilir. Bu kanunu sadece teröristler neticesinde insan haklarının dışına çıkabi
lecek şekilde bir acımasızlığa doğru itmek de yanlıştır. Terörist isyan etmiştir, ama yakalandığında 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukuna tevdi edildiğinde, artık o, devletin şefkatli kollarındadır 
ve hukuka tabidir. 

Kıymetli arkadaşlar, tabii ki kanunda mağdurlar vardır. Mağdur bazen kişidir, bazen kurumdur. 
Biz, mağdurların da milletvekilleriyiz. Bugün, kapkaça uğrayan, canına kastedilen, malına kastedi
len o tarafın da milletvekilleriyiz biz. 

Kıymetli arkadaşlar, biz, kamu yaptırımını yürüten yetkililerin, mağdurların, kamu adına bun
ları yürütenlerin, yetki kullananların da milletvekilleriyiz. Suçluyu yakalan polisin, cezaevindeki 
infaz memurunun, cezaevindeki müdürün, onların da vekilleriyiz bizler. 

Dolayısıyla, burada kanunu yaparken, bizler, bütün bu tarafların, inanıyorum ki, gayesine uygun 
gayeleri, yetkileri hukukla tanımlanmış ve bu yetkilerde, hepsi, kendi taraf olduklarının haklarını ko
ruyan, karşıdakinin de haklarına, kendilerinin dışındaki tarafların da haklarına saygı duyan ve bu yü
rütme kararlılığı içerisinde olanların yürütebileceği şekilde kanun yapmayı prensip hâline 
getirmeliyiz. Yoksa, buradaki milletvekili arkadaşlarımız sadece bir tarafın haklılığını esas alarak bir 
kanun görüşmesini yaparsa bu haksızlıktır. Nasıl mı? Eğer, bugün, bireye kastetmiş veya kamuya 
kastetmiş bir suçlunun ceza infaz kuralları içerisinde, hukukla tanımlanmış kurallar içerisinde ceza 
çekmesi, nasıl, temin edilemez ve bu temin edilemediğinde mağdur olan haksızlığa uğramış ola
caksa, hukukun tanımladığının dışında, suçluyu, ceza çektirmeye yönelmek de insan haklarına ve 
hukuka aykırıdır. 

Biliyorum ve inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, ne mağdurun haksızlığa uğ
ramasından yanayız ne de kamu adına yürütme yetkisini kullananların hukuksuzca suçluya, suçlulara 
muamele etmesinden yanayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da, işkenceyi, suçluya, hukukun yük
lediğinin dışında bir ceza çektirmeyi de kınıyoruz kıymetli arkadaşlar. 

- 1 5 2 -



TBMM B:22 20 .11 . 2007 O: 2 

Değerli arkadaşlar, tabii ki uluslararası alanda, insanımız açısından, her alanda biliyoruz ve ina
nıyoruz ki, bu kurullar yaptıkları faaliyetlerle mutlaka insanımızın haklarını, bütün tarafların hakla
rını, aynı, halk arasında anlatılan bir testere gibi koruyacaklardır. Ne rende gibi hep karşı tarafa ne 
keser gibi hep kendinden tarafa, adaletli bir şekilde bütün bu tarafların hukukla belirlenmiş yetki ve 
sorumluluk alanında kalmalarını temin etmeye çalışacaklardır. Bu kurullar, istiyorum ki ve inanıyo
rum ki, sadece suçlululann korunması anlamında faaliyet göstermemelidirler, çünkü suçlular tara
fından mağdur edilmiş mağdurların da ceza infazına göre suçluların cezalarını çekmesi adaletin en 
büyük tecellisidir. Gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz; analar, babalar ağlıyor ve onlar, suçlula
rın, mağdur edildikleri konuların, suçluların ceza çekmemelerinden yakınıyorlar. Bu da çok büyük 
bir adaletsizliktir, bu da vicdanları sızlatan bir olaydır kıymetli arkadaşlar. Diliyorum ki, buradan, bu 
kanunla, bu kurulların yapacakları faaliyetlerle, cezaevinde yakınları olan analar, babalar, kardeşler, 
oradaki suçlunun yakınının yarınlarda topluma dönebilen birisi olarak temin edilmiş olsun. Orada ce
zasını çekerken, hukukun çizdiği kuralın dışında, onlara bir suçun, bir eziyetin yüklenmediğinden 
emin olsunlar. Diliyorum ve istiyorum ki, oradaki suçlularımız, işledikleri suçtan kader kurbanı ol
duklarını ve nedamet getirdiklerini, topluma karşı, kamuya karşı, bireye karşı bir daha suç işleme
mek için ıslah olmuş ve oralardan topluma kazandırılmış şekilde çıksınlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - .. .ve diliyorum ki, bu kurullar, bu görevleri yerine getirmekle, 

vicdanları rahat, ülkeye ve insana -en önemlisi insana- çok iyi hizmetler yapmış ve vicdan rahatlığı 
içerisinde bu hizmetlerini yerine getirmiş olsunlar. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak. 
Şahısları adına söz talepleri vardır. 
Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili... Yok. 
Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. 
Sayın Tunç, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumlan ve Tu

tukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın 5'inci mad
desi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 5'inci madde, tasarının son maddesi -yürütme 
maddesi- şüphesiz bu kanun hükümlerinin yürütülmesini Bakanlar Kurulumuz sağlayacak, bu konuda 
söylenecek fazla söz yok. 

Ancak, izleme kurullarının üye sayısının artırılması, toplantı süreleri ve rapor verme süreleriyle 
ilgili yeni düzenlemeler ihtiva eden tasarının görüşülmesi sırasında cezaevlerimizin ve izleme ku
rullarının durumu da Meclis Genel Kurulumuzda geniş anlamıyla tartışılmış oldu. Tasarı görüşülür
ken, cezaevlerimizdeki şartlarla ilgili bazı eleştiriler de gündeme getirildi. Ancak, şunu ifade etmemiz 
gerekir ki, artık cezaevlerimizdeki şartlar eskisi gibi değil, artık, Avrupa Birliğiyle müzakere hâlinde 
olan bir Türkiye var, cezaevleri örnek olarak gösterilen bir Türkiye var. 

Cezaevlerimizdeki şartların daima insan haklarına uygun olması ve bunun sürekli denetimini 
sağlayan izleme kurullarının bu değişiklikle daha verimli çalışacağına inanıyor, tasarının yasalaş
ması dileğiyle, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Şahsı adına söz talebi, Ufuk Uras, İstanbul Milletvekili. 
SayınUras... Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, benim söz talebim var. 
BAŞKAN - Sayın Birdal, siz, soru için talepte bulundunuz, madde üzerinde soru-cevap yapı

lacak zaten, o zaman söz vereceğim size. Şahsınız adına söz talebiniz olmadı. Burada var yazınız, ama 
yerinizden soru sormak amaçlı. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Peki efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Süreniz beş dakika. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerini izlemesiyle il

gili olarak bir yasa tasarısı üzerinde iki gündür, iki birleşimdir konuşuyoruz. Tabii, cezaevleri Tür
kiye'nin çok önemli bir sorunu. Burada, suç işleyen insanların girdiği ve suç işledikten sonra orada 
yaşadığı, cezalarını bitirdikten sonra da toplum içine döndüğü bir kurum. Bu kurumda cezasını çe
kecek insanların toplum içine döndükleri zaman, topluma, geçmişte, yeniden suçları işlememeleri ve 
topluma faydalı birer kişi olarak dönmeleri hepimizin istediği bir sonuç. Bunun için, uzun zaman, Tür
kiye'de -Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandı- cezaevlerinde büyük işkenceler olduğu söy
lendi ve gerçekten de oldu. Hatta 1987 yılında, ben bu Parlamentoya ilk geldiğim zaman, 
Parlamentoda yemin yaptığım sırada dedim ki: "İşkence ve işkencecilerle savaşacağıma yemin edi
yorum." Bu, yemin metninde yoktu. İlk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan yemini de
ğiştirenlerden birisi benim. 

O zaman gerçekten işkence, çok büyük, güncel bir konuydu. Ülkenin birçok yerinde insanlık için 
büyük bir suç olan bu olay, Türkiye'yi, yurt dışında, yurt içinde çok insanı yakından meşgul eden bir 
konuydu. Ama son zamanlarda, hakikaten, ülkemizin demokratikleşmesi konusunda çok ciddi adım
lar atıldı ve cezaevleri de gerçekten dünya cezaevlerine yakın bir statüye kavuşturuldu. 

Ben 2001-2002 yıllarında cezaevleri alt komisyonunda çalışan bir milletvekiliydim. Avrupa'nın 
birçok yerindeki cezaevlerini gezdik. Danimarka'ya gittik, Norveç'e gittik. Oralarda tabii daha de
ğişik uygulamalar var. Mesela, Danimarka'da bir cezaevini gezdik. Orada mahkûmlar, mesela, haf
tada bir gün belli bir saat kendi ailesiyle yalnız görüşebiliyor. Tabii cezaevine giren insan, insanlıkla, 
toplumla, ailesiyle, ülkesiyle bağı kopmuş bir insan değil. Nihayet, biliyorsunuz işte, belli bir süre 
orada kaldıktan sonra, geliyor, tekrar toplum içine giriyor. Ben geçen konuşmamda da belirttiğim 
gibi, hakikaten, bugünkü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü teşkilatı bu konuda çok büyük bir 
ilerleme kaydetmiş. 

Ben bir Tunceli milletvekiliyim. Tuncelili gençlerimizin büyük bir kısmı, özellikle TİKKO'su, 
Dev-Yol'u, Dev-Sol'u, yani, böyle konularla ilgili olarak, tabii fikir suçlusu olarak cezaevlerine gir
diği için, orada birtakım eylemlere de katıldıkları için hakikaten büyük sıkıntılarla karşı karşıya kal
dıklarını da hissettim. Bu arada, çok da, bazı şikâyetler bize intikal ettiği zaman cezaevlerindeki 
bürokrat arkadaşlarımıza bunları intikal ettiriyorduk ve onlar da, hakikaten, sağ olsunlar, sıkıntıları 
gidermeye çalışıyorlar. 

Şimdi, cezaevlerini izleme kanunu çıkarırken, geçmişte, artık, buralarda işlenen işkencelerin ol
mayacağı inancıyla... Hele, bu kurumun, artık, Türkiye'de gündeme... Dünyada, efendim, Türkiye'de 
işkence yapılıyor gibi söylemleri de yok edecek bir tarzda işlemesi, bizim, idealimizdir, görevimizdir. 
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F tipi cezaevlerine başlangıçta çok karşı çıkıldı. Ama, daha evveliyatını da biliyoruz. Cezaev
lerinde, maalesef, işte, Bayrampaşa Cezaevinde, birçok cezaevlerinde, hakikaten, sokakla iç içe bir
takım olaylar yaratılıyordu, bu da kesildi. Bundan sonra, bu kurumu, gerçekten, suç işlemez, 
cezaevinde çalışan insanların da hakkını koruyacak bir düzeyde görev yapan bir kurum hâline getir
memiz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika daha... 
BAŞKAN - Veriyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bütün arkadaşlarımız da söyledi, biz de geçmişte söyledik, ceza

evi teşkilatında görev yapan infaz koruma memurlarının daha da iyileştirilmesi ve dış korumalarının 
jandarmadan alınarak, yine, cezaevi içindeki... Teknolojinin geliştirdiği imkânlar nedeniyle yine ce
zaevini tek bir kuruma verirsek, bu kurumun daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Çünkü bir yerden 
bir yere bir mahkûm naklederken, bir bakıyorsunuz, haftalarca, aylarca bunun da bir sıkıntısı doğu
yor, işte, dışarıda jandarma tedbir aldı mı, almadı mı? Araç kiralandı mı, kiralanmadı mı? Bu sıkın
tıları da giderecek şekilde, bence, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü birtakım yeni personelle, 
yeni olanaklarla donatırsak, bu kurumun daha iyi işleyeceğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Şimdi, 5'inci madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapacağız. 
tik söz Sayın Birdal'ın. 
Buyurun Sayın Birdal. 
AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Efendim, şimdi, önce yüce Meclisin şu konuda dikkatini çekmek istiyorum, bu tasarıya ilişkin, 

çıkarılacak kanun tasarısında önemli: Sinop Cezaevinde -biliyorsunuz orası müzeye dönüştürüldü 
ama fiziki olarak fazla bir değişiklik yok, işte, otlar arasında girip çıkıyor, izliyorsunuz- Sinop Ce
zaevinin kapısında bir tabela var ve Sabahattin Ali'den... İşte, Türkiye'nin gerçekten yetiştirdiği çok 
değerli yazarlar, şairlerin orada yattığı söyleniyor. Ve şimdi, işte, resmî bir kurumun kapısının önünde 
aydınlarını, yazarlarını, sanatçılarını o cezaevinde yattığıyla sanki övünülür gibi bir şey var. Altına 
hiç değilse bir not düşmeyi düşünüyorlar mı? "Gerçekten biz bu aydınlardan, yazarlardan, insanlık
tan özür diliyoruz." diye. Çünkü onlar şimdi hepimizin övündüğü ve birçoklarımızın o günlerde mu
halif olup da katılmadığı ama şimdi onunla övündüğümüz yazarlar, aydınlar. Bunu, lütfen, bir, sayın 
Bakanlık değerlendirsin diye düşünüyorum. 

Bir de, az önce, bu, ana dille konuşma yapmayı engelleyen, insani bir iletişim sağlanmasını en
gelleyen düzenlemelerin yapılması düşünülüyor mu? 

Bir de, infaz koruma memurlarının gerçekten ana dille konuşmasına olanak sağlayacak, bayan 
ve bay infaz koruma görevlileri atanılması düşünülüyor mu? 

Bir de, bu, Tekirdağ'da bir intihar olayı olmuş ve gelen mektuplarda, eğer Tekirdağ F Tipi 2 
No.lu Cezaevinde düzenlemeler yapılmazsa bu intihar olaylarının artacağına dair bildirimler var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Atılgan. 
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Terör ve terörizm suçlularının cezaevindeki şart

larıyla ilgili bütün dünyada dünya kamuoyu aşağı yukarı bunlara ayrı şartlar uygulanması noktasında 
hemfikir olma noktasına gidiyor. Bu konuda geçmişteki örnekleri incelediğimiz zaman, Baader-
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Meinhoff çetesi, Kızıl Tugaylar çetesinin başına gelenler hepimizin malumları. Ayrıca, Afganis
tan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonundan sonra İkiz Kuleler'e taarruz eden El Kaide 
örgütünün, Taliban'ların yatak ve yardım ettiği noktasındaki düşüncesiyle yapılan bu operasyondan 
sonra yakalanan Taliban örgütü üyelerinin İncirlik Üssü'nden Guantanamo Üssü'ne götürülürken on 
beş saatlik uçuş şartlarındaki şartları ile daha sonra bu üsteki teröristlere uygulanan cezaevi şartla
rını hepimiz basından izledik. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletin birliğine kast eden terör 
örgütünün, Türkiye'deki birtakım kuruluşların onların cezaevlerindeki şartlarını tartışırken gündeme 
getirdikleri hususlar da hepimizin ve bu Meclisteki değerli milletvekillerinin malumları. Acaba, mil
letimizin birliğine kast eden bu bölücü terör örgütünün mensupları ile kader kurbanları olan, mesela 
bir trafik suçundan cezaevine düşmüş olan insanların haklarını aynı mı görüyorsunuz? Eğer aynı gör
müyorsanız, devletin ve milletin birliğine kast eden bölücü terör örgütü mensuplarıyla ilgili bir yeni 
düzenleme düşünüyor musunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
Süreniz beş dakika. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında bir yönetmelik var, geçtiğimiz dönemde çı

karılmış olan. Ziyaretlerde konuşulacak lisanla ilgili 41 'inci madde: "Ziyaret esnasında görüşmele
rin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini 
bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi halinde, Türkçe'den başka bir dilde konuş
manın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu konuşmala
rın kurum güvenliğini veya kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması hâlinde haklarında 
idari ve adli işlem yapılır." denilmektedir. Demek ki bahsedilen konularla ilgili mevzuatımızda bir 
eksiklik yok. Bunun da gereği yapılıyor. Münferit şikâyetler varsa, onu da idare zaten dikkate almak 
durumundadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinlerseniz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ceza infaz kurumları değişik sınıflarda mütalaa edilmektedir. 
Bunlardan "F tipi" olarak bilinen cezaevleri yüksek güvenlikli cezaevleridir, terör suçları ile orga
nize suçlardan hüküm giymiş olanlar ya da tutuklu olanlar burada barındırılmaktadır. Esas itibarıyla, 
eğer kişi terör suçlusuysa zaten infaz sisteminde bir farklılık var. Adi suçlu hükmolunmuş cezanın 
2/3'ünü şimdi çekecektir, terör suçlusu ise dörtte 3'tür. Zaten infazda bir farklılık bu manada var. 
Yüksek güvenlikli cezaevi olması hasebiyle de zaten burada bu cezaevinin gerektirdiği kurallar, Av
rupa standartlarında da daha evvel belirlenmiş olan kurallara uygun olarak, zaten bir düzenleme ya
pılmıştır ve şunun da bilinmesi lazım: Bundan beş, altı sene evvel, sekiz sene evvel belki cezaevleri 
sık sık Avrupa'nın gündemine gelmekteydi, ama hem 57'nci Hükümet döneminde hem 58 ve 59'uncu 
Hükümet döneminde Türkiye'nin en çok reform yaptığı, en çok çaba gösterdiği alanların başında 
ceza infaz kurumlan gelmektedir ve dikkat edilirse büyük ölçüde de zaten gündemden düşmüş ko
nudur. Eksiklikleri yok mudur? Vardır, ama bunun dışındaki bir kısım konularda daha çok bu ko
nuyu gündemde tutmak, bu konu üzerinden belli kişileri tekrar Türkiye'nin gündemine taşımak adına 
zaman zaman şikâyetler, tartışmalar yapılmaktadır. 

Şunu açık yüreklilikle söylemek gerekirse, ceza infaz kurumlan, hakikaten Türkiye'de suç iş
lemiş kişilerin hem topluma kazandırılması hem de çağın gereklerine uygun bir infaz uygulaması 
yapabilmesi bakımından her gün kendisini yenileyen, yenileme çabası içerisinde olan, devletin bu-
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günkü kıt imkânları içerisinde çok büyük kaynakları bu alana ayırmış olan bir kurumdur. Sadece bir 
İstanbul için bile söyleyeceğim rakam yeterlidir: Şu an 8 trilyonun üzerinde, İstanbul'da cezaevle
rini Silivri'ye ve daha uygun yerlere taşımak adına çok önemli bir kaynak aktarımı yapılmaktadır. 
Yani, çok da kolay değildir, devletin imkânları bellidir. Taleplerimizi bu çerçevede değerlendirmekte 
fayda var. Devletin imkânı içerisinde, burada yatanların da insan olduğu kabul edilerek, Türkiye elin
den geleni yapmaktadır. Bunun bilinmesinde fayda var. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısına bakacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 

• 

- 1 5 7 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 O: 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.08 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

2'nci sırada yer alan, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Hasan Kemal Yardımcı 'nın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 52 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili 

Sayın Zekeriya Akıncı. 
Buyurun Sayın Akıncı. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla Millî Savunma Komisyonu Ra
poru'nun tamamı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısıyla, lisans, yüksek lisans ve yurt dışı mezunlarının asker
lik tecil sürelerinin yeniden düzenlenmesi, askerlik hizmeti süresince emsalleri arasında üstün başa
rı gösteren erbaşlara ilave izin verilmesini ve kendini askerliğe kasıtlı olarak elverişsiz hâle 
getirenlerin tedavi sürelerinin askerlikten sayılmamasını bir yasa olarak düzenleyeceğiz. Bir anlam
da, askere alma süresini düzenleyip kolaylıklar sağlayıp bir parça da uzatıyoruz. Bu düzenlemelerin 
bir ihtiyaca dayalı olduğu, tasarının yasalaşmasıyla bazı tıkanıklıkların aşılacağı bellidir. 

Birazdan, tasarının içeriğini gerekçeleriyle birlikte anlatacağım. Bundan önce, bu yasal düzen
lemenin, özellikle lisans ve lisans üstü eğitimini tamamlayan yükümlülerin tecil sürelerinin uzatıl
masının nedenlerini bir başka açıdan, bir farklı açıdan dikkatinize çekmek istiyorum. 

Bu yasa tasarısının oluşmasında ilk bakışta görülmese de üzerinde düşünüp dikkatle değerlen
dirildiğinde, birazdan anlatacağım tespitlerin -yapmak istediğim tespitlerimin- bu tasarıyla ya
kından ilintili olduğundan ve onun belki de temelini oluşturduğundan hiç kuşku duymuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, içerisinde bulunduğumuz koşulların hepimiz farkındayız. Şu anda ülke
mizin önceliği terör ve terörle mücadele. Hepimiz onun üzerine yoğunlaştık. Çalışmalarımız da ge
nellikle o doğrultuda. Bunu hepimiz anlıyoruz, biliyoruz. Hepimiz, bu terör belasından en kısa süre 
içerisinde nasıl kurtulacağımıza ilişkin fikirler üretiyoruz, çareler arıyoruz, hatta bir millî politika 
oluşturma gayreti içerisine giriyoruz. Ama, yaşam da devam ediyor. Sadece siyasal değil, sadece 
toplumsal değil, ekonomik yaşamın acımasız kuralları da bir yandan işlemeye devam ediyor. 

(x) 52 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Gerçi, Sayın Başbakanımız bugün bir parça ekonomik konulara girme ihtiyacını duydu. Ama, 
üzülerek gördük ki, bu değerlendirmelerin, aslında, yaşadığımız koşulların özüyle, esasıyla çok ilin
tisi yoktu. Biz, biraz daha kuru böbürlenmelere tanık olduk, gerçeklerden biraz daha uzak değerlen
dirmeler yaptık. Bir kuru istikrar söylemini hâlâ devam ettiriyoruz. Deyim yerindeyse, ekonomimizi 
gaz vererek sürdürme çabası içerisindeyiz. Ama, Time dergisinin özetlediği Dünya Ekonomik Foru
mu Raporu'nda, 113 temel veriye dayalı sıralamada, Türkiye'nin, Tunus, Porto Riko, Ürdün, Barba
dos ve benzeri birçok ülkenin gerisinde kalmış olduğu gerçeğini de, bugün, Sayın Balbay'ın köşesinde 
okuduğumuz makalede öğrendik. Ama, Başbakanımız, bizim ekonomik atılımlarımızı yere göğe 
koymuyor. Türkiye'nin, dünyadaki ekonomik sıralamalardaki atılımlarından söz ediyor. Kimin doğ
ru söylediğinin, kimin doğru tespitler yaptığının takdirini sizlere bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ekonominin kuralları iyi kontrol edilmediği için, birçok olumsuz sonuca 
birlikte tanık oluyoruz. Ancak, en azından bugünlerde bunu çok fazla konuşma durumunda olamı
yoruz. Şu da bir gerçek ki, birçok çevreden giderek daha yüksek sesle de isyanlar, feryatlar yüksel
meye devam ediyor: Uygulanan politikaların sonucu açık bir biçimde borçlarımız artıyor, yeni zamlar 
geliyor, yeni vergiler hazırlanıyor, cari açık artıyor deniliyor, dış ticaret açığı artıyor, yoksulluk artı
yor, durgunluk devam ediyor ve benzerleri. Üstelik bir yandan elimizde avcumuzda ne varsa satıyo
ruz ve giderek ekonomimizi, sürekli yüksek faiz verip daha çok sıcak para çekmeye çalışarak ayakta 
tutma gayreti içerisine giriyoruz. Üretimsizlik sürüyor, yatırımsızlık sürüyor ve işsizlik çığ gibi bü
yümeye devam ediyor ve ne yazık ki işsizliğin acısını en çok gençlerimiz çekiyor. Tüm gençlerimi
zi, hatta yüksekokul ve üniversitelerimizden mezun ettiğimiz gençlerimizi bile iş sahibi yapmakta 
büyük zorluk çekiyoruz. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, daha geçenlerde bir araştırma yayınlandı -kuşkusuz siz de gör-
müşsünüzdür- ülkemizde üniversite mezunlarının yüzde 29'u iş bulamıyor. Yani hemen hemen üni
versite mezunu her 3 gençten l'i işsiz. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 16 ve aşağı 
çekilmeye çalışılıyor. Ülkemizde üniversite mezunu her 10 gencin 3'ü ekonomik yaşamın otoma-
tikman dışında kalıyor. 

Avrupa'da eğitim düzeyi arttıkça işsizlik azalıyor, ülkemizde ise eğitim düzeyinin yükselmesi 
ne işin niteliğini ne de işsizliği belirleyecek bir faktöre dönüşebiliyor. Ülkemizde ilkokul mezunla
rıyla üniversite mezunlarının işsizlik düzeyi arasında belirgin bir fark yok. 

Durum böyle olunca, gençlerimiz iş bulma umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçiyor, -o iş gü
cüne katılma tanımını hepimiz bu dönemde çok iyi öğrendik- iş aramada azalma olunca TÜİK işsiz
lik oranında düşme olduğunu açıklıyor, biz de bu yöntemlerle, rakamlarla oynayarak ülkemize özgü 
bir işsizlikle mücadele yöntemini icat etmiş oluyoruz. Ama, bütün bu bizim rakamlarla oynama ça
balarımıza rağmen işsizliğin arttığı TÜİK'in bile gizleyemeyeceği bir gerçeğe dönüşmüş bulunuyor. 

Daha acısı, gençlerimizin mezuniyet sonrasında, üniversite mezuniyetleri sonrasında -hepimi
zin gördüğü, tanık olduğu bir tablo- ailesinden yıllarca cep harçlığı almaya devam etmesinin buna
lımını yaşamaları ve kahve köşelerinde ömür törpülüyor olmalarıdır. 

"Niye böyle oluyor?" derseniz, ben bir bakış açısı sunayım sizlere. Ne yazık ki milyonlarca gen
cimiz, başbakan ve bakan çocukları gibi ne çok şanslı ne de çok becerikli olabiliyorlar. Örneğin, hiç
birinin çok genç yaşta "gemicik"ler alıp deniz ticareti yapmaları bir türlü mümkün olmuyor bizim 
gençlerimizin ya da çok genç yaşlarda likit yumurta ticaretini öğrenemiyorlar, çok kârlı mısır itha
latını bir türlü beceremiyorlar ya da Mersin Limanı işletmeciliğini kim alırsa alsın, işletme sistemi
nin satışının mutlaka hep aynı gençlerimizin yapması söz konusu oluyor ama, babası Maliye Bakanı 
olmayan hiçbir gencimiz bunu nedense bir türlü beceremiyor ve bu yüksek performanslarıyla "Ke
mal Abi'nin iş bilir çocukları" -o manşeti hepiniz hatırlayacaksınız- maşallah, şimdiden manşetlere 
tırmanmış bulunuyorlar. 
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Anadolu'da yetişen gençlerimiz, çok kolay ve kârlı olmasına rağmen, bir türlü şu devasa kola 
firmalarının dağıtım işini beceremiyorlar. Bir türlü, kendilerini yurt dışında okutacak, sonra da ora
da yerleşip iş güç sahibi olmasına olanak sağlayacak büyük tekstil patronları bir türlü bulamıyor bi
zim Anadolu'daki gençlerimiz. Onlar bütün beceri ve yeteneklerine rağmen, bütün gayretlerine 
rağmen, damat Berat gibi daha yirmi dokuz yaşında yandaş holdinglere genel müdür olup olağanüs
tü ihalelere imza atma şansını bir türlü yakalamıyorlar. Onları gencecik yaşlarında yönetim kurulu 
üyesi yapacak ya da ballı işlere yerleştirecek ya da en azından işe yerleştirecek bakan ya da millet
vekili yakınları da yok. 

NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Ayıp oluyor ya! 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - O yüzden, okulları biter bitmez iş bulabilenlerin sayısı... 
İBRAHİM YİĞİT (İstanbul) - Konuyla ne ilgisi var? 
AHMET YENİ (Samsun) - Kanunun maddesi bu mu? 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Mesaiye başladınız mı? Bir dakika, dinleyin! 
MUSTAFA ÜNAL (Karabük) - Konuyla ne alakası var? 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - İlintiyi göreceksiniz, dinlerseniz göreceksiniz. Bak, şimdi 

alakayı göstereceğim. 
Üstelik çoğu, laik, demokratik cumhuriyet değerlerini sahiplendikleri için de bir tarikat çevre

sinin referansıyla kolayca iş bulma şansına da sahip değildirler. 
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Ne ilgisi var? 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Efendim, gerekçeyi okuduysanız, bunun ilintisini kavrarsı

nız, okumadıysanız ben ne diyeyim... 
O nedenle, milyonlarca gencimizin yapabileceği fazla bir şey kalmıyor. (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bir yaraya parmak basmaya çalışıyorum. Siz, laf atmaya devam edin. Ben 

bu sıkıntıyı sizinle paylaşmaya, bizi izleyenlerle paylaşmaya gayret edeceğim. 
HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Laf atan sizsiniz! Senin gibiler batırdı bu CHP'yi! 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Şimdi ilintisine geliyorum bakın. 
Yapabildikleri, sabaha kadar televizyon izlemek, akşama kadar da boş boş gezinmek. Bazıları 

ruhsal sorunlarıyla boğuşuyorlar. Onların binlercesini, on binlercesini, biz gittiğimiz her yerde ya da 
hepimiz, bin bir umutla geldikleri Meclis koridorlarında görüyoruz ve inanıyorum, benim de sizin de 
hepimizin, mutlaka içi sızlıyor. 

Bunları niye söylüyorum? Bakınız, bütün bu örnekler, bilmeliyiz ki, gençlerimizi yaşam müca
delesi içerisinde, iş ve ekmek kavgası içerisinde maalesef olumsuz etkileyen faktörler. Gençlerimi
zin birçoğu, giderek, eğitim almanın, lisans yapmanın, master yapmanın anlamsızlığını konuşmaya 
başlamışlardır ve bütün bu zorluklara karşın mücadele gücünü yitirmeyenler, kariyer arzusunu ko
ruyabilenlerin bir kısmı, iş bulma şansını artırma maksadıyla bir iki yabancı dil bilme ayrıcalığına, 
master diplomalarına, yurt dışı eğitimlerine ya da oralara kapağı atarak paçayı kurtarma hayallerine 
sarılıyorlar. Üstelik bu iş bulma öylesine zorlaştı ki, bir zamanlar okulu bitirir bitirmez iş sahibi ola
bilme umuduyla girilen kimi bölümlerden mezun olanlar bile yıllarca iş umuduyla kıvranıyorlar, 
sağlık ve eğitim elemanlarına bunca ihtiyacımız varken, o üniversitelerden, yüksekokullardan mezun 
olan gençlerimizin bile iş bulabilmesi, işe girebilmesi uzun yılları alıyor. 

Bakınız, son yıllarda işe başlama süresinin uzaması, lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen 
öğrenci sayısının olağanüstü artmasını tetiklemiştir. Alakayı anladınız değil mi? 

MUSTAFA ÜNAL (Karabük) - Hayır, anlamadım. 
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ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Bu durumdaki öğrencilerimizin askere alınma sürelerinin 
yeniden düzenlenmesi ve planlanması için Millî Savunma Bakanlığı böyle bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaç duyar hâle gelmiştir bir anlamda. Tabii belki burada bir yandan da toplumsal bir yaranın sa
rılmasına katkı sunmanın yolu aranmaktadır. Ama bu talebi derinliğine incelediğimizde, kariyer id
diasını ciddi takip edenlerin dışında -ki onlara saygı duyuyoruz, üniversite ve bilim dünyamız onların 
omuzlarında, beyinlerinin üzerinde yükseliyor- aslında sorunun temelinde, ülkemizin kanayan yara
sı işsizliğin pençesinde ezilen gençlerimizin hayatlarını ötelemek, gelecekten beklentilerini ertelemek 
ya da çok az olan iş olanakları için daha iyi ve farklı olmanın yolunun bazen yüksek lisans yapmak
tan geçeceği anlayışlarının da yattığı bir gerçektir. Üniversite bitti, iş yok. Yüksek lisans yapalım, dil 
öğrenelim, bir yolunu bulup yurt dışına gitmeye çalışalım. Hepsi ne için? Bunların hepsi iş için, aş 
için, insan onuruna yakışır bir hayat standardını yakalayabilmek için. Ama ne yazık ki birçok genci
miz için bu o kadar zor ki, işte hepimizin canını sıkan ve içini yakan da budur. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka gelişmeyi daha dikkatinize sunmak isterim. Üniversiteler, yakın 
bir döneme kadar master öğrencisi kontenjanlarını dolduramamaktaydı kimi zaman. Master yapma 
taleplerinin olağanüstü artması, bu nedenle üniversiteler birçok bölümde master kontenjanlarını 3-4 
katına çıkarmışlardır, ki bu hepimizi düşündürmelidir. Her yıl üniversitelerimizden mezun olan on 
binlerce gencimiz, iş bulamam kaygısıyla, çıkacak ilk fırsatı kaçırmamak için, ya master yaparak ya 
da kariyerlerini artırıp yabancı dil ve benzeri kurslara giderek farklı olup ön almanın yollarını ara
maktadırlar. Bu bir baba olarak benim de samimi duygumdur. Ama gelin görün ki, diğer yandan, 
bunca yüksek lisans talebine ve olanağına karşın, üniversitelerimiz, hâlâ, kadrosuzluk nedeniyle aka
demik eğitim kadrolarında da büyük yetersizlikler yaşıyorlar. 

Diğer sorunların yanı sıra bu ve benzeri sorunları çözmekle yetkili, görevli, sorumlu Millî Eği
tim Bakanımız ise beş yıldır o koltukta oturmasına rağmen, ne yazık ki, hâlâ bunlarla değil, hâlâ yö
netmeliklerle, katsayılarla, türbanla, kadrolaşmayla uğraşmaktan başka bir şey yapmıyor ne yazık ki. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Onun derdi başka! 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Evet, derdi başka, hepimiz biliyoruz. 
AHMET YENİ (Samsun) - Bittiniz zaten, bittiniz! 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmelerimi, bu anlayışın 

gerisinde yatan gerçekleri sizlerle paylaşmamdan sonra, tasarının içeriğindeki teknik düzenlemele
re de yeniden dönmek istiyorum. 

Mevcut uygulamada, lisans eğitimini tamamlayan yükümlüler, askerliklerine karar alınmasını 
müteakip, şevke tabi oldukları döneme göre sekiz ay ile on beş ay arasında değişen süreler sonunda 
silah altına alınabilmekteydiler. Bu süreler, yükümlülerin staj, yüksek lisans, doktora veya ihtisas sı
navlarına katılabilmeleri ve başarılı olanların öğrenime başlayabilmeleri için yeterli olamamaktadır. 

Yine, bu süreler, yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmeleri için girmele
ri zorunlu olan ve yılda bir kez yapılan kamu personeli seçme sınavına girmeleri ve bu sınavı kaza
nanların güvenlik soruşturması vesaire nedenlerle işe başlamaları için de yeterli olamamaktadır. 
Yükümlüler bakaya kalmakta ve bu suçtan haklarında düzenlenen suç dosyaları cumhuriyet savcı
lıklarına gönderilmektedir. 

Ayrıca, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yükümlülerin diploma denk
lik işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Diploma denkliği onayı YÖK 
tarafından yılda iki defa yapılan seviye tespit sınavı sonucuna göre belirlendiğinden, şevke tabi yü
kümlülerin bu sınavlara katılım ve denklik işlemleri için yeterli zamanları olamamaktadır. Bu olum
suzlukları gidermek amacıyla, bu tasarıyla, lisans eğitimini tamamlayan yükümlülere, lise ve dengi 
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okul mezunları ile iki ve üç yıllık yüksekokul mezunlarına tanındığı gibi, mezuniyetlerini müteakip iki 
yıl; yüksek lisans eğitimini tamamlayan yükümlülere bir yıl; yurt dışındaki öğrenim kurumlarından me
zun olanlara, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yıl sevk tehir hakkı tanınmaktadır. 

Tasarıda düzenlenen ikinci husus ise, disiplinli erbaş ve erler ile radyoaktif ışınla çalışan erbaş 
ve erlere ilave izin hakkı tanınmasına ilişkindir. Bu çerçevede tasarıyla, muvazzaf askerlik hizmet
leri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yü
kümlülükleri yerine getirmede üstün gayret göstererek başarılı olanlar ile birlik içerisinde disiplinli 
davranışlar sergileyenleri ödüllendirerek motive etmek, disiplin ihlalleri yapma eğiliminde olanla
rın ise bu davranışlarını kontrol altında tutmalarını sağlamak ve caydırmak amacıyla er ve erbaşla
ra asgari -tugay veya alay komutanlarının onayıyla- yedi güne kadar ilave izin verilebilmesi imkânı 
da getirilmektedir. 

Yine tasarıyla, radyoaktif ışınla çalışan yükümlü erbaş ve erlere, röntgen mütehassıslarına veya 
röntgen ve radyum ile iştigal eden kimselere tanındığı gibi sıhhi nedenlerle bir yıl hizmete karşılık 
otuz gün ilave izin verilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması duru
munda verilecek izin süresi ise otuz günlük izin süresi birimine orantılı olarak hesaplanacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, ayrıca hepimiz biliyoruz ki askerliğin temeli disiplindir. Bu bağlamda, di
siplinli erbaş ve erlerin ödüllendirilmesi yanında, disiplin ihlalleri yapanların cezalandırılması da ya
pılan hizmetin bir gereğidir. Bu bağlamda, tasarının 3'üncü maddesiyle, kendini askerliğe elverişsiz 
hâle getirmeye veya getirmeye teşebbüs olaylarının önlenmesi maksadıyla da, personelin kendini as
kerliğe elverişsiz hâle getirmeye veya getirmeye teşebbüsü sonunda hastane ve hava değişiminde 
geçirdikleri sürelerin askerlik hizmetinden sayılmaması düzenlenmektedir. Eşitlik ve adaletin sağlan
ması yanında, benzer suça meyilli personel üzerinde caydırıcı etkisi olması maksadıyla da, bahse ko
nu suçu işleyen personelin, emsallerine göre hastane ve hava değişiminde geçirdikleri süre kadar geç 
terhis olmaları sağlanacaktır. 

Bütün bu yönleriyle değerlendirildiğinde bu tasarının yasalaşmasının gereği daha açık görül
müş ve anlaşılmış olacaktır. Ben, bu duyguları gerekçeleriyle birlikte sizinle paylaşmaya çalıştım. 

O nedenle, bu tasarıyı Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de desteklediğimizi ifade ediyoruz. He
pinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Şimdi söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Çankırı Milletvekili Sayın Nurettin Ak

man'da. 
Buyurun Sayın Akman. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; elli ikinci sırada yer alan ve görüşülmekte olan 1111 sayılı Askerlik Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Askeri öğrenciliğimle birlikte yirmi sekiz yıl hizmet etmekten büyük gurur duyduğum, göz be
beğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli yasalarından, temel yasalarından birisi olan Asker
lik Kanunu'yla ilgili değişiklikle ilgili grubumun görüşlerini açıklamaktan da büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, vatanımız uğruna şehit olan evlatlarımızı burada rah
metle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunu
yor, sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bugün Askerlik Kanunu'yla alakalı bir değişiklik görüşülme olmasına 
rağmen muhalefet sözcüsü arkadaşımızın Sayın Başbakanımıza kadar uzanan, maalesef katiyen tas
vip etmeyeceğim bir anlayışı burada ifade etmesini de müsaadenizle tasvip etmediğimi özellikle be
lirtmek istiyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Başbakan askerlikten sorumlu değil mi yani? Bu gelişmelerin dı
şında mı? 

NURETTİN AKMAN (Devamla) - Ben, özellikle beş yıl öncesi Türkiye'ye arkadaşlarımın göz 
atmalarını, o günün şartlarını gözlerinin önüne getirmelerini diliyorum. Siyasetin bittiği, siyaset kuru
munun yara aldığı bir dönemden, bugün, bu ülke, dünya gündemini belirleyen bir ülke hâline gelmiştir. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Milletvekilim, tasarının altında Başbakanın imzası yok mu? 
NURETTİN AKMAN (Devamla) - Onun için, Sayın Başbakanımıza ve kadrosuna bizim şük

ran borçlu olduğumuzu bu vesileyle belirtmek istiyorum. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Tamam, siz şükran duymaya devam edin. Tasarının altında Başba

kanın imzası yok mu? Elbette eleştiririz. 
NURETTİN AKMAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, malumlarınız olduğu üzere, Türk 

Silahlı Kuvvetlerimiz, Mete Han tarafından 2209 yılında -milattan önce- kurulmuş. Bu tarih aynı za
manda Türk Devleti'nin de kuruluş tarihidir. Egemen bir devlet, askerî varlığıyla şekillenir, kurulur 
ve devam eder. Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'mizin modernleşme ve demokratik
leşme sürecinin de bir miladı olmuştur. Askerine "Mehmetçik" diyen bir millet görülmemiştir. Biz, 
yeryüzünde bu anlayışı yaşatan bir milletiz. Bu anlayış, "küçük Muhammed" anlamında ifade edi
len bir yaklaşımdır. Bunun içindir ki, Anadolu'muzda analar evlatlarını evlendirirken ve askere gön
derirken ellerine kına yakarlar. Milletinin değerleriyle bütünleşmiş bir ordunun başaramayacağı hiçbir 
güçlük yoktur ve inşallah, bu terör belasının da hep birlikte birlik ve beraberlikle üstesinden gelece
ği inancımızı muhafaza ediyoruz. "Peygamber ocağı" olarak anılan ve milletin bağrından çıkan or
dumuz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışının da teminatıdır. (MHP sıralarından 
"Tek dil" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, bir ülke, ekonomik zenginliği için askeri gücünü korumak durumunda
dır. Ekonomik refah, askerî güç olmadan devam edemez. Güçlü ekonomi, güçlü ordu, güçlü devlet 
demektir. Güçlü devlet ise sözü dinlenen, dünya politikasına yön veren devlet demektir. Güçlü bir or
du, küresel dünyada caydırıcı bir güçtür. Geçen sah günü Meclisimizde yaşanan tablo Türkiye'miz 
açısından güzel bir örneği oluşturmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve yetkileri Anayasa ve ilgili yasalarda 
belirtilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de silahlı kuvvetlerin varlığının temel nedeni yurt 
savunmasıdır. Nitekim, Anayasa'mızm 117'nci maddesinde, silahlı kuvvetlerin bu görevini yerine ge
tirebilecek bir hazırlık düzenine getirilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Ku
rulu sorumlu tutulmuştur. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinde bulunduğumuz uluslararası ortamın ortaya çıkardığı iç ve dış 
tehditlere karşı ülkeyi korumanın yanı sıra, içinde bulunduğumuz bölge ve ötesinde barış ve istikra
ra katkıda bulunabilmek için yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu çerçevede, değişik görevleri 
ifa edebilecek, çok rollü, elastiki birliklerin teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine profesyonel bir 
güce, gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına; bu silah ve sistemlerin etkinli
ğini artıracak komuta kontrol, erken ihbar, ikaz, elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her türlü hava 
şartlarında hareket imkânı ve kabiliyeti gibi kuvvet çarpanlarına sahip olmasına önem ve öncelik 
vermektedir. Bu anlamdaki bütün destek de Hükümetimiz tarafından verilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri çağın gereklerine ve uygulamada ihtiyaç duyu
lan hususlara göre yasalarında gerekli düzenlemelere gitmek durumundadır. Bu bağlamda, söz ko
nusu tasarıyla düzenlenen ilk husus, lisans ve lisansüstü öğrenimi bitiren yükümlülere sevk tehir 
hakkının tanınmasıdır. Mevcut uygulamada, lisans eğitimini tamamlayan yükümlüler, askerliklerine 
karar alınmasını müteakip sekiz ay ile on beş ay arasında değişen süreler sonunda silah altına alına
bilmektedirler. Bu süreler, yükümlülerin staj, yüksek lisans, doktora veya ihtisas sınavlarına katıla
bilmeleri ve başarılı olanların öğrenime başlayabilmeleri ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı 
kazananların ise başlamaları için yeterli gelmemektedir. Neticede, yükümlüler bakaya kalmakta, bu 
suçtan haklarında düzenlenen suç dosyaları cumhuriyet savcılıklarına gönderilmektedir. Bu anlam
da on binlerle sayılan ifade edilen dosyaların mevcudiyeti söz konusudur. Bakaya kalmaları önlemek, 
yükümlülerin daha üst seviyede eğitimlerine devam etmelerine imkân sağlamak ve Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nda başarılı olanlara işe başlamaları için yeterli süre tanımak maksadıyla: 

- Lisans eğitimini tamamlayan yükümlülere, lise ve dengi okul mezunları ile iki ve üç yıllık 
yüksekokul mezunlarına tanındığı gibi, mezuniyetlerini müteakip iki yıl, 

- Yüksek lisans eğitimini tamamlayan yükümlülere bir yıl, 
- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, denklik işlemlerini tamamlayabilme

leri için ayrıca bir yıl, 
Sevk tehir hakkı tanınması yoluna gidilmiştir. 
Tasarıda düzenlenen ikinci husus ise, disiplinli erbaş ve erler ile radyoaktif ışınla çalışan erbaş 

ve erlere ilave izin hakkı tanınmasına ilişkindir. 
Muvazzaf askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler çerçevesinde 

kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede üstün gayret göstererek başarılı olan
lar ile birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergileyenleri ödüllendirerek, motive etmek, disiplin ih
lalleri yapma eğiliminde olanların ise bu davranışlarını kontrol altında tutmalarını sağlamak ve 
caydırmak amacıyla, er ve erbaşlara asgari tugay veya alay komutanlarının onayıyla yedi güne ka
dar ilave izin verilebilmesi imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca, radyoaktif ışınla çalışan yükümlü erbaş ve erlere, röntgen mütehassıslarına veya röntgen 
ve radyumla iştigal eden kimselere tanındığı gibi, sıhhi nedenlerle, bir yıl hizmete karşılık otuz gün 
ilave izin verilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda, verilecek izin süresi ise otuz günlük sü
resi birimine orantılı olarak hesaplanacaktır. 

Getirilen diğer bir husus ise "Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye 
teşebbüs ettikleri mahkeme kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri do
layısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklardan ötürü yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava de
ğişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz." hükmünün getirilmiş 
olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, konu
yu takdirlerinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akman. 
Şimdi, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet 

Duran Bulut'ta. 
Buyurun Sayın Bulut. (MHP sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz yirmi dakika. 
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MHP GRUBU ADINA AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli mil
letvekilleri; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında 
grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyması üzerine ortaya çıkan bu düzenleme hakkında, hazır
lanan bu kanun değişikliğiyle ilgili partimin görüşlerini sunarken, yurt savunmasında alçakça saldı
rılara maruz kalarak şehit olmuş kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, buna kol kanat geren, destek 
olan, himaye eden odakları şiddetle lanetliyoruz. 

Ülkemizde Edirne başta olmak üzere çeşitli yerlerde halkımızın uğradığı sel felaketinden dola
yı da vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; yerel yönetimlerin her sene tekrarlanan 
bu sel felaketlerine bir son vermek adına asli görevlerine daha ciddi bir şekilde dönerek, artık bu fe
laketlerin yaşanmaması için gereken tedbirleri almalarını, Hükümetimizin de acil tedbir alarak bu 
yaraları sarmasını diliyoruz. 

Getirilen değişiklik büyük bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Üniversiteyi bitiren gençlerin lisans 
tamamlama, lisansüstü eğitim alma, sınavlara katılma, KPSS sınavlarına hazırlanmak üzere bir sü
rece ihtiyaçları var. Ancak, bu süreci yaşamadan askere alınan gençler iş bulma, işe başlama, yeni bir 
hayat kurma noktasında önündeki bu hazırlık süreçlerini kullanamamaktadırlar. Yasa'nın 36'ncı mad
desine eklenen fıkrada "Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından yahut bunların 
dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere şevkleri, istekleri hâlinde me
zuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimi tamamlayanların ise bir yıla kadar te
hir edilebilir" denilmektedir. Çok haklı ve yerinde bir değişiklik. Ancak, bu süre, yukarıda bahsettiğim 
eğitim ve sınavları düşündüğümüzde yetmez sayın vekiller. Şöyle düzenlenmesinde fayda var diye 
düşünüyoruz: "Mezuniyetten iki yıla kadar" ibaresinin "üç yıla", yüksek lisans eğitimini tamamla
yanların ise iki yıla kadar tehir edilmesi, yani tehir sürelerinin bir yıl uzatılması gençlere yeni bir 
şans sunacaktır. "Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri hâlinde, denklik iş
lemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir" iba
resi yer almaktadır. 

Yurt dışında öğrenim görmüş bu gençlere tanınmış bu hak, çeşitli nedenlerle ancak iki yıllık ve
ya üç yıllık eğitim alabilmiş yükseköğrenim mezunu, eğitimini tamamlayabilmek için şansa ve sü
reye ihtiyacı olan gençlere niçin tanınmaz? Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. 

Çeşitli nedenlerle üniversitelerden öğrenimlerini tamamlayamadan ayrılmak zorunda kalmış, ço
ğu birkaç dersten takıntılı olup kaydı silinmiş, sayıları 100 bini aşkın gencimiz, yarın, üniversite mezu
nu olarak askerlik görevini yapabilmek için yüce Meclisten bir defaya mahsus sınav hakkı talep 
etmektedirler. Önümüzdeki günlerde, umuyorum ve diliyorum Meclis gündemine gelecektir o madde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1111 sayılı Kanun'un 77'nci maddesine eklenen fıkrada: 
"Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve ça
lışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hiz
metleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askerî mahkemelerden herhangi bir ceza 
almamış olanlara, asgari Tugay Komutanı..." 

Bu noktada belirtilen tugay komutanının, diğer tarafta ".. .Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay 
Komutanı veya eşitinin onayı ile..." ibaresinde "tugay komutanı" yerine, "tugay veya alay komuta
nı" şeklinde maddenin değiştirilmesinin, bir tarafta tugay komutanının denkliğinin diğer tarafta alay 
komutanı olmadığının değerlendirilmesini takdirlerinize sunuyorum. 

".. .eşitinin onayı ile, birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi güne kadar ilave izin verilebilir. 
Verilecek bu ilave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir." denilmektedir. 
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Aynca "Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete kar
şılık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin 
süresi, otuz günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir." denilmektedir. Bu ibare
nin, "bir yıla kadar otuz gün, iki yıla kadar altmış gün" şeklinde olması, bu bölümde çalışanların, din
lenme ve sağlık kontrollerini yaptıracak yeterli süreye kavuşmalannı sağlayacaktır. Aynca, radyoaktif 
ışınla hizmet yapan birimlerde çalışanların bu mağduriyetlerinin hem emeklilik sürelerine değerlen
dirilmesi hem de ücret olarak takdir edilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 78'inci maddesine eklenen 
fıkrada "Kendilerini askerliğe elverişsiz hâle getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme 
kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsız
lıklardan ötürü yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler 
muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmaz." denilmektedir. Bu madde üzerinde fazla bir yoruma girmek 
istemiyoruz, ancak, gönülsüz yapılan askerliğin görevde başarıya vereceği zarann da göz önünde bu
lundurulması, bu gibilerin mümkün ise geri hizmetlerde görevlendirilmesi düşüncesindeyiz. 

Ordumuzda er ve erbaş statüsünde sözleşmeli muvazzaf askerlik yapan uzmanların da yaşa
makta olduğu sorunlara, bu vesileyle, görevde yükselmede, özlük haklarındaki sorunlara kadar bir
çok konudaki dertlerine, müsaadenizle, dikkatinizi çekmek istiyorum. Profesyonel orduya geçişte, 
tecrübeli, eğitimli birliklere olan ihtiyaçtan kaynaklanan uzman ihtiyacı birçok kaynaktan karşılan
maktadır. Teknik, sağlık, saha, eğitim alanlarında görev yapan uzmanlar sözleşmeli olarak çalış
makta ve çalışma süreleri kırk beş yaşına kadardır. Yirmi yedi yaşında uzman olan bir askerin kırk 
beş yaşında sözleşmesi biteceğinden, yirmi yılı doldurmadığı için emekliliği hak edememektedir. O 
yaşta performansı düşmüş, yeni bir iş arayıp bulma imkânı olmayan bu kişi, bu asker, mağduriyeti
ni kendisinden daha önce görev yapan askerlerde görmekte; bu da, mevcut görev yapan askerler adı
na, geleceklerini güven altına alamama noktasında kendilerini endişeye sevk etmektedir. Bu sürelerin, 
bu askerlerin gelecek güvencelerini sağlayacak şekilde belirlenmesini, Sayın Bakanım, Değerli Ko
misyon buradayken not almalarını istiyoruz. 

Uzmanların kendileri, eş ve çocukları orduevi erinden faydalanamazlar. Bir gün mahkeme kara
rıyla hüküm giyseler ordudan atılırlar. Her sözleşme sonunda, yenilenmeden önce askerî hastaneler
den rapor alırlar. Eğer tansiyonu çıkmışsa, eğer herhangi bir sağlık özrü meydana gelirse, bunlar 
rapor alamaz ve ordudan ilişikleri kesilir. 

Sözleşmelilerle jandarma uzman çavuşların ise -tabii ki farklı birtakım düzenleme içerisinde 
bunlar- mesleğe yeni giren sözleşmeli uzmanla on beş yıl görev yapmış uzman, uzman erbaşı arasın
da maaş farkı yoktur. Komisyonun ve Bakanlığın bu hususta da dikkatini çekmek, bu mağduriyet
lerine son vermek noktasında gerekli düzenlemeyi yaparak Meclise getirmelerini tavsiye ediyoruz. 

Muvazzaf uzman çavuşlar üniversite mezunu oldukları halde ortaokul mezunu muamelesi gör
mekte, intibakları yapılmamaktadır. Yine bu jandarma uzman çavuşları iki yıllık yükseköğrenime 
tabi tutulmuş, polisler ve diğer meslek gruplarında görev yapanlar intibaklarını aldıkları halde, bu uz
man çavuşlar bu hakları alamamışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demin değerli AK Parti, AKP'nin sözcüsünün konuşma
sında "tek bayrak, tek millet, tek vatan" sözüne, "tek dil" sözünü de Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak eklemek istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

Her Türk, değerli milletvekilleri, asker doğar. Emanet aldığımız cumhuriyeti yüceltmek ülkü
sünü taşıyan her Türk vatandaşı okumak, iyi bir eğitim alarak hizmet etmek ister. Bu hizmette genç
lerin önünü açmak hepimizin görevidir. Banşta savaşa hazır olmayanlar barışı hak edemezler. 
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Türkiye, etrafı tehditlerle çevriliyken, bir de içeriden yapılan ihanetler eklendiğinde, Türk Silah
lı Kuvvetleri, hedefe, bölgeye, amaca uygun yapılanan birlikleriyle gerekeni yapma mücadelesine gir
miştir. Mete Han'ın ordusunun, Mustafa Kemal'in askerlerinin birikimini, tecrübesini, sabrını hiç 
kimse sınamaya kalkmamalıdır. Yurt içinde insanına haklı olarak güvenmenin sonucu alçakça ihane
te maruz kalmasını hiç kimse zafiyet olarak değerlendirmemelidir. Bu topraklarda doğan her Türk, 
eğitimi, yaşı ne olursa olsun, milletin birliği, vatanın bütünlüğü mevzuubahis olduğunda teferruatla 
uğraşmaz ve gereğini yapar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. 

Geçtiğimiz günlerde bir baba şöyle diyordu ekranlarda: "Allah'ıma çok şükür, oğlum şehadet 
şerbetini içti. Ne mutlu bana, ben şehit babasıyım." Tunceli'de şehit düşen Sarıkamışlı Mehmet
çiğin babası Tunceli Jandarma Alay Komutanına yazdığı mektupta "Sayın Komutanım, oğlum 
kendi topraklarımızda alçakça bir saldırıya maruz kalarak şehit oldu. Vatan sağ olsun. Ancak, oğ
lum askerliğini tamamlayamadı. İzin verin, müsaade edin, ben gelip oğlumun geri kalan askerli
ğini tamamlayayım." diyor. Bu vatanda babalar bu ruhta, bu inançta olduğu sürece, analar daha ne 
Mehmetler doğurur değerli milletvekilleri. O anaların ahi bu alçaklığı yapanları, onlara destek 
olanları kahreder. 

Terör adıyla uğradığımız hain saldırılar karşısında yüce Meclisin acısını paylaşıyorum. Meclis 
gereğini yapmış ve Hükümete tezkere için yetki vermiştir. Birileri Hükümetten, Hükümet denizaşı
rı ülkelerden müsaade ve izin alma gibi kamuoyunda yer alan, ama hiç asla yakıştıramadığım ve 
inanmak istemediğim ve Türkiye'de böyle bir halk desteğiyle iktidara gelmiş partinin, kanayan bu 
yarayı dindirmesi, bu azan terörü bitirmesi, bunların odaklarına, başlarına kâbus gibi çökmesi için ge
reğini yapacağına, şehit analarının yüreklerini soğutacağına bütün kalbimizle inanıyoruz. Gereği er 
ya da geç yapılacak, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik kaynağı olan askerlik ve askerlik hizmetinin daha sağlıklı 
yürütülmesi için hazırlanmış kanun tasarısına grubumuz olarak olumlu oy vereceğimizi ifade eder, 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Şahıslan adına söz talebi vardır. 
İsmail Göksel, Niğde Milletvekili. 
Buyurun Sayın Göksel. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
İSMAİL GÖKSEL (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Askerlik Kanununda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nda kişisel gözlemlerimi belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bu kutsal vatan topraklarında canlarını feda eden şehitlerimize Al
lah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum, zira, onlar millete mal olmuşlardır. 
Gazilerimize minnet, onları yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şu anda vatan toprakları
nı sınır boylarında koruyan, kollayan yüce Türk ordusuna ve onunla birlikte çalışan güvenlik kuv
vetlerine, erinden generaline kadar herkese minnet duygularımı bu kürsüden ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yeniden revize edilen Askerlik Kanunu'muz, günün şartlarına göre va
tandaşın işlemlerinde kolaylık sağlaması, vatandaşın mağduriyetlerinin önlenmesi, bunun yanında or
du disiplininin bozulmaması açısından da gerekli olan düzenlemelerdir. 

Getirilen söz konusu düzenlemelerde, bundan önce mevcut uygulamada, lisans eğitimini ta
mamlayan yükümlülerin, askerliklerine karar aldırdıktan sonra, sekiz ay ile on beş ay arasında deği
şen sürelerde askere alındıkları bilinmektedir. Bu sürelerin çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görülmüş, 
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Bakanlığımız, bu mağduriyetleri giderme yönünde yeni düzenlemelere ihtiyaç duymuştur. Bu süre 
içerisinde staj, yüksek lisans, master, doktora ve ihtisas sınavları yapıldığında, yükümlülerden bir 
kısmı usulsüz raporlar alma yoluna gitmekteler. Bunun da soruşturması ve cezalandırılması mağdu
riyetlere yol açmaktadır. Öte yandan da, zamanı kaçırdıklarından, bakaya kalma durumunda olduk
larından, Askerî Ceza Yasası'na göre haklarında dosya düzenlenmekte ve savcılıklara sevk 
edilmektedir. 

Uygulamadan doğan bu işlemlerde, yükümlülere, artık -lise ve dengi okul mezunları ile iki üç 
yıllık yüksekokul mezunları gibi- mezuniyetlerini müteakip iki yıl master, yüksek lisans, doktora ve 
yurt dışı eğitimden sonra, denklik işlemlerini tamamlamak için ayrıca bir yıl daha ilave süreler ve
rilmektedir. Tabii, bu süreler, mezuniyetlerden sonra başladı. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarım
dan bazıları, işte, ara verenler, sınıfta kalanlar mevzularından söz ettiler, haklılar. Onlarda da, biz 
buradaki mezuniyetten itibaren süreyi işletiyoruz. Dolayısıyla, öyle bir mağduriyet de söz konusu ol
mayacaktır diye düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 78'inci maddesinde, uygulamada üç aya 
kadar olan hava değişimleri, yani, peyderpey bile olsa, toplamı üç ayı geçmemek üzere hava deği
şimleri askerlikten sayılmakta. Hastaların tedavi edildikleri süreler, hastanede yattıkları süreler de 
askerlikten sayılmakta. Bu maddeye ek olarak getirilen fıkrada, kasti olarak kendisini askerliğe ya
ramaz hâle getirmeye ya da getirtmeye... Bazen can kıymetli oluyor, kendisi getiremiyor, bir başka
sı tarafından bu fiili işletmeye çalışanlar olabiliyor. İşte, kendisini askerliğe yaramaz hâle getirmek 
suçunun yanında, buna teşebbüs etse dahi, bunun varlığı, kastı araştırılıyor, dosyalar düzenleniyor, 
askerî mahkemelerde yargılanma yoluna gidiliyor, Askerî Ceza Kanunu'nun 81 'inci maddesinin, 
ikinci fıkrasına, birinci fıkrasında da belirttiği gibi, kısmen de olsa bu hizmetten geri kalanlar ceza
landırılıyor. İşte, bu cezalandırma esnasında da, kişinin kastı ortaya çıkıyor. Bu kasıttan dolayı da, te
davide geçen süreleri, üç ay bile olsa geçen hava değişim süreleri, normal askerliğinin üzerine devam 
ettiriliyor. Yani, sen bu eylemi yapmazdan önce neredeysen, cezanı çektikten sonra olduğun yerden 
tekrar başlayıp askerliğini bitireceksin arkadaş, sahtekârlığa gerek yok diyoruz. 

Bu tür fiilleri işleyenlerin tedavileri kısa sürede sonuçlandırılmadığından, tedavi ve hava deği
şimi süreleri devam ederken çoğu kez askerlik süreleri de bitmiş oluyor. Bir bakıyorsunuz, hava de
ğişiminde, askerlik şube başkanı ya da kıta komutanı kendisinin tezkeresini doldurup doldurmamakta 
ya da gönderip göndermemekte tereddüt yaşıyor. Hatta, tedavileri devam ettiğinden, hava değişim
leri de bitmediğinden, tezkere verilse bile, askerlikten sonra askerlik şubeleri kanalıyla, silsile yoluy
la, bağlı oldukları askerî tedavi kurumlarında tedavileri de devam ettirilmektedir. Buradaki amaç, 
arkadaşlar, suistimali önlemektir, normal askerliğini yapan evlatlarımıza ceza değildir, suistimali az 
da olsa bilerek veya bilmeyerek işleyenleri cezalandırmak ve onlara kötü örnekleri, kötü emsalleri yok 
etmeye yöneliktir. Aynı zamanda, bu kötü emsaller ordunun disiplinini bozmaktadır ve disiplinin 
sarsılmasına fırsat vermeyecek düzenlemeler getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 103 ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 126'ncı maddesindeki memurların, silahlı kuvvetler
de de rütbeli şahısların radyoaktif ışınlarına maruz kalan çalışmalarda çalıştıkları sürelerde, normal 
yıllık izinleri, mazeret ve normal izinlerinin dışında yılda bir ay kadar daha ilave -radyoaktife maruz 
kaldığından dolayı- izin veriliyor. Ama, bu personelin yanında yardımcı eleman olarak erbaş ve er
lerimiz de çalıştırılıyor, hatta onlardan daha uzun süreli de kalabiliyor. Onlara özel beslenmeler de 
uygulanıyor, diğer yasalarımıza göre. İşte, askerlerimiz, yanındaki amirinin, astsubayının, uzmanı
nın, komutanının, doktorunun yanında çalıştığı askerimiz, çavuşumuz, onbaşımız, erimiz aynı hak-
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lara sahip olsun, aynı beslenmeye tabi tutulsun, yılda bir ay ilave izin verilsin denilmektedir. Bu eşit
lik diğer sivil memurlar ve rütbeliler yönünden de sağlanmış olmaktadır. E, bu hizmet bir yıldan az 
olursa, örnek: Altı ay çalışmış, o zaman da on beş gün; üç ay çalışmış, bir hafta; bir ay çalışmış, e, o 
zaman orantı kuracaksınız, bir yılda otuz gün ettiğine göre bir ayda şu kadar eder şeklinde ilave bir 
izin verme yetkisine gidilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, askerliğin temeli disiplindir. Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaa
ti içeren disiplinin tarifinde, disipline tam uyan personel ile disiplini ihlal eden personel arasında iyi 
yönde olanı teşvik edici, diğerlerini de özendirici olması gerekmektedir. Disiplinin temininde, amir
lerin elindeki ceza yetkisi yanında, bir de ödül yetkisi verilmektedir. Zira, disiplini bir terazi kabul 
ederseniz, amirin bir elinde ceza yetkisi, bir elinde mükafat yetkisi olarak verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Göksel, bir dakika ilave ediyorum, tamamlayın lütfen. 
İSMAİL GÖKSEL (Devamla) - Bu mükafat yedi gündür arkadaşlar. Yedi gün mükafatı alacak 

askerin hiçbir disiplin cezası almamış olması şarttır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Silahlı Kuvvetlerimizin en üst seviyede disiplin içerisin

de, barışta ve savaşta, her zaman ve her yerde harbe hazırlanmasından, bu çatı altındaki tüm millet
vekilleri olarak, ortak sorumluluğumuz vardır. Yüce Atatürk'ün deyimiyle "Ordumuz, Türk birliğinin, 
Türk kudret ve kabiliyetinin çelikleşmiş bir ifadesidir." Bu çelik gibi bir irade, çelik gibi bir disip
linle olur. 

Başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm milletimize bu Kanun'un hayırlı olmasını diler, yü
ce heyetinizi saygıyla selamlarım. Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Şahsı adına söz talep eden Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt Akgün. 
Buyurun Sayın Akgün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 52 Sıra Sayılı Askerlik 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulun
maktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, konuşmama, devletimizin varlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, Tür
kiye Cumhuriyeti'nin bekası için canını siper etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rah
met, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize minnet duygularıyla başlamak istiyorum. 

Merhum Akif in dizelerinde ifade ettiği gibi, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türk 
milleti tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kutsal saydığı vatan, millet, devlet, bayrak, din 
gibi değerler için bütün varlığını ortaya koymaktadır. 

Türk milleti için asker ocağı, aynı zamanda peygamber ocağıdır. Herhalde "Her Türk asker do
ğar." atasözü de bu esastan hareket etmektedir. Dünyanın başka bir coğrafyasında çocuklarını aske
re, düğün yapar gibi, davulla ve zurnayla gönderen başka analara ve babalara rastlamak herhalde 
mümkün değildir. 

Yine bizim kültürümüzde üç kimseye kına yakılmaktadır: Kurbanlık koça, gelinlik kıza ve as
kere giden Mehmetçiğe. Kurbanlık koça, Allah yolunda kurban edildiği için kına yakılmaktadır, ge
linlik kıza, ailesine kurban olması için kına yakılmaktadır, askere giden Mehmetçiğe ise, vatan uğruna 
kurban olması için kına yakılmaktadır. 

Kültürümüzde bir gencin evlilik ve iş kurması bile vatani hizmetini tamamlamasına bağlı kılın
mıştır. Büyüklerin en önemli dostluk ve hatıralarını askerlik yıllarında edindiğini unutmamak gere
kir. Asker arkadaşlığı yıllarca unutulmaz. Gencecik bedenler şehit olduğunda bile analarımız "Vatan 
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sağ olsun" diyecek kadar metanetlidir. Acaba kaç millet, ölen askerini "Şehitler ölmez, vatan bölün
mez." diyerek uğurlar? Şehitlerin Allah katında ölmediği, bilakis Allah katında diri olduğu ve bizim 
göremediğimiz, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilmektedir. Şehitlik, dinimizde, peygamberlikten son
ra en önemli makamlardan biri olarak ifade edilmektedir. 

Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada Türkiye süper bir güç olacaksa bunun yolu, tam demokrasi, bü
yük ekonomi ve güçlü ordudan geçmektedir. Bu nedenle Türk milleti askerine toz kondurmaz. Yapı
lan tüm kamuoyu yoklamalarında ordumuzun en güvenilir kurum olarak görülmesi bundandır. Ancak, 
milletimiz, ordumuzun siyasete müdahale etmesini de kesinlikle tasvip etmez. Bu kutsal değerlere sa
hip Türk milletinin "tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek dil" ilkesi etrafında, barış ve kardeşlik içe
risinde ilelebet yaşayacağına ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağına inancım tamdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısı aslında kısa bir tasarı 
olup beş maddeden ibarettir. Bu tasarıda, belli şartlar dahilinde, askerliğin tehiri düzenlendiği gibi, 
hizmet sırasında başarı gösteren er ve erbaşlara ödül verilmesi de düzenlenmektedir. Ayrıca, kendi
ni askerliğe elverişsiz hale getirenlerin veya teşebbüs edenlerin, tedavi veya istirahatta oldukları ve
ya hava değişiminde geçirdikleri sürelerin askerlik hizmetinden sayılmayarak bahse konu olayların 
azaltılması amaçlanmaktadır. 

Askerliğin temeli disiplindir. Disiplinsizlik gösteren askerlerin cezalandırılması yanında, başa
rı gösterenlerin ödüllendirilmesi de yapılan hizmetin bir gereğidir. Görüşülmekte olan tasarı ve bir
leştirilen teklifin amacı, aslında gerekçede de ifade edildiği gibi, disiplindir. 

Tasarının hayırlı olmasını diler yüce heyetinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akgün. 
İç Tüzük'ün 81 ve 60'ıncı maddelerine göre yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Tankut. 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana sormak istiyorum: Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmekte olduğumuz bu zaman dilimi içerisinde, ne yazık ki, bölücü ha
inlerin kalleşçe saldırıyla gencecik fidanlarımızı şehit vermeye devam ediyoruz. Buna mukabil, 17 
Ekimde milletimizin ve Meclisimizin büyük bir desteğiyle almış olduğunuz tezkere neticesinde 21 
Ekimde kamuoyuna yansımış olan sınır ötesi harekât ile ilgili olarak Hükümetinizin Genelkurmaya 
bir yazı gönderdiği, ancak 1 Kasımda, Genelkurmay Başkanımızın "siyasi direktif bekledikleri" yö
nündeki haberler basın organlarında yer almıştır. 

Bu hususlar çerçevesinde, söz konusu sınır ötesi operasyonla ilgili olarak, Genelkurmaya, Hü
kümetiniz tarafından siyasi bir direktif verilmiş midir verilmemiş midir? Verilmemiş ise ne zaman ve
rilmesi düşünülmektedir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. 
Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun rapor alarak askere gitmediği bilinmektedir. Bu rapor han

gi hastalıktan dolayı alınmıştır? Aynı hastalıktan mustarip olanların da askere gitmesini engelliyor mu? 
Ayrıca, bu konuda Sayın Bakanlık, askere gitmemek için rapor alan kişileri, belli bir süre geç

tikten sonra, bunların askerliğe elverişli olup olmadıkları konusunda tekrar askerî hastanelere geti
rip, hastalıklarının devam edip etmediği konusunda yeni bir muayene yapmayı düşünüyor mu? Eğer 
bir muayene düşünüyorsa, bu ikinci muayenede hileli olarak rapor aldığı sabit olan bu gibi kişiler için 
de ayrı bir cezai müeyyide uygulamak istiyor mu, bunu belirtmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Çelik, buyurun lütfen. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Efendim, ben, özellikle konuşmacıların, sayın milletvekillerimizin 

konuşmalarını dikkatle takip ediyorum. Şimdi, burada, yapılan konuşmada, son iki milletvekilimi
zin görüşlerine yürekten katılıyor ve kendilerini alkışlıyorum. Çünkü "tek devlet, tek bayrak, tek dil, 
tek millet; ordu-millet; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır; ordular Türk birliğinin, Türk kud
ret ve kabiliyetinin çelikleşmiş bir ifadesidir" sözlerini büyük Atatürk'ün ifade ettiler. Burada, aca
ba -Sayın Millî Savunma Bakanımıza soruyorum- böylesine güçlü, millî devletimizi ifade eden bu 
konuşmalara Sayın Hükümet -Başbakan da dâhil olmak üzere- katılıyorlar mı, onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın Karayel. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma üç soru sormak 

istiyorum. 
Profesyonel orduya geçiş çalışmaları ne durumdadır? Şu ana kadar kaç sözleşmeli profesyonel 

eleman kayıt altına alınmıştır? Terörle mücadele konusunda uzmanlaşmış personellerden özel kuv
vetlerle ilgili bir terörle mücadele birliği oluşmuş mudur? Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum. 

Bir de yüksekokul mezunlarının ücreti karşılığı kısa dönem askerlik yapması konusunda bir ça
lışma var mıdır? Aracılığınızla bunları arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, on dakika süreniz var. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, teşekkür 

ediyorum. 
Sayın Tankut'un sorusu, kanunumuzla alakalı bir soru değildir. Ancak, şunu ifade edeyim: Tez

kere, Savunma Bakanlığı tarafından Meclise getirilmemiştir, Dışişleri Bakanlığı tarafından getiril
miştir. Tezkerenin uygulanmasıyla ilgili hususta Bakanlığımız herhangi bir görev sahibi değildir. 

METİN ERGUN (Muğla) - Hükümet Sayın Bakan! Hükümet! 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Kanunumuzla da, bugün

kü görüştüğümüz kanunla da bir ilgisi yoktur. 
Sayın Genc'in sorusuna vereceğim cevap... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Hükümet adına sordu size. 
BAŞKAN - Lütfen, Hatibe müdahalede bulunmayın. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Genc'in sorusuna 

vereceğim cevap... Herhalde bir başkasının özel hayatıyla ilgili konuyu -bir Başbakanın oğlu dahi 
olsa- burada açıklamam, devletin kayıtlarına dayanarak açıklamam kendisi tarafından da tasvip edil
mez. Çünkü, Danıştayda çalışmıştır, bu konuları biraz bildiğini zannediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Özel hayatla ilgili değil, merak ediyoruz Sayın Bakan. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Askere gidecekler var Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Çelik'in konuşma

sında. .. Evet, elbette burada vatanımızın, devletimizin, bayrağımızın övgüleriyle dolu olan konuş
malara katılmamak mümkün değil, gönülden katılıyoruz elbette, katılmayanımız da var mı 
bilmiyorum. 

Sayın Karayel'in sorusu profesyonel orduya geçişle ilgili. Bundan zannediyorum sekiz sene ev
vel profesyonel orduya geçilmeyle ilgili bir kanun çıktı. Bununla ilgili kadrolar alındı, bu kadroların 
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bir kısmı doludur bir kısmı boştur. Bu boş olan kadrolara da yeniden atamalar yapılmaktadır. Bu ata
malar tamamlandığı zaman, zannediyorum sayı 40 bin civarında olacaktır. Böylece profesyonel or
duya geçişte önemli bir adım atılmış olacak. Şu anda kesin bir rakam verme imkânımız yok. Jandarma 
Genel Komutanlığınınki ayrı, Kara Kuvvetlerininki ayrıdır. Jandarma Genel Komutanlığına ayrı ça
lışma var, Kara Kuvvetlerine ayrı var; ayrıca, bildiğiniz gibi, polis özel kuvvetleri de ayrı olarak gö
rev yapmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 36 ncı maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 
"Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul 

edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere şevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden 
itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir. Yurt 
dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlaya
bilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir. Buna ilişkin usul ve esas
lar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahsı adına, Niğde Milletvekili Sayın İsmail Göksel'in söz talebi vardır. 
Sayın Göksel... 
İSMAİL GÖKSEL (Niğde) - Efendim, biraz önce izah ettim geneli hususunda, konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Peki. 
Ayşe Türkmenoğlu, Konya Milletvekili... Yok. 
Madde üzerinde söz isteyen yok. 
Madde üzerinde soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
On dakikalık süre içinde soru ve cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
İlk söz Sayın Ünlütepe'nin... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: Ekim ayı içinde yurt dışına asker 

gönderilmesi konusunda karar verilmiştir. Sayın Bakan, biraz önce, bu tür önerinin Dışişleri Bakanlı
ğınca getirildiğini, Millî Savunma Bakanlığını ilgilendirmediğini belirtmiştir. Hâlbuki, Anayasa'mızın 
112'nci maddesi gereği "Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur" der. 

Siz de Sayın Bakan, bu Hükümetin Bakanlar Kurulu üyesi olduğunuza göre, Anayasa'nın 
112'nci maddesi fıkrası gereğince bu soruyu bildiğiniz şekilde yanıtlamanız gerektiği kanaatindeyim 
ve bu soruyu tekrar ben size soruyorum. Bu tür bir işlemin yerine getirilmemesinde acaba niçin bir 
savsaklama yöntemine gidiliyor? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, ben size 

şunu arz etmeye çalıştım. Süreç devam ediyor, ancak tezkereyle ilgili işlemleri Dışişleri Bakanlığı ta-
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kip ediyor. Dışişleri Bakanlığının sorumluluğu altında. Ona sorarsanız ondan cevap alabilirsiniz. Be
nim sorumluluğum altında olmayan bir işte bana verilmiş görevleri elbette... 112'nci madde Bakan
lar Kurulunu, orduyu savaşa hazırlamakla görevli kılıyor, bunda benim de görevim var. Görevimi en 
iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum, Bakanlığım yerine getirmeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe
niz olmasın. Ancak tezkerenin siz yazışmasını soruyorsunuz. Tezkerenin yazışması bizim Bakanlık
tan geçmiyor, bunu arz ettim, yoksa süreç devam ediyor. Hangi Bakanlığın yazışmasından geçiyorsa, 
hangi kurumların yazışmalarından geçiyorsa, onlar buna cevap vermekle mükelleftirler. Benim im
zamdan geçmeyen bir hususu ben size arz edemem. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde iki önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırı

lık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 52 sıra sayılı yasa tasarısının birinci maddesinde geçen (bir) ifadelerinin 

(iki) olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 

TBMM Başkanlığına 
52 sıra sayılı yasa tasarısının 1 'inci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ediyoruz. 
Madde 1 - Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından yahut bunların dengi ol

duğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere şevkleri, istekleri halinde mezuniyet 
tarihinden itibaren üç yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise 2 yıla kadar tehir edi
lebilir. Yurt dışında öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini ta
mamlayabilmeleri için ayrıca 2 yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir. Buna ilişkin usul 
ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir. 

Kürşat Atılgan Kamil Erdal Sipahi Osman Durmuş 
Adana İzmir Kırıkkale 

Durmuşali Torlak Abdülkadir Akçan Mustafa Kemal Cengiz 
İstanbul Afyonkarahisar Çanakkale 

Ahmet Duran Bulut 
Balıkesir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN - Katılmıyor. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Katılmıyor. 
Gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçenin okutulmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Eğitim için süre yetersiz olduğundan yeterli sürenin verilmesi maksadıyla. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 52 sıra sayılı yasa tasarısının birinci maddesinde geçen (bir) ifadelerinin 

(iki) olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka

tılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyor. 
Buyurun Sayın Genç. 
Beş dakika süreniz var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim önergem, burada ge

çen bir yılı iki yıla çıkarmaktır. Malumunuz, yüksekokulu bitiren ve yurt dışında öğrenim gören genç
lerimizin hemen askere alınması onlar için bir sıkıntı yaratabilir. Zaten "edilebilir" diyor. Yani 
maddedeki ibare "edilebilir." Eğer yüksek lisansı bitiren veya yurt dışında yüksek eğitim görüp de 
Türkiye'ye gelen bir askerlik yükümlüsü, kendisi isterse zaten hemen askere gidebilir. Ama olabilir 
ki bunun işte memuriyete hazırlanması, imtihana girmesi, belli bir kamu görevine girmesi için belli 
bir zamana ihtiyacı olabilir. Bunu da idareden talep eder ve buna, bence bu olanağı tanımak lazım. 
Ama tabii ilgili kurum niye karşı, onu bilmiyorum. 

Biraz önce Sayın Bakana sorduğum soruda diyorum ki: Tayip Erdoğan Başbakandır. Şimdi, Tür
kiye'de, dünyada yönetici sınıfta olan insanların aile hayatının gizliliği yoktur. Yani, kamuoyunda 
eğer bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın veya bir bakanın oğlu rapor almış, askere gitmiyorsa, bu
rada kamuoyunda ciddi bir kuşku vardır "acaba" diye. Acaba bu rapor hakikaten hakkıyla mı alın
da, yoksa alınmadı? Yani, biz diyoruz ki bu "acaba"yı kaldırmak lazım. Hangi hastalıktan dolayı bu 
rapor alınmış? Bunu açıklayın. 

Bir de benim sorumun devamı var Sayın Bakan. Diyorum ki: Hasbelkader rapor alıp da askere 
gitmeyen çok insan var. Bir süre sonra bu kişileri tekrar getirelim, sevk edelim askerî hastanelere, bun
lar hakikaten hasta olarak mı rapor almışlar, yoksa torpil olarak mı almışlar? Hiç olmazsa bu kanu
na bunu da bir ilave edelim. Yani, önemli olan sahtekârlıkları önlemek değil midir? Eğer 
sahtekârlıkları önlemek istiyorsanız, birtakım üst makamlarda olanların veyahut da para sahibi olan
ların böyle görevlerden kaçmaması için böyle bir müeyyide koyarsak... Yani, mesela, sahte rapor al
mış veya doğru rapor almış, askere gitmiyor. Üç sene sonra bunu tekrar getirelim, bir askerî 
hastaneye, muayeneye sevk edelim. Bu defa, yani bir kurul bunu muayene etsin, bir tek tabip değil 
de. Hiç olmazsa o zaman kamuoyunda kuşku da kalkar. Herkes de der ki: "Yahu tamam, yani, bu ha
kikaten askere gitmemek için sahte rapor almamış, kaçmak için sahte rapor almamış, çürük raporu 
almamış, gerçek rapor almış. 

Yani, şimdi her şeyin doğrusunu yapmak en iyi şey değil midir? Biz doğrusunu söylüyoruz, hâlâ 
doğrusunu yapmak istemiyorsunuz. Ben anlamıyorum yani. Bu kadar doğrulardan kaçmanın da si
ze ve kaçanlara ne fayda sağlayacağını tahmin etmek zor. 
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Benim önergem bence yerinde bir önerge. Yani, bir yılla iki yıl arasında çok fazla bir fark yok. 
Nitekim, birinci fıkrada "İki yıla kadar." diyorsunuz. Dört yıllık yüksekokul mezunları yüksek li
sans görenlerle yurt dışında eğitim görüp de Türkiye'ye dönenlere de iki yıllık bir süre tanıyalım. On
lar da o iki yıllık süre içinde kendi durumlarını, hayatlarını, geleceğini organize etsinler. İmtihana 
hazırlanacaksa imtihana hazırlansın, belki doktorayı yapacaksa doktora yapsın. Bu gibi şartları tanı
yalım gençlerimize. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun 77 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve 

çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hiz
metleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi bir ceza al
mamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının (Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 
ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi), Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay Komutanı veya 
eşidinin onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi güne kadar ilave izin verilebilir. Veri
lecek bu ilave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete karşılık otuz 
gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresi, otuz 
günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir." 

BAŞKAN - 2'nci madde üzerinde söz isteyen gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına, İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal Sipahi, 

Buyurun Sayın Sipahi. 
Söz süreniz on dakikadır. 
MHP GRUBU ADINA KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkanım, daha önceki haf

talarda da aynı görevi yaptınız, ancak, sizin bu görevi yerine getirdiğinizde ben ilk defa söz aldığım 
için bir Türk hanımefendisini, yiğit bir Mustafa Kemal kızını o makamda görmekten duyduğum gu
ruru belirtir, saygılar sunarım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ben 2'nci maddeyle ilgili konuya geçmeden önce, müsaade ederseniz, bir başka konuya deği
nip daha sonra bu yasanın 2'nci maddesine değineceğim. 

Efendim, değerli bir milletvekilimiz tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak konusundaki slo
ganı sıralarken burada, tek dil konusunu unuttular. Ben bunu sadece bir unutkanlık olarak algılıyo
rum. Aksini zaten eski bir silah arkadaşıma yakıştırmam mümkün değil. Ancak, bir konuyu 
hatırlatmakta yarar var. AKP, seçimlerden önce de bu sloganı seçim sloganı olarak kullandığında her 
nedense gene ilk dört madde sıralanmış, fakat billboard'larda tek dil konusu gene unutulmuştu. Bu
nu da bir unutkanlık olarak kabul edip dikkatlerinize sunuyorum. 

Ben burada bir konuya değinmek istiyorum. 1995 yılında gene terörle mücadeledeki çok hassas 
bir dönemi yaşadığımız, onlarca şehit verdiğimiz bir dönemde böyle bir slogana ihtiyaç duyulmuş
tu. O zaman Genelkurmay Başkanlığı karargâhında görevliydim. O zaman benim ve benim yanım
da çalışan bir kurmay albay arkadaşımızın bu konudaki bir teklifi olarak, ilk defa 1995 Kasım 
ayındaki şûrada, bu beş maddeden oluşan ve ülkenin millî birlik ve bütünlüğünü temsil eden sloga
nı kullandık. Bu slogan, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamına mal oldu, bir müddet son-
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ra da Türk kamuoyuna mal oldu. Ben, böyle bir sloganın içerisinde, daha evvel, yaratıcısı olarak gö
rev yaptığım için bunun haklı gururunu duyuyorum. Ancak, sizlerden istirham ediyorum, bu beş slo
gan ancak bir arada olduğu zaman bir anlam ifade ederler. Aksi halde -sizleri tenzih ediyorum-
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bazılarının ekmeğine yağ sürersiniz, he
pinizi tenzih ediyorum. Lütfen bundan sonra, tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil 
unsurlarını... (MHP sıralarından alkışlar) ...hiçbirisini unutmadan, hepsi bir arada söylerseniz, bu 
ülkenin birlik ve bütünlüğüne en büyük hizmeti yaparsınız inancındayım. Bundan sonra da doğru 
kullanılacağı inancımı tekrarlamak istiyorum. 

Şimdi geliyorum, bu konudaki, kanunun 2'nci maddesine. Ben 2'nci maddede iki hususu tenkit 
edeceğim: Bunlardan bir tanesi, bir yetkinin iki ayrı makamda, iki değişik unsur tarafından, iki de
ğişik komuta kademesi tarafından kullanılmasındaki çarpıklık ve tenakuzdur. Nedir o? Sahil Güven
lik Komutanlığında alay komutanı ve eşiti aynı yetkiyi kullanırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
ile Jandarma Genel Komutanlığında bu yetki tugay komutanı seviyesinde kullanılmaktadır. Asker
likte esas: Eşit makamlar eşit yetkileri kullanırlar. Eğer eşit makamlar eşit yetkileri kullanmazlarsa 
askerliğin eşitlik ilkesine, temel ilkelerine, temel yapısına darbe vurulur. Ben bu konuyu Millî Savun
ma Komisyonunda dile getirdiğimde, Sayın Bakan, hatırlıyorum, "Sahil Güvenlik Komutanlığımı
zın henüz oturmuş bir teşkilatı olmadığı için böyle bir ifade kullandık ancak ileride belki bunu 
değiştirme ihtiyacı da ortaya çıkabilir." şeklinde haklı bir cevap vermişlerdi. O hâlde, ben bu işi ba-
sitleştirelim diyorum ve konunun şu şekilde ele alınmasını teklif ediyorum: "Bu konuda bir ceza al
mamış olanlara, asgari tugay ve alay komutanlarının (Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşiti)" şeklinde, hepsinin aynı ibare içerisinde "alay 
ve tugay" olarak aynı ibare içerisinde toplanmasını, böylece, hem eşit komuta kademelerinde eşit 
yetkinin kullanılması şeklinde bir basitlik sağlanmasını hem de Sahil Güvenlik Komutanlığının ile
ride bir teşkilat değişikliği nedeniyle alay eşitinden tugay eşitine geçilmesi hâlinde herhangi bir ila
ve yasa çıkarma veya yasa değişiklik teklifi ortaya çıkmaması konusunda bir kolaylık sağlayacağı 
inancındayım. 

Onun için, birinci söyleyeceğim bu konudaki husus, bu eşit makamların eşit yetkiler kullanma
sı şeklinde, hem üç kuvvet hem Jandarma Genel Komutanlığı hem de Sahil Güvenlik Komutanlı
ğında bu yetkinin tugay ve alay seviyesinde kullanılması şeklinde bir değişikliğin yüce heyet 
tarafından kabulüdür. 

Bunun bir gerekçesi daha var -onu da AKP'deki sayın askerî hâkimlik görevini yerine getirmiş 
meslektaşım muhakkak bilecekler- burada bir "disiplin mahkemesi" tabiri var. Yine, kendilerinin 
malumu, disiplin mahkemeleri de silahlı kuvvetlerde tugay ve alay seviyesinde bulunur. Dolayısıy
la, disiplin mahkemesi eğer bu konuda bir ölçü birimi olacaksa, gene bu ölçü birimine uygun olarak 
tugay ve alay eşitliği birimlerinin birlikte kullanılmasının tabir olarak yararlı olacağı inancındayım. 

Gelelim, aynı, 2'nci maddenin son fıkrasındaki hususa: "Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve er
lere" diye başlayan bir madde var ve onlara, sivildeki benzerleri gereğince, hizmetlerine karşılık otuz 
gün bir sıhhi izin verilir. Bu, bir yıldan az veya çok olması hâlinde de orantı dahilinde bir izin veri
lir konusu gayet doğal olarak yerine getirilmiş. Buna bir itirazım yok ancak bunun başına "Kadro gör
evi olarak bu radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere." şeklinde... "Kadro görevi olarak" şeklindeki 
üç kelimenin ilave edilmesi görüşüm olacak. Şunun için: Eğer, biliyorsunuz, askerlikte böyle bir gö
revde bir erbaş ve eri çalıştıracaksanız iki şart aranır. Birincisi daha evvel, sivilliğinde, aldığı eğitim 
gereğince böyle bir yerine getirebilecek yetkide olup olmaması konusu; ikincisi, eğer bu şekilde bir 
kadro görevi yoksa böyle bir görevde zaten o erbaş ve eri çalıştıramazsınız. Dolayısıyla, buraya "kad
ro görevi" şeklinde bir kelime topluluğu ekleyecek olursanız, bu, hem uygulayıcılara kolaylık sağ
lar hem de bu radyoaktif ışınla görev yapan servislerdeki -birkaç günlük, geçici olarak bu işlere 
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vekâlet etme veyahut da haberci, kayıtçı, yazıcı gibi- esasında direkt olarak radyoaktif ışınla muha
tap olmadıkları hâlde aynı serviste çalışanların da bu işten haksız yere faydalanmaları gibi bir sakın
ca ortaya çıkabilir, eşitlik ilkesi bozulur ve konu suistimal edilebilir. 

Bu nedenle, bu fıkranın da "kadro görevi olarak radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere" şek
linde başlamasını teklif ediyorum. 

Sizlere arz ettiğim 2'nci maddeyle ilgili her iki konuda da gerekli değişiklik önergemiz, Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu olarak Komisyon ve ilgili Sayın Bakanımıza takdim edilmiştir. 

Sözlerime son veriyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sipahi. 
Gruplar adına başkaca söz talebi yoktur. 
Şahsı adına, İsmail Göksel, Niğde Milletvekili. 
Sayın Göksel... 
Mehmet Alp, Burdur Milletvekili. 
Sayın Alp... 
MEHMET ALP (Burdur) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Konuşmayacak. 
Soru yoktur. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
52 sıra sayılı olarak görüşülmekte olan yasanın 2'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 2: "Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusun

da gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden muvazzaf 
askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhan
gi bir ceza almamış olanlara, asgari tugay ve alay komutanlarının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşiti) onayı ile, birinci 
fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi güne kadar ilave izin verilebilir. Verilecek bu ilave izinlerin usul 
ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

Kadro görevi gereği, radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl 
hizmete karşılık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda 
verilecek izin süresi, otuz günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. 

Kamil Erdal Sipahi Osman Durmuş Kürşat Atılgan 
İzmir Kırıkkale Adana 

Abdülkadir Akçan Mehmet Akif Paksoy 
Afyonkarahisar Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkanım, müsaa

de ederseniz bir izahatta bulunarak katılmayacağımızı arz edeyim. 
Elbette, önerge konuyu bilenler tarafından hazırlanmış. Ancak, bir hususu açıklamak istiyorum: 

Biz, Sahil Güvenlik dışında alaylara bu yetkiyi vermek istemiyoruz. Hâlbuki bu önerge geçerse Sahil 
Güvenliğin dışındaki alaylar da yetkili, alay komutanları da yetkili olacak. Burada, tugay komutanın
da kalsın istiyoruz. Sahil Güvenlikte alaya bırakmamızın sebebi, burada tugay olmayışıdır, ondan do
layıdır. Teknik bir mesele yani bugünkü teşkilattan kaynaklanan. Nitekim, sayın hatip de izah ettiler. 
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"Kadro görevi gereği" denilmesine ise, sonradan bu radyoaktif bölgede çalışacak insanların, er
lerin kadro ilişkisi aranır ve komutanların elini kısıtlayabilir diye endişe ediyoruz. Bu sebeple öner
geye karşı çıkıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçenin okunmasını istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun lütfen. 
Gerekçe: 
1.Sahil Güvenlik Komutanlığında alay seviyesi, diğer kuvvetler ve Jandarma Genel Komutan

lığına tugay seviyesi orantısızlık yaratmakta, askerliğin eşitlik ilkesini, yetki eşitliğini olumsuz ola
rak etkilemektedir. Değişiklikle TSK'nın tüm birimlerinde bu yetki aynı seviyedeki komutanlıklarla 
kullanılmaktadır. 

2.Erbaş ve erler radyoaktif ışınla çalışan görevlerde, ancak bu konuda sivilde kazanılmış bir eği
timleri varsa ve kadro gereği olarak erbaş ve erlerin bu tip görevlerde kullanılması öngörüldüyse va
zife alabilirler. 

Aksi halde konu aynı yerde (serviste) direkt olarak bu görevi yapmadığı halde başka görevler
de (yazıcı-kayıtçı-haberci-hizmet personeli) olanlarında istifade yolu ve istismarı söz konusu olabi
lecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Önerge ka
bul edilmemiştir. 

2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul 
edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme ka

rarı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsız
lıklardan ötürü yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler 
muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahsı adına, Niğde Milletvekili Sayın İsmail Göksel... Konuşmuyor. 
Durdu Mehmet Kastal, Osmaniye Milletvekili... Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 52 Sıra Sayılı yasa tasarısının 3. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
"Ayrıca bu gibi kişilerin askerlik süreleri bir ay uzatılır." 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Genç, buyurun. 
Beş dakika süreniz var. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu maddeyle getirilen esas şu: Birtakım insanlar, kasten, askerliğe gitmemek için ya parmağı

nı kırıyor ya bir tarafını yaralıyor veya vücudunun fiziki dengesini bozacak ve askerliğini yapmaya
cak şekilde kendisine bir işkence yapıyor. Şimdi, askerlik vatani bir görev -herkesin zevkle, ülkesi 
için- çünkü insanlar vatansız olamaz, insanlar ancak vatanlarını korudukları sürece onurlu yaşarlar 
ve orada huzurlu yaşarlar. Herkesin koşa koşa gittiği askerlik görevini, böyle, bunu yapmamak için 
bu yollara teşebbüs edenlere, hiç olmazsa, caydırıcı da olsa, küçük bir ceza getirmek lazım. Hiç ol
mazsa, askerlik süreleri yani asgari bir ay fazla yapmaları bence caydırıcı olur; hatta, belki bunu ağır
laştırmak daha da iyi caydırıcı olur. Mesela, "üç ay, beş ay fazla yapar." diye bir hüküm olursa, bu 
yolla, kendi vücuduna, kendisi tarafından, herhangi bir askerliğe engel olacak darpta bulunamaz. Bu 
itibarla, bence, bunu kabul etmek lazım. 

Ayrıca da keşke Bakanlık bunu getirirken, bu sahte rapor alıp da askere gitmeyenlere de bir mü
eyyide getirseydi. Şimdi, sahte raporu kimler alıyor? Ya belirli, güçlü mevkilerde olan insanlar alı
yor, veyahut da para sahipleri alıyorlar. Bunların hepsinden önce askerlik yapmaları lazım çünkü 
öyle bir vatandaş var ki, kaybedecek bir şeyi yok, adamın ne evi var, ne malı var, ne mülkü var, bu 
insanlar seve seve askerliğe gidiyor. Ama, öte tarafta milyarderler, trilyonerler, katrilyonerler ve he
le hele devletin en yüksek mevkilerine gelecek, gelen kişiler, maalesef, bu güçlerini kullanarak -ve 
bu olan bir şeydir- askerlikten sahte raporlar alıyorlar. Yani, tabii, ben, bunu genel demiyorum, ama 
kamuoyunda böyle bir kanı var. Bunları, bunlardan men etmek lazım. Men etmek için de buralara, 
bu kanunlara, böyle müeyyideyi ağırlaştırıcı hükümler getirip koymak lazım ki yani bu memlekette 
art niyetle hareket edenlere karşı devletin gücünü gösterip bir daha bu tip yollara başvurmamaları la
zım. Benim önergem aslında budur, caydırıcı bir özelliği vardır. Yani askerliği herkes yapmalıdır, 
yapmayana da ufak bir ceza uygulamak lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahıslan adına, İsmail Göksel, Niğde Milletvekili. 
İSMAİL GÖKSEL (Niğde) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Milletvekili... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur, şahıslar adına da yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.47 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Dördün
cü Oturumunu açıyorum. 

52 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
3'üncü sırada yer alan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da

ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
3.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 50 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletveki

li Sayın Tekin Bingöl. 
Buyurun Sayın Bingöl. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gül

hane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı'yla ilgili Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Görüşülmekte olan bu tasarı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki askerî öğretim üyelerinin 
intihal fiilini işlediklerinde uygulanacak cezayı, disiplin cezasını düzenlemek hedeflenmektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda intihal fiilini işleyen sivil öğretim üyeleri meslekten 
men ya da kamu görevlerinden men cezası alabilmektedirler. Ancak askerî öğretim üyeleri, intihal 
fiilini işlediklerinde herhangi bir cezaya muhatap olamamaktadırlar. Bu da, 2547 sayılı Yüksek Öğ
retim Kanunu'ndaki 2'nci maddede belirtilen, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî öğretim üye
lerinin askerî personel sayılmaları nedeniyle, 2547 sayılı Yasa'dan etkilenmemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu da, sivil öğretim üyeleri ile askerî öğretim üyeleri arasında bir eşitsizliğe ne
den olmakta, bir boşluğun doğmasına yol açmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi intihal aşırmadır, yani bilimsel hırsızlık anlamına gelir. İn
tihal fiili ciddi bir suçtur. İntihal, yazarların, bilim adamlarının alın terlerinin karşılığında ortaya koy
dukları uzun çalışmaların, araştırmaların, deneylerin sonucunda ortaya çıkardıkları eserlerin çalınması 
anlamına gelir. Elbette ki bir yapıttan alıntı yapılabilir, ama alıntı yapmanın koşullan vardır. Alıntı 
yapılırken eserin adının, yazarının ve alıntının nereden yapıldığının belirtilmesi zorunluluğu vardır. 
Bu şekilde alıntı yapılırsa, alıntı yapan şahsın eseri zenginleşir, eseri ciddiyet kazanır. Ama bu yapıl
mazsa, kaynağı ve yazarı belirtilmeden alıntı yapılırsa bu, alıntı yapanın haklarına manevi tecavüz 
anlamına gelir. 

(x) 50 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'de intihal suçuna karşılık üç farklı kurum tarafından uygulanan 
disiplin cezaları vardır. Bunlardan bir tanesi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer bul
muştur. Burada intihal yapıldığında çeşitli para ve hapis cezaları öngörülmektedir. 

İkincisi ise, Türk Tabipler Birliğinin Disiplin Yönetmeliği'nde önümüze çıkar. O da, intihal ya
pan hekimlerin on beş gün ile altı ay arasında meslekten men cezasıyla cezalandırılmalarını öngörür. 

Bir üçüncüsü ise, Yükseköğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliği'nde yer almıştır ki, orada da in
tihal fiilinin karşılığında meslekten men ya da kamu görevinden men cezaları uygulanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, maalesef, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, İnternet erişimiyle birlikte 
sıkça intihal fiilleriyle karşılaşır olduk. Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız intihal fiilleri, ma
alesef, ülkemiz açısından, ülkemiz bilim adamları açısından prestij kaybına yol açmıştır. Birkaç ay 
öncesinde on beş Türk fizikçisinin altmış yedi makalesi, maalesef, intihal nedeniyle kayıtlardan dü
şürülmüştür. Daha bunun etkisi geçmeden, yine, maalesef, bazı Türk matematikçilerinin makalele
rinde intihal tespit edilmiştir. 

Daha da ilginci, birkaç gün önce, sanırım, intihal konusunda herhalde ender rastlanan bir olay 
yaşanmıştır. Bu, son derece trajikomik bir intihal vakasıdır. Uluslararası bir iktisat dergisinin editö
rü, bir Türk bilim adamını arar, kendilerine İranlı bir öğretim üyesinin gönderdiği bir makaleden bah
seder ve der ki: "Bize ulaştırılan makalenin dergimizde yayımlanması istenmektedir. Bu konuda bu 
yazının, bu makalenin dergimizde yayımlanıp yayımlanmaması konusunda sizin görüşünüzü istiyo
ruz." Türk öğretim üyesi makaleyi inceler, süratle editöre döner "Bu makale çok kaliteli bir makale. 
Bu makale dergide hemen yayımlanmalı, çünkü bu makale benim makalem." der. İranlı öğretim üye
si, makaleden alıntı yapmak bir yana dursun, makalenin sadece başlığını ve yazarının adını değişti
rerek, kendi makalesiymiş gibi, uluslararası ciddi bir dergiye gönderip "Bunu yayımlayın." deme 
cesaretini gösterebilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, intihal gerçekten çok ciddi bir suçtur. O nedenle, Türk Silahlı Kuvvet
lerindeki askerî öğretim üyelerinin de intihalden korunmaları zorunluluğu vardır ve yine Türk Si
lahlı Kuvvetlerindeki askerî öğretim üyelerinin de intihal fiilini işlediklerinde cezai müeyyideyle 
karşılaşma zorunlulukları vardır. Aksi takdirde, sivil öğretim üyeleri ile askerî öğretim üyeleri ara
sında bir eşitsizlik söz konusu olacaktır. Bunu ortadan kaldırmanın da yolu... Bugün görüşülmekte 
olan tasarı ile askerî öğretim üyelerine de intihal fiilini işlediklerinde ceza-
i müeyyidenin getirilmesiyle bir paralellik sağlanacak ve bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, görüştüğümüz bu tasarıyı desteklediğimizi bildiriyor, 
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 
İkinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Osman Çakır'da. 
Buyurun Sayın Çakır. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
MHP GRUBU ADINA OSMAN ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gül-

hane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Mil
liyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 50 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın, yürürlük maddeleri ha
ricinde, tek bir maddeden ibaret olduğu görülmektedir. Bu tasarının bu tek maddesiyle Gülhane As
keri Tıp Akademisi Kanunu'nun 25'inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtme
den kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine 
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son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki 
başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır." 

Diğer iki madde yürürlük maddeleridir. 
Tasarının genel gerekçesinden de, madde gerekçesinden özetle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu'nun 2'nci maddesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yükseköğretim kurumlarının kendi 
özel kanunlarına tabi oldukları hükmünden dolayı, söz konusu 2547 sayılı Kanun'un 65'inci mad
desinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendine istinaden çıkarılan, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli açısın
dan uygulama imkânı bulunmaması nedeniyle, adı geçen yönetmeliğin 11 'inci maddesinin (a) fıkra
sının üçüncü bendinde yer alan, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir 
kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyenlerin öğretim mesleğinden çı
karılmalarını öngören düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu öğretim elemanlarına uygu-
lanamamasından dolayı doğan boşluğun giderilmesi ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla 
uygulamada paralellik sağlanmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, bir başkasının emeğinin tümünün veya bir kısmının, eserin asıl sahibinin ismi ve 
eseri belirtilmeden, yani kaynak belirtilmeden kendi eserine taşımak ya da kendi eseri gibi göstermek 
bir suçtur, bu, kanunlarımızda da ifade edilmiştir. Başkasının hakkını ve emeğini gasp etmektedir ve 
bilimsel hırsızlıktır. Akademik yükseltilmelerde akademik elemanlar için öngörülen ve asgari olarak 
tamamlanması şart olan bilimsel çalışmaları yerine getirmekte güçlük çeken, bilimsel çalışmaları ye
rine getirmeyi başaramayan bazı akademik elemanların zaman zaman kolaycılığa kaçarak ve kamu
oyunda "intihal" veya "bilimsel hırsızlık" gibi adlar altında tartışılan yollara başvurduğu bilinmektedir 
ve görülmektedir. Bu nedenle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde üniversite ve yük
sek teknoloji enstitülerinde görev yapan öğretim elemanları bu Kanun'un hükümleri gereğince çıka
rılan disiplin yönetmeliği hükümlerince cezalandırılabilmektedir. Bu yönetmeliklerde, disiplin 
soruşturmalarının nasıl yapılacağı, kim veya kimler tarafından yapılacağı, soruşturma usulü, disip
lin kurulu, cezanın kimin tarafından verileceği ve itirazların da nasıl karara bağlanacağı belirtilmiş
tir. Ayrıca, bu kararların yargı denetimine de açık olduğu bilinmektedir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nun 25'inci maddesinde "Öğretim üyeleri, bu Kanun
da yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar." 
hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya 
bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyenler, bu Yasa'ya göre, yargı-
lanamamakta ve cezalandırılamamaktadır. Âdeta Yasa'nın bu maddesi, bu kişileri koruyabilme du
rumunda yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla bu maddede değişiklik yapılması gereklidir ve bu kanun 
değişikliği son derece önemli bir ihtiyacı yerine getirmektedir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, bilimsel özerkliğe sahip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bi
limleri alanında en yüksek danışma organı olan, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğ
retim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine tabip ve gerektiğinde diğer sağlık 
bilimleri alanında askerî personel yetiştiren bir komutanlıktır. Yani, bir üniversite statüsü içerisinde
dir ve aynı zamanda Yükseköğretim Kuruluna bağlı Üniversitelerarası Kurulda da temsil edilmek
tedir diğer rektörlerle birlikte, ayrıca, Rektörler Komitesinde de bulunabilmektedir. Bu nedenle, bu 
Kanun'da getirilen hüküm uyarınca, bir başkasının eserinin, çalışmasının tümünü veya bir kısmını 
kaynak belirtmeden kendi eseri gibi gösterme Fiilini işleyenlerin benzer hükümlerle cezalandırılma
sı gerekir. Bu tasanda da, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmı
nı kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarına getirilmesi 
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öngörülen yeni yaptırım, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tabi oldukları genel ceza ve disiplin 
mevzuatında karşılığı olmayan yeni bir yaptırım olduğundan dolayı, söz konusu eylemin işlendiği
ni ortaya koyacak soruşturma usulü ve uygulanacak zaman aşımı açısından mevcut askerî ceza ve di
siplin mevzuatındaki usul ve zaman aşımı hükümlerinin kendiliğinden uygulanması mümkün 
olmayacaktır. Keza, ilgili yönetmelikte soruşturma usulü ve zaman aşımı hükümlerinin de kendili
ğinden uygulanması söz konusu olmayacağına göre, bu tasarının 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Kanunu'nun 25'inci maddesine eklenecek bu fıkranın, soruşturma ve karar usulünü, ka
rara yetkili mercileri, zaman aşımı süresini belirlemesi daha iyi olacaktır. Hatta, bu kanun uygulan
dığında, bu fiili işleyenlerin cezalandırılması sonucunda, bu fiili işleyenlerin Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi bünyesinde de görev yapmaları doğru olmayacaktır, çünkü cezalı bir öğretim üyesinin ay
nı kurumda diğerleriyle birlikte görev yapması uygun olmayabilir. Zaten, üniversitelerdeki uygula
mada da, üniversite öğretim üyesi, bu fiili işleyen, hüküm giyen öğretim üyesi bulunduğu 
üniversiteden çıkarılmaktadır. Burada, bir düzeltme yapılarak, maddenin son cümlesinde bir düzelt
me yapılarak, "Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel, Gülhane Askeri Tıp Akademisi dı
şındaki karargâh ve kurumlara atanır" şeklinde bir değişiklik daha doğru olacaktır. "Bu fiilin 
işlendiğine, yönetmelikle düzenlenecek soruşturma usullerinin uygulanması sonucunda Akademi 
Kurulu tarafından gizli oyla karar verilir ve öğretim elemanlığına son verme işlemi Genelkurmay 
Başkanlığınca yapılır." şeklinde bir düzenleme de bu yargılama usulünün yönetmelikle belirlenme
si açısından başka bir fayda da sağlayacaktır. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak bu kanun tasarısının le
hinde oy kullanacağız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Üçüncü söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Sayın Yahya 

Doğan'ın. 
Buyurun Sayın Doğan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 50 sıra sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasansı'nın tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, biraz önceki konuşmacı arkadaşımızın da 
bahsettiği gibi, bilimsel özerkliğe sahip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yük
sek danışma organı olan, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyinde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayın yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine tabip ve gerektiğinde diğer sağlık birimleri alanında askerî 
personel yetiştiren bir eğitim kurumudur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1998'de 100'üncü kuruluş 
yıl dönümünü kutlamış ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi yetiştirdiği öğretim üyesi ve uzman hekim
leriyle, 1909'da İstanbul Tıp Fakültesinin, 1945'te de Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşuna önemli kat
kılarda bulunmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim 
Hastanesi Baştabipliği, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabi
litasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Hemşirelik ve Sağlık 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Komutanlığından oluş
maktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastanesinde, 2006 yılı içeri
sinde, polikliniklere 1 milyon 60 bin kişi başvurmuş, bunlardan yaklaşık 32 bin kişi yatırılarak 
tedavileri yapılmıştır. Yine aynı dönemde 17.600 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Yine belirtelim ki, 
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi eğitim hastanelerinde yüzde 10 oranında sivil hasta da kabul edilmek
tedir. Gazilerin her türlü tedavisi, rehabilitasyon merkezindeki tedavileri ücretsiz ve ihtimam göste
rilerek yapılmaktadır. 

Yüce Meclisin sayın temsilcileri, şimdi, müsaadenizle, bugün görüşecek olduğumuz kanun de
ğişikliğiyle ilgili asıl konumuza geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, ülkemizde, yükseköğretim mevzuatı 2547 sayılı Yükse
köğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2'nci maddesi "Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanun
larla düzenlenir." hükmünü getirmiştir. Bu çerçevede, yüce Meclis, 17 Kasım 1983 tarih ve 2955 sa
yılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nu kabul etmiştir. Bugün görüşmekte olduğumuz 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla, bir baş
kasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi ese
ri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının görevlerine son verilmesi ve Gülhane Askeri 
Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve
ya kurumlara atanması öngörülmektedir. Tasarı, GATA'da görevli öğretim elemanlarına intihal fiil
leri sonucu verilecek disiplin cezalarının yasal dayanağını düzenlemektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65'inci maddesinde, öğretim elemanları, memur ve di
ğer personelin disiplin işlemlerinin Yüksek Öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzen
leneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeden hareketle, hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumları 
Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinin 11 'inci maddesinde, maddede 
belirtilen disiplin suçlarını işleyenlere üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkar
ma cezası verilebileceği belirtilmiş, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil 
ve hâllerden birinin de bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını 
kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilinin olduğu belirtilmiştir. 

2547 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurum
ları ile ilgili hususların ayrı kanunlarla düzenleneceği belirtildiğinden, yukarıda açıklanan mevzuat 
hükümlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uygulanması hukuken mümkün olamamaktadır. 

2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nda bir başkasının bilimsel eserinin ve
ya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini iş
leyen öğretim elemanlarına uygulanacak disiplin cezasının ne olacağına ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 

İşte, tasarı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarının bu fiilleri nede
niyle, öğretim elemanlığından çıkarılmasına ilişkin esasların Yükseköğretim Kurumuna bağlı diğer 
üniversitelerle uyumlu hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulunun konuyla ilgili uygulamaları da dikkate alınarak, bu maddeye daya
nan yönetmeliğin hazırlanması sırasında üniversitelerdeki uygulamanın benzer şekilde tatbikatının 
uyum sağlama açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Şahıslan adına söz talepleri vardır. 
İlk söz, Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç'ın. 
Sayın Kılıç... Yok. 
İkinci sırada, Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül bulunmaktadır. 
Sayın Gönül... Yok. 
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Üçüncü sırada, İzmir Milletvekili Sayın Recai Birgün bulunmaktadır. 
Sayın Birgün... Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Askeri Gülhane Hastanesin

de çalışan öğretim görevlilerinin, başkalarının eserlerinden alıntılar yaparak eser hazırlama fiilini iş
lemeleri hâlinde meslekten ihraç edileceği, yani oradan alınıp başka yere verileceğine dair yasa 
tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Yine şu boş Hükümet sıralarına da bakınca, hakikaten bu Hükümetin bu Parlamentoyu ne kadar 
boşa aldığını ibretle izliyorum. (AK Parti sıralarından "sen kendi işine bak" sesleri, gürültüler) 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Başbakan Yardımcısı burada. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bu Hükümet bu Meclisi ciddiye almıyor sayın millet

vekilleri. 
Bakın, 1980'den beri bu Parlamentoda görev yapıyorum. Bu Parlamentoda görev yapan bir in

san olarak -gerçi 2002 tarihinden beri gelmedim ama- hiçbir hükümet bu Parlamentoyu bu kadar de
ğersiz kabul etmedi, boş kabul etmedi, daima değer verdi ve geldi burada konuşmaları dinledi. Bunu 
evvela söyleyeyim. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sen kendi işine bak... Maddeyle ilgili konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, daha hâlâ siz neler... Burada bir şeyler bilerek konuşun. Ben 

burada bilerek konuşuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, kanunun tümü üzerinde konuşuyorum. Allah Allah... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen siz de müdahil olmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, tümü üzerinde görüşüyorum, ne demek istiyorsunuz? 
BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - İlle bunların dediklerine mi inanacaksınız, benim dediğime mi 

inanacaksınız? 
Şimdi, değerli milletvekilleri, şimdi bakın, buna biraz da derler ki: "Günaydın." Bakın, 1981 

yılında 2547 sayılı Kanun çıkmış, Gülhane Tıp Fakültesinin kanunu şimdi çıkıyor. Yani, buna günay
dın derler. Kaç sene geçmiş aradan? 

Şimdi ben soruyorum Bakana: Şimdiye kadar bu fiili işleyen insanlar var mıdır yok mudur? 
Varsa peki, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi buna bu cezayı uygulayacaksınız, yoksa, 
geçmişe şamil olarak da mı uygulayacaksanız? 

Sonra, birilerine bir ceza verirken bu fiili işleyenleri nasıl tespit edeceksiniz? Yani, hiç olmaz
sa "Bu fiilleri işleyenler ya mahkeme kararıyla tespit edilenler..." diyerek, buraya bir kuvvetlendir
me getirin. 

Yani, olabilir, orada bir tane profesör, yanında yetişen çok değerli bir bilim adamının eserinde ufak 
bir hata tespit edebilir. Ondan sonra da, vay sen bunu inhal, inhal midir, inal midir, yaptın diye... (AK 
Parti sıralarından gülüşmeler) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Onu bile bilmiyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, alıntı yaptın diye, sahte alıntı yaptın... Neyse, Türkçe ko

nuşuyorum. Ben, sizin bakanlarınız gibi Türkçeden nefret etmiyorum. Efendim, Türkçe kelime kul
lanmayın da Arapça kelime kullanın... İşte, bakanlarınızın gazetelere intikal eden şeyi. Ben, çünkü 
Atatürk çocuğuyum, Türkçeyi ana dilim gibi biliyorum, yani, başka, Arapçayı bilmiyorum. Dolayı
sıyla, yani, onu, hangisini tespit edecek buraya, kim tespit edecek? 
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Bir de, şimdi Sayın Başkana soruyorum: Burada verilecek kararlar YAŞ kararlan mıdır, yoksa 
başka bir karar mıdır? YAŞ kararları olsa Bakanın kendisi karşı, Abdullah Gül karşı. Ee, ne olacak 
peki? Bu YAŞ kararlan ne olacak, bundan sonraki akıbeti? 

Şimdi, haydi, bakanken muhalif olacaksın, imzalamayacaksın, ama Çankaya'dayken o kararı o 
zaman reddedeceksin. YAŞ kararları ne olacak şimdi? Sordunuz mu siz... Yani, kendinize sordunuz 
mu? Oradaki kişi, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan YAŞ kararlarına muhalefet olamaz ki, onay
lamama olur. O zaman ne olacak? Ya o sözünden dönerse şimdiye kadar direnci ne olacak? Şimdi
ye kadar, ondan sonra, Askerî Şûra kararlarını, işte, Sayın Bakan da oradaydı, imzalamıyordu, 
Başbakan olarak imzalamadı, şey koyuyorlardı...(MHP sıralarından "muhalefet şerhi" sesleri) On
dan sonra... Muhalefet şerhi koyuyorlardı. E, peki, yukarıda nasıl koyacak? O zaman, reddedecek. 
O zaman, YAŞ kararları çıkmayacak demektir. Yani, görüyor musunuz, Türkiye'nin başına neler ge
tirdiğinizin farkındasınız herhalde. Yani, bir de diyorum ki, yani bu... 

Ben, aslında, şu maddenin çıkması için önerge verdim. Niye verdim biliyor musunuz? Sizin, 
geçmişte en yüksek makama getirdiğiniz adamın işlediği suçu... Getirdiniz Başbakan Müsteşarı ta
yin ettiniz. Orada, bu kanunu kendisine uygulamadınız. Ondan sonra, hakkında bir ceza uygulama-
dınız. Ne olacak canım, madem, siz, orada, adamı tuttunuz, devletin en yüksek makamına bu suçu 
işleyenleri oturttunuz da, ondan sonra da ona cezayı uygun görmüyorsunuz. E, getirmişsiniz, ondan 
sonra, bırakın bir başkası da aynı cezayı işlesin. Ne var yani? Sizin için suç değilse, o suçu işleyen
leri, kendi iktidarınız zamanında en büyük makamlara getirirsiniz de, ödüllendirirsiniz de, başkası 
da işlesin ne olacak? Zaten, Türkiye, sizin iktidarınız zamanında suç işleyen kişilerin ülkesi hâline 
getirildi. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için... Böyle tuhaf muhaf sesler çıkarmayın. Ben, burada, doğ
rulan söylüyorum. Tuhaf sesler çıkaracaksanız, Meclisin salonundan dışanya çıkabilirsiniz. Şimdi... 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Terbiyeli konuş! 
FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) - Korkma, korkma. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Kim korkuyor? Benim korkum size yeter. (AK Parti sıralarından 

gülüşmeler) Ben Dersimliyim, ben korkmam, tamam mı. Ben Dersim diye bir yerden gelmişim. Öy
le yiğit bir yerin insanıyım ki, öyle yiğit bir insanım ki, kimse beni korkutamaz. 

Bakın, ben size bir şey daha söyleyeyim: Ben Danışma Meclisi üyesiydim. Orada 160 tane Da
nışma Meclisi üyesi vardı. Orada öyle fikirler dile getiriliyordu ki, o 160 kişi içinde -belki 5-6 tane 
sosyal demokrat vardı- kürsüye çıktığım zaman, yüzüne bakacağım bir kişi yoktu. 

MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Gidin orada konuşun, burada konuşmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben... Aynı şeyi, aynı şeyi size söylüyorum. Yani, ben, doğru bil

diğim şeyi her zeminde söylerim. 
MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Senin hayatını dinlemek zorunda değiliz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, sizin şahınız da gelse beni korkutmaz. Onun için, lütfen ko

nuşmalarımızı dinleyin. Ben, size yaptıklannız... Yani, şimdi, bakın, hem yapıyorsunuz hem de ba
ğırıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Yani, hem getiriyorsunuz, başkasının makalelerinden, 
eserlerinden sahte alıntılar yapan insanlara en güzel makamlar veriyorsunuz, en büyük mükâfatlar ve
riyorsunuz, bunları buraya getirip söyledikten sonra da bağırıyorsunuz, ben sizi anlamadım. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Eserle ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) - însan ya yapar ya yapmaz, yaparsa sonucuna da katlanır. Ben de 

bunu diyorum. E, ne olacak yani şimdi? Öyle bir kanun getiriyorsunuz ki, işte, diyorum, yani bu fi
ili geçmişte işleyenler ne olacak? Mahkeme kararı olmadan bir kişiye... Bir de -yani o tarafını, tek
nik tarafını bilmiyorum- bu YAŞ kararı ise yargı denetimine de tabi değil. Yani bilmiyorum, yani 
ben o tarafını bilmiyorum. 
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VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Araştır! Araştır! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Bakan, eğer söylüyorsa, yargı denetimine tabi olmayan bir 

şeyi... Yani bir üniversite hocası, öğretim görevlisi, bir üstteki kişi derse ki: "Kardeşim sen alıntı 
yaptın." derse ve bunu tutup da o görevine son verirse ve bunun da, yargıya gitme hakkı yoksa çok 
büyük bir, ağır bir sorumluluk değil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, insanların savunma hakkını almadan veyahut da ona yargı dene
timinde getirilmeyen bir karara muhatap alarak, kaldırılarak, cezalandırmasını nasıl uygun görebilir? 
Nasıl bunu siz hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşır hâle getiriyorsunuz? 

Onun için, Sayın Bakan, tabii bana göre şuraya bir düzeltme yapın: Öğretim elemanı, yani bu 
"eseri gibi göstermek fiilini işlediği yargı kararıyla sabit olandan" diye bir cümle ilave edin oraya. 
Yargı kararı olmayınca vatandaşın savunma hakkı da olmaz. Yani o kadar çok eksik, o kadar hatalı 
bir kanun maddesi düzenlenmiş ki, bunlar yarın öbür gün uygulamada çok büyük haksızlıklara mey
dan verebilir. 

Türkiye'de biliyorsunuz, yani insanlar, birçok yerlerde görüyoruz, her tarafta değil ama maale
sef birçok yerlerde bir yere gelen insanlar... Üniversitede de çok görülmüştür, üniversitenin belli bir 
kürsüsüne gelen adam hep sülalesini oraya taşımak ister -başkası gelip de- orada bilimi, kariyeri yük
sek olan insanlara pek fazla rağbet vermez. Ama kendisine yakınsa ona daha büyük bir şey gösterir, 
olanak sağlar. 

Onun için diyoruz ki, Türkiye eğer bir hukuk devletiyse hukukun işleyebileceği işlemleri tesis 
etme zorunluluğunda bırakacak bir idari sistem koyalım buraya. E, burada da böyle bir sistem yok, 
tamamen keyfî bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeyi, işte biraz önce konuştunuz gruplarınız 
adına, bu kadar, bu kanunda baştan sonuna kadar hatayla dolu bir maddeyi, maalesef kimse şey et
meden, işte gerekçeyi okuyarak, işte kanunların tarih ve numarasını vererek kanun üzerinde tartış
ma yapılıyor, işin özü bu. 

Bilmiyorum, şimdi Sayın Bakan bize cevap verecek mi, vermeyecek mi? Yani, benim sorduğum 
sorular önemli. Bunun, başkasının eserinde eklenti olduğunu neye göre tespit edecek? 

İkincisi, bu kanun yürürlüğe girmeden önce -ki yirmi beş senedir bu YÖK Kanunu yürürlük
te- ona göre, o fiili işleyenlere YÖK yönetmeliğine göre ceza veriyorsunuz. Burada da yönetmelik 
çıkaracak mısınız, çıkarmayacak mısınız? Çıkaracaksanız, bu kanunun yayımından sonraki fiillere mi 
bu cezayı uygulayacaksınız, daha öncekilere de bunu uygulayacak mısınız, bunları söyleyin. Biz de 
hiç olmazsa, yarın öbür gün... Yargı denetimi de var mı yok mu, onu da bir söyleyin. Onun için, bu 
kanun baştan sonuna kadar sakat bir kanundur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika sürem var Sayın Başkan. 
Bu kanunu -yeniden- geri alması lazım hükümetin. Ciddi bir hukuk düzeninin içinde işleyebi-

len bir yasa tasarısı hâline getirilmeli ve hem uygulanan kişilerin haklarını garanti altına almalı hem 
de uygulayıcıları keyfî işlem yapmama durumunda bırakmalı. Hukukun, kanunun düzenlemesinin 
amacı budur. Yoksa, işte, gecenin bu saatlerinde hükümet yok, 3-5 tane milletvekiliyle böyle kanun
lar çıkarırsınız. Uygulamada da bu kanunun uygulayıcısı durumunda olanlar keyfî işlem yapar. Bu 
kanuna muhatap olan insanların büyük bir kısmı da haksızlığa uğrar. Bunun da günahı size olur. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Şahsıma yönelik bir şey söylendi, ona cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dinçer. 
69'uncu maddeye göre, beş dakika, söz hakkınız var. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben isim söylemedim ama, kim üzerine alındı? (Gülüşmeler) 
V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 

3.- istanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşmasında, 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; doğru söylüyor, 
isim vermedi ama "Başbakanlık Müsteşarı" dediği zaman adres belliydi. Dolayısıyla, benim birkaç 
şey söylemem lazım. 

Ama, öncelikle şunu ifade etmeliyim, belki de sizin düşündüğünüzün aksine ben Sayın Genç'-
e teşekkür ediyorum, çünkü en azından burada gündeme getirerek bu konu hakkında açıklık yapma 
fırsatı verdi bana. Belki de uzun zamandan beri yaptığı en hayırlı iş oldu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Her zaman hayırlı iş yapıyorum, siz farkında değilsiniz. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Şimdi, bir kere hep birlikte bu Mecliste oturan herkesin, bir baş

kasına ait bir şeyi, herhangi bir şeyi almasının çok önemli bir suç olduğunu kabul etmeliyiz. Özel
likle bir bilim adamı için de bir başkasının eserini alması ve onu kendisininmiş gibi sunmasının da 
çok büyük bir suç olduğunu kabullenmeliyiz. Hakikaten bir bilim adamının işleyebileceği en önem
li suç intihal suçudur. Ama yine hep birlikte şunu da kabul etmeliyiz, eğer bir bilim adamına intihal 
yapmadığı hâlde, intihal isnat ederek onu cezalandırmanın da iftira olduğunu kabul etmeli ve hep bir
likte buna karşı çıkmalıyız. (AK Parti sıralarından alkışlar) Çünkü intihalin bilimsel anlamda bir ta
nımı vardır ve o tanımı, insanlar, siyasetçiler veya hukukçular kendi bildiklerince değiştiremezler 
veya içeriğini farklı türde dolduramazlar. 

İntihal şudur: Bir başkasına ait özel bir bilgiyi, orijinal bir metni ve çok özel bir araştırma so
nucunu alıp, onu inkâr ederek, hiç görmeksizin kendine mal etmesi ve kamuoyuna sunmasıdır. Şim
di benim hangi suçtan ceza aldığımla ilgili meçhul bir ihbarcının yaptığı bilgilerden hareketle size 
birkaç gerçeğin altını çizerek söylemek istiyorum. 

Bir kere şunu söylemekte yarar var: Benim beş tane kitabım var, hepsi de işletme yönetimi, yö
netime giriş, stratejik yönetim veya değişim yönetimiyle ilgili konuları kapsar. Benim yazdığım ki
taplar 1995 yılından itibaren yazılmış kitaplardır ve daha sonraki yıllarda da defalarca basılmıştır ve 
özellikle bugün suçlandığım kitap, tam altı kez baskı yapmıştır ben Başbakanlık Müsteşarı olana ka
dar ve o baskı süresi içerisinde de en az kırk üniversitede ders kitabı olarak okutulmuş bir kitaptır. 
Bu kadar çok sayıda basılan ve okutulan bu kitabı, on yıllık süre içerisinde, o kitaptan yararlandığım 
hocalar fark etmediler, o kitaptan yararlanan bilim adamları ve asistanlarımız fark etmediler, o kita
bı okuyan öğrencilerimiz fark etmediler, o kitabı okuyan piyasadaki iş adamları fark etmediler ama 
on yıl sonra meçhul bir ihbarcı çıktı ve benim kitabımda intihal olduğunu söyledi. Onlardan bir ta
nesi şuydu: İntihal isnat edilen, takriben on bir eserden intihal yapılmış diye isnat edilen durumda, 
tam dört tane kitap benim eserimden sonra çıkmış kitaplardı. 

Şimdi, soru bir: Acaba, herhangi bir bilim adamı, kendi eserinden sonra çıkmış kitaplardan alın
tı yapabilir mi? (AK Parti sıralarından alkışlar) Ben, kendi eserlerimden birisi bir ay sonra, birisi dört 
yıl sonra, birisi üç yıl sonra çıkmış kitaplardan alıntı yaptığım için suçlanmış ve ceza almış bir arka
daşınızım sizin. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Eser hâline gelmemiş... 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekili... 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Eser hâline gelmiştir. Benim eserim 1995 yılında çıkmıştır. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Eser hâline gelmemiş... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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ÖMER DİNÇER (Devamla) - İki: Bir insanın, yine, intihal yapabilmesi için, aslında, bir baş
kasına ait olan eserden alıntı yapması gerekir. Ben, daha önce çıkarttığım bir başka kitaptan, kendi 
kitabımdan alıntı yaptığım için suçlanmış ve ceza almış bir insanım. Öyleyse, bunun da intihal olup 
olmadığını size bırakıyorum. 

Üç: İntihal yapmak için orijinal bir bilgi, genelleşmemiş, o meslek içerisindeki herkes tarafın
dan bilinen bilgiler olmaması gerekir; orijinal bir bilgiyi, özel üretilmiş bir bilgiyi alıp kullanmak ge
rekir. Herkesin bildiği "kooperatifler kâr amacı gütmez" türünden bilgileri, herkesin kullandığı 
bilgileri alarak eğer yazmışsanız, hele hele bir ders kitabında yazmışsanız intihal olup olmayacağını 
yine size bırakıyorum. 

Şimdi, peki, bütün bunlar niçin oldu? Aslında siyaseten bizim ortaya koyduğumuz çalışmaları, 
geliştirdiğimiz projeleri kabullenemeyen, ona karşı yeni projeler üretemeyen insanların bir şekilde be
ni suçlamaları gerekiyordu ve mahkûm etmeleri gerekiyordu, bunu yaptılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, bir dakika ekliyorum. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Tezden çalıntıya ne diyeceğiz? 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Hangi tezden çalıntı olduğunu söyleyin, cevabını size yine vere

yim ben. Çünkü, benim eserlerimde hiçbir tezden... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Yargı kararlarını burada tartışamazsınız. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, sataşma hakkını mı kullanıyor, yoksa şahsı adı

na söz mü aldı? Beş dakikayı aşkın süredir konuşuyor. Yani, bu konuşmanın gereği yok. Lütfen... 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, sözlerinizi tamamlayın lütfen. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Biz sayın müsteşarın, sayın milletvekilinin savunmasını din

lemek durumunda değiliz. 
(AK Parti sıralarından "Dinleyin, dinleyin!" sesi) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Böyle bir hakkı yok. Mahkemeye gidecek... 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Suçlarken... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Adıyla da anılmadı, unvanıyla da anılmadı. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Şahsı adına söz almadı, madde üzerinde konuşmuyor. 

Lütfen... 
BAŞKAN - Kendisine sataşma olduğu için söz verdim 69'uncu maddeye göre. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Ben şahsıma sataşma olduğu için söz aldım ve şahsıma yönelik 

yapılan bir şey için cevap veriyorum. 
BAŞKAN - Evet. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Bu açıdan şunu çok açık ve net şunu söyleyebilirim... 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, usulde böyle bir şey yok. Böyle bir 

usul yok. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Bütün arkadaşlarıma çok açık ve net şunu söyleyebilirim: Gurur

la o basılmış beş eserimi hâlen piyasada yeniden basıyorum, hâlen piyasada yeniden satıyorum ve 
akademik unvanlarımı da yeniden ve onurla kullanıyorum (AK Parti sıralarından alkışlar) ve hiç 
kimse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Burada mahkeme kararını yeniden yargılatıyorsunuz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
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HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, tutumunuz yanlıştır. Hukuku çiğneti
yorsunuz bu Mecliste. İç Tüzük'e aykırı. İç Tüzük'ü uygulayın. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, hatibe lütfen yerini gösterir misiniz. Zaten bir 
hakkı suistimal ettiniz. 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, süreniz doldu. 
Sayın Dinçer... Sayın Dinçer, lütfen... 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)- Tezden çalıntılar ne olacak, tezden? 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Niye rahatsız oluyorsunuz? 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Hiç kimse rahatsız olmadı. 
BAŞKAN - Sayın Ünlütepe... Sayın Ünlütepe... 
HÜSEYİN UNSAL (Amasya)- Mahkeme kararı var. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hazmedemeyenler var. 
(AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler, karşılıklı konuşmalar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri, tutumumuzda bir yanlışlık yoktur. Çünkü, 69'uncu maddeye göre, Sayın 

Dinçer'e sataşma olmuştur, o nedenle söz verdim. 
IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
S.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Devam) 
BAŞKAN - Şimdi, yirmi dakika süre içinde soru-cevap yapılacaktır. 
İlk söz Sayın Genc'in. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Birinci sorum: Buradaki karar YAŞ kararlan içine mi giriyor? Ya

ni, bu maddede verilecek kararın niteliği YAŞ kararları içinde mi nazara alınıyor? YAŞ kararları için
de nazara alınıyorsa bu karar kimin tarafından imzalanacak? Cumhurbaşkanı bunları imzalamadığına 
göre kim imzalayacak? 

İkincisi: Biraz önce burada anlatıldı. Bu alıntılar o kadar tespiti zor ki, yani, işte, ilgililer... Bu
nun tabii doğrusunu anlamak için bir mahkeme kararı olması lazım, bir bilirkişi tetkikatı yapılması la
zım. Hiç böyle bir bilirkişi tetkikatı yapılmadan doğrudan doğruya bir kişinin veya kaç kişinin 
takdiriyle böyle bir alıntı yapacağına karar vermek hakka ve adalete uygun mudur? Bunu nasıl tespit 
edecektir? 

Sayın Bakan bunu da izah ederse memnun olurum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Doğan, buyurun. 
YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, sanıyorum yanlış bir düzlemde tartışılıyor. Ko

nu teknik bir konu. Yükseköğretim Kanunu'na uydurulması için Gülhane Askeri Tıp Akademisine 
bir fıkranın eklenmesi hadisesi başka taraflara çekildi. Biraz önceki, gerek MHP'li arkadaşımızın 
gerekse CHP'li arkadaşımızın gayet güzel belirttiği gibi ve ben de zaman on birde bitecek diye kısa 
keserek özetledim. Konu bir fıkranın eklenmesidir. Her şeyin kanunda belirtilmesi zaten mümkün de
ğil. Nitekim... 
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BAŞKAN - Sorunuzu sorar mısınız lütfen. 
YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sorum şudur: Daha sonra çıkarılacak olan yönetmelikte bu 

detaylar belirtilecektir. Nitekim, Sayın Bakana ben sorudan ziyade... 
BAŞKAN - Soru için söz verdim size. Lütfen sorunuzu sorun. 
YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - O zaman sorum şudur: Çıkarılacak olan yönetmeliğe Yük

seköğretim Kurulunun konuyla ilgili uygulamaları da dikkate alınarak bu maddeyle ilgili yönetme
lik çıkarılır iken benzer uygulama yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Akçan... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana aracılığınızla şu 

soruyu yöneltmek istiyorum: Birincisi, intihal suçunun sabitlenmesinde karar vericilerin suçun özel
liğini kavrayabilme niteliğine sahip olması gerekir. Bu noktadan hareketle bu suçun sabitliğine aka
demik kurulların karar vermesi gerekir. Bu konunun kanun maddesinde mutlaka açıklığa 
kavuşturulması lazım. 

İkincisi, bu suç sabit görüldükten sonra, zaten, bir çit veya duvar içerisinde olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisinin bünyesinde bu suçu işlemiş olduğu tespit edilmiş olan insan ayan beyan bel
li olacak ve unvanı elinden alınacaktır. Bu nedenle, kanunun özünde ve ifadesinde "Unvanı alındıktan 
sonra Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik organla
rında görev yapabilir." hükmü var. Akademi bünyesinde görev yapması ne derece doğrudur? Özel
likle unvanı alınan kişi açısından ne büyük sıkıntılar yaratır? Bunun üzerinde duruldu mu sorusunu 
yöneltmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçan. 
Sayın Sipahi... 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Bakan, Millî Savunma Komisyonundaki görüşmemiz 

esnasında da ben aynı konuyu size vurgulamıştım. Bir değişiklik önergesi bu konuda verildi, onu 
kuvvetlendirmek açısından sorularımı yönelteceğim. 

Bu suçu işlemiş olan bir kişinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temeli olan disiplin konusunu GA-
TA bünyesinde kalmak suretiyle zedeleyip zedelemeyeceği konusunu takdirlerinize bırakıyorum. Bu 
şahıs GATA bünyesinde kaldığı takdirde astlık-üstlük münasebetleri zedelenir mi, zedelenmez mi; or
tadan kalkar mı, kalkmaz mı konusu gündemdedir. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir astlık-üstlük 
münasebetinin o bünye içerisinde kalarak zedelenmesini herhalde arzu etmez. Birinci sorum, astlık-
üstlük münasebetleri ve askerî disiplin açısından. 

İkinci bir konu, gene oradaki görüşmemizde siz demiştiniz ki: "Efendim, koskoca korgeneral var. 
Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık komutanıdır kendisi. Zaten böyle bir şey olduğunda 
bunun atama teklifini GATA dışına kendisi yapacaktır" diye. Madem böyle bir şey öngörüyorsunuz, 
GATA Komutanının bu konuda yapacağı atama teklifi için de bu bir gerekçe olmaz mı? GATA dı
şında, yani, GATA'daki bir görevde kalması önlenerek GATA dışına atanması kısmı gündemde ka
lırsa, GATA Komutanının bu konuda yapacağı atama teklifi için de bir yasal zemin hazırlamış olmaz 
mıyız böyle bir değişiklikle? Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sipahi. 
Sayın Durmuş... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, intihale karar verecek kurul... YÖK'te beş ki

şilik bir inceleme kurulu karar veriyor. Gülhane'de böyle beş kişilik inceleme kurulunun kararı Gül-
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hane Akademik Kurulunun oyuna sunulacak mı? Orada üçte 2 çoğunluk aranacak mı? İntihale itiraz 
eden öğretim üyesi askerî idare mahkemesine başvurduğunda, mahkeme kararı Gülhane'de uygu
lanma kabiliyetini bulacak mı? Bu konulara cevap istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Durmuş. 
Sayın Dinçer... 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim meselemle ilgili olarak herhangi bir kesinleşmiş hukuki dava neticesi yoktur. Nitekim, 

bana cezayı da... 
BAŞKAN - Soru sorun lütfen. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Ben açıklamama dayalı olarak soracağım. 
BAŞKAN - Lütfen soru sorun. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - YÖK'ün verdiği bir kararla, ben sadece üniversitede ders veremez 

cezası aldım, akademik unvanlarımı kullanıyorum... 
BAŞKAN - Soru sorun lütfen. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - . . .ve YÖK'e karşı ben kendim dava açtım. YÖK'ün kararını iptal 

davasıdır bu dava. Şimdi ben Sayın Bakana da bunu soruyorum. İlgili kurumlarda benzer suçlama
ya muhatap olanlar hangi davaları açabilecekler ve karşı çıkabilecekler? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Bakan... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Teşekkür ederim. 
Önce şunu arz edeyim: Kanunda bugün için... Yani, Gülhane Kanunu'nun 10'uncu maddesin

de şöyle bir hüküm var: "Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, ya
yın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevi GATA Akademi Kuruluna aittir." Yani, 
GATA'da bir Akademik Kurul var, bu da YÖK'ün muadilidir. Binaenaleyh karar verecek makam 
belli, ama tasrih edilsin deniyorsa, tabii, bu kanunda tasrih edilebilir sizlerin oylarıyla. 

Öncelikle şunu belirtmem lazım, bu bir ihraç değil, akademik unvanın alınması, akademik gör
evin alınması. Onun için Askerî Şûrayla bir alakası yok. Askerî Şûrada, ihracın bazı hâlleri Askerî 
Şûraya geliyor. Burada bir ihraç yok, yani kamu görevi devam ediyor, ama akademik unvanının ge
tirdiği imkânlardan mahrum kalıyor. 

Sorunun bir tanesi, "bugüne kadar neden gelmedi?" Böyle bir suçla GATA karşılaşmadığı için. 
GATA Kanunu 1983 yılında kabul edilmiş, orada disiplin hükümleri var. Bu disiplin hükümleri ken
disine mahsus ve tarif edilmiş hareketlere müeyyide getiriyor, ancak onların arasında bu intihal ola
yı yok. Kaldı ki, intihal olayının yalnız disiplin hükmüyle alakası yok, gördüğünüz gibi akademik 
fonksiyonla da alakalı. Onun için, şimdiye kadar karşılaşamadığından dolayı bu ihtiyaç hissedilme
miş, karşılaşılır karşılaşılmaz da olaya çözüm bulunsun diye huzurunuza bu kanun getirilmiştir. 

"Bir mahkeme kararıyla olsun" deniyor. Hayır, idari kararla olacaktır bu, ama mahkemeye gi
debilecektir. Yani, diğer arkadaşlarımız da sordu, mahkemeye gidebilecektir... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Mahkeme kararı uygulanabilecek mi? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Tabii, Askerî Yüksek İda

re Mahkemesi. Çünkü, hakkında bir idari karar uygulanmış olacaktır. Her idari karar, askerî dahi ol
sa, Anayasa gereği yargı denetimine tabi olduğu için, bu da gidecektir, Askerî Yüksek Mahkemenin 
kararları bugüne kadar olduğu gibi, bu konuda da titizlikle uygulanacaktır, bundan kimsenin şüphe
sinin olmaması gerekir. 

Diğer husus, genel sorulan husus, bu şahsın Gülhane'de kalıp kalmaması keyfiyeti. Bu, Komis
yonda da bir hayli tartışıldı, lehinde olan arkadaşlar oldu, aleyhinde olan arkadaşlar oldu. 
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Gülhane, yalnız akademik faaliyette bulunan bir yer değil, tedavi faaliyetinde de bulunan bir 
yer. Bu arkadaşımız bir hata yapmış ve intihalde bulunmuş olabilir. Bu cezasını ders vermemekle, ne 
bileyim, ihtisas elemanı yetiştirmemekle zaten görüyor. Ama, onu -çok iyi bir cerrahsa- cerrah ola
rak kullanmamızda veya danışman olarak kullanmamızda bir mani olmaması gerekir. Bunun takdi
ri de elbet sağlık komutanlığına ait olacaktır. Bu bahsedilen husus disipline aykırıysa, buranın 
disiplininden birinci derecede sorumlu olan komutana bu takdiri siz veriyorsunuz, komutan da 
onu, eminim, en yerinde şekilde uygulayacak, ister Gülhane'nin hastane kesiminde ister idare bö
lümünde isterse bir başka hastanenin idare bölümünde veya bir başka birliğin sağlık biriminde 
kullanabilecektir. 

Zannediyorum, sorulara cevap verilmiş oldu, benim tespit edebildiğim kadarıyla. Eğer eksik 
varsa, arz edeyim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir. Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sı

rasıyla görüşmek için, 21 Kasım 2007 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati: 22.57 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, kamu personel rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/239) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. R. Tayip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

60. Hükümet programında, kamu personel rejimine yönelik olarak hiçbir 
değerlendirme yapılmamıştır. 

Kabul etmek gerekir ki; kamu personeli-çalışanlan arasında 'emek, 
verimlilik, kıdem, liyakat vb.' Ölçüleri esas alan genel bir düzenlemeye şiddetle ihtiyaç 
vardır. Mevcut dengesizlikleri, haksızlıkları ve adaletsizlikleri giderecek bir düzenlemenin 
yapılması zorunluluğu vardır. 

Bu konu, AKP'nin 2002 seçimleri öncesinde düzenlemiş olduğu acil eylem 
planında vaad edilmişti. Bu programa göre; 1 yıl içinde bu çalışma bitirilecekti. Daha sonra 
Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Ali Şahin, muhtelif zeminlerde ve TBMM Genel 
Kurulu'nda, bu tasarının 2004 yılında hazır hale geleceğini ifade etmişti. Bu mümkün 
olmayınca 2005 yılında bitirileceğini beyan etmişti. Bu da mümkün olmayınca bu kez 2007 
yılı başında tasarının Genel Kurul'a sunulmuş olacağını, 1-2 maddeyi Başbakan'ın bizzat 
incelediğini ve çalışma yaptırdığını söylemişti. 

Gelinen aşamada bütün bu söylemlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Önemle ifade ediyoruz; dengeli, adil, verimliliği sağlayacak, kıdem ve 
liyakati esas alan bir kamu personel rejimi düzenlemesini başaran bir siyasi iktidar, ülkemize 
en büyük hizmetlerden birisini başaran bir siyasi iktidar olarak kabul edilecek ve siyasi 
tarihimize bu yönüyle geçecektir. 

Ancak aradan geçen S yılın sonunda ortaya çıkan tablo şudur: 58, 59, 60. 
hükümetler, son derece gayri ciddi ve sorumsuz bir anlayışla olayı geçiştirmişlerdir. Esasen, 
yandaş ve siyasi ilişkiler içinde vasıfsız kadrolaşmayı öncelikli hedef olarak gören ve bunu 
kararlı bir şekilde uygulayan, parti devleti yapılanmasını gerçekleştirmek isteyen bir siyasi 
kadronun; devletin teknik ve objektif yapılanmasını amaçlayan böylesine önemli bir konuya, 
sorumluluk anlayışı içinde yaklaşması beklenemezdi. 

(Jua^vı^u/ 
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Gelişmeler 58, 59 ve 60. hükümetlerin, kamu yönetimi sorumluluğu ve 
anlayışlarındaki çarpıklığı ve hükümet etme sorumsuzluklarını bütün çıplaklığıyla 
göstermiştir. Hükümetin dilediği gibi kadrolaşmayı sürdürebilmek amacıyla, bu tasarıyı 
gündeme getirmek istemediği anlaşılmaktadır. 

Bu gelişmeler ve değerlendirmeler karşısında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1. Kamu hizmeti verimliliğini sağlamak amacıyla, kamu personeli-çalışanları 
arasında;'kıdcm-liyakat-eğitim-uzmanlık-emek-verimlilik' gibi teknik ve objektif esasları 
ölçü alacak kamu personeli yapılanmasını gerçekleştirmek için; 

60. Hükümet olarak ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 
Bu yolda 58 ve 59. Hükümetler döneminde yapılan çalışmalar hangi 

aşamadadır? 

2. Ülkemizde kamu personeli statüsünde çalışanların sayısı nedir? 
Bu kişiler hangi statülerde görev yapmaktadırlar? 

Memur, işçi, sözleşmeli, geçici personel statülerinde çalışanların sayısı nedir? 
Bu kişilerin özlük ve sosyal haklarındaki temel esaslar ve farklar nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/^Lj 
Konu : /İl /2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/239-662/1897 sayılı yazı. 
b) 01.11.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-9-15/4083 sayılı yazı. 
c) 13.11.2007 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.0012-647.02/18895 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Konya Milletvekili Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettiği 239 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu 
Devlet Personel Başkanlığının ilgi (c) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Ek: İlgi (c) yazı ve eki Devlet Bakanı 
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T.C 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .DPB.O. 12-647.02- /fi !y-:ı 

Konu : Soru Önergesi 
/•( ,14/ /2O07 

DKVLKT BAKANLİĞİNA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İI»i: 06/11/2007 larihli ve B.02.U.U05/366 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Makamlarınıza tevcih elliği, 239 lisas No'lu 
Ya/ılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas ulmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

! \ • •• » « • \ 1 I .! ı İ 
Devlet Personel Başkanı 

Ek: 
Soru önergesi cevabı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 239 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

SORU I- Kamu hizmeti verimliliğini sağlamak amacıyla, kamu personeli-çalışanlan 
arasında; "kıdem-Uyakar-eğilim-uzmanlık-cmck-vcrimlilik'" gibi teknik ve objektif esasları 
ölçü alacak kamu personeli yapılanmasını gerçekleştirmek için; 

60. Hükümet olarak ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 
Bu yokla 58 ve 59. Hükümetler döneminde yapılan çalışmalar hangi aşamadadır? 

CEVAP I- 58 inci ve 5° uncu Hükümetler döneminde yürütülen "Acil Eylem Planı" uda 
"Devlet Personel Rejimi Reformu" mm gerçekleştirilmesi planlanmış olup, bu reform 
çerçevesinde yapılan genel düzenlemeler sırasında, Devlet memurları ile diğer kamu 
görevlilerinin maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilerek dengesizliklerin giderilmesi ve benzer 
statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin konular ele 
alınmış olup; bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek üzere hazırlanan Kamu Personel 
Kanunu Taslağı Başbakanlık tarafından İtim kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının görüşüne sunulmuş olup; 60 inci Hükümet döneminde de Kamu Personel 
Kanunu Taslağı üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. 

SORU 2- Ülkemizde kaimi personeli statüsünde çalışanların sayısı nedir? 
Bu kişiler hangi statülerde görev yapmakladırlar? 
Memur, işçi,sözleşmeli, geçici personel statülerinde çalışanların sayısı nedir? Bu 

kişilerin özlük ve sosyal haklarındaki temel esaslar ve farklar nedir? 

CEVAP 2- Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur, sözleşmeli 
personel ve işçi kadrolarının (merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatları itibariyle) 
unvanlar bazında dohı-boş bilgilerini tutmakta olup kamu kurum ve kuruluşlarınca her üç 
ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirilen adet bazmtlaki bilgiler derlenerek istatistikler 
elde edilmektedir, ün son Temmuz 2007 itibariyle kamuda çalışan personel sayısı; 

M HM UR : 1.715.497 
SÖZLEŞMELİ : LU.390 
İŞÇİ : 423.296 (geçici işçiler dahil) 
TOPLAM : 2.273.183 

olarak tespit edilmiştir. 
Ancak, yukarıda belirtilen kamuda çalışan personel sayılarına Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (îcnel Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar ile Mahalli İdarelerde istihdam edilen 
personel dahil değildir. 

Ayrıca, 26 Ekim 2007 tarihi itibariyle; 
Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç sebebiyle :26.74() 
Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerden : I 7.7.32 olmak üzere , 
TOPLAM :44.472 geçic^^şönet- i^t ihdam edilmektedir. 

Diğer taraftan, memurların mali ve sosyal hakları 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda; kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin özlük haklan 399 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (13) 
bendi uyarınca çalışan sözleşmeli personelin özlük hakları Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İli.şkin lisaslarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (C) bendi uyarınca çalışan geçici personelin özlük haklan geçici personel 
çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarında; işçilerin özlük haklan ise 4857 sayılı İş 
Kanunu ve toplu iş sözleşmelerinde belirlenmekledir. 
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TBMM B: 22 20 .11 . 2007 
2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, türbanlı öğrencilerle ilgili basında yer alan bir habere 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/242) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bazıları türbanlı ilköğretim ve lise öğrencilerini, Milli Eğitim 
Bakam'nında katılımıyla, Çanakkale'ye uğurlama töreni, yazılı ve görsel 
basında yer almıştır. 

Milletin ezici çoğunluğu AKP' nin türbanı üniversitelerde serbest 
bırakma Esiminden son derece de rahatsızdır. Laikliğin sulandırılacağı 
hatta kaldırılacağı ve Türkiye'nin Malezya'ya dönüştürüleceği endişesi 
yaşanmaktadır. 

Böyle bir dönemde Milli Eğitim Bakanı'nın, kamuoyuna nispet 
yaparcasına, türbanlı ilköğretim ve lise öğrencileriyle adeta şov yapması 
endişeleri daha da artırmıştır. Sayın Bakan'ın bu davranışı, AKP' nin 
türbanla ilgili girişimlerinin üniversitelerle sınırlı kalmayacağını 
göstermektedir. 

1- Türbanlı bu çocuklar, hangi okulların öğrencileri? Derslere 
türbanla mı giriyorlar? 

2- Sayın Milli eğitim Bakanı'nın tavrını onaylıyor musunuz? Sayın 
Bakan'dan istifasını isteyecek misiniz? Veya görevden almayı 
düşünüyor musunuz? 
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TBMM B: 22 20 . 11 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SOB.0.03.05.03-ll/S'|2t fLyU/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 18.10.2007 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-7/242-667/1902 sayılı yazı. 
b) 01.11.2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.I2/I06-9-I8/4117 sayılı yazı. 

izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
ettiği "türbanlı öğrencilerle ilgili basında yer alan bir habere ilişkin" ilgi (b) yazı eki 7/242 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızın en önemli projelerinden olan Cumhuriyet Eğitim Gezileri, 2004 
yılından beri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Her yıl binlerce öğrenci başta Çanakkale 
olmak üzere ülkemiz açısından tarihi öneme sahip bölgelere gönderilerek gezdirilmektedir. 

Bu yıl Proje kapsamında, 7.480 öğrenci, 374 yönetici ve öğretmenin Çanakkale, 
Afyonkarahisar, Kütahya illeri ile Ankara ve Polatlı ilçesi gczdirilmiştir. Gezilerin birinci 
dönemine 24 ilimizden 1.120 öğrenci, 56 yönetici ve öğretmen ile 10 Bakanlık temsilcisi katılmış 
olup bir gece Ankara'da konakladıktan sonra Çanakkale iline gitmişlerdir. Ankara'dan topluca 
hareket etmeden önce 24.09.1 2007 tarihinde Şura Salonu'nun bahçesinde düzenlenen benimde 
katıldığım uğurlama töreninde tüm öğrencilerle yakından ilgilenilmiştir. 

Öğrenciler, gezilere okul kıyafetleriyle katılma zorunluluğu olmadığından kendilerini en 
rahat hissettikleri sivil kıyafetleriyle katılmışlardır. Dolayısıyla, törene kot pantolonlu, tişörtlü ve 
benzeri değişik kıyafetli öğrencilerin yanında birkaç öğrencinin de başörtülü olarak katıldığı 
görülmüştür. Bu görüntü, bir okulda bir sınıfta veya resmî bir kurum veya kuruluşta değil, açık 
havada meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak, bu Proje ile düzenlenen gezilerin amacı; öğrencilerimizin Çanakkale ve 
Millî Mücadele Destanının önemini kavramalarına katkıda bulunmak, birbirleriyle 
kaynaşmalarını sağlamak, bilgi ve görgülerini artırmaktır. Böylesine başarılı bir Projc'yi birkaç 
öğrencinin başörtüsüne indirgeyerek gölgelemeye çalışmak isteyenleri kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz. Ayrıca, bu öğrenciler uyarılmış ve daha sonra Çanakkale Şehitliğinde yapılan resmî 
tören alanına başörtüsüyle katılan olmamıştır. 

Diğer taraftan. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz tarafından, 25.09.2007 tarihinde 
basına, konuya ilişkin gerçekleri içeren yazılı bir açıklama da yapılmıştır. ^^—•% 

Bilgilerinize arz ederim. _ - ^ ^ > ^ — — ı 

•^ Da^ür. Hüseyin ÇETTK! } 
C^*^ Millî Eğitim Bakanı j / 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

S.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, çiftçilere verilecek teşvik ve destekleme prim
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 
(7/246) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A • 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. ^ 

Ramazan Kemn Özkan 
Burdur Milletvekili 

2007 yılı Ocak ayından bu güne kadar geçen 9 aylık sürede Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının, üretim yaparak Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunan çiftçilere vereceğini taahhüt ettiği başta 
buzağı desteği, kuraklık desteği, yonca ve fiğ desteği, et ve süt primi 
olmak üzere hiçbir teşvik primi ve yatırım sübvansiyonu uzun 
zamandır çiftçiye ödenmemiştir. 

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bir senelik ihtiyacı olan yem 
hammaddesini stoklamaya çalıştığı bu günlerde zaten kuraklık 
sebebiyle çok zor durumda olan çiftçiler söz verilen ve yaklaşık 350 
milyon, YTLTik hak edilmiş ve zamanı geçmiş teşviklerin 
ödenmemesi ile mağdur duruma düşmüştür. 

Teşviklerin zamanında verileceğini düşünen ve buna göre 
borçlanan, borçlarını erteleyen çiftçilerimiz aldıkları borçları 
zamanında ödeyemeyip piyasanın çok üstünde faiz borcu yükünün 
altına girmiş, ödeme zamanları geçen banka, elektrik, kredi, mazot, 
vergi gibi borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. 

1. Taahhüt ettiğiniz bu teşvik ve desteklemelerin en kısa süre 
içerisinde ödenmesini düşünüyor musunuz ? Bu ödemelerin 
tamamlanması ne kadar bir süreç içerisinde gerçekleşecektir ? 

2. Ödemenin gecikmesinden kaynaklanan bu mağduriyetin 
giderilmesi açısından bu dönemde çiftçilerimizin borçlarını 
ödeyememelerinden dolayı ortaya çıkan faiz borçlarının 
iptalini veya en azından bir süre ertelenmesini düşünür 
müsünüz ? 
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TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. - V v " 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/^ 2 . t 3 ..../l 1/2007 
Konu : Yazılı Soru Önergesi '; •„•> •*'•''' '''**" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 18.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/246-682/1935 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlığın 01.11.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-9-22/4136 sayılı yazısı. 

îlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'a ait 7/246 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan /" 

EKLER: 
1-Görüş 7/246 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Ramazan Kerim ÖZKAN 
Burdur Milletvekili 

Esas No : 7/246 

2007 yılı Ocak ayından bu güne kadar geçen 9 aylık sürede Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, 
üretim yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunan çiftçilere vereceğini taahhüt ettiği basta 
buzağı desteği, kuraklık desteği, yonca ve fiğ desteği, et ve süt primi olmak üzere hiçbir teşvik 
primi ve yatırım sübvansiyonu uzun zamandır çiftçiye ödenmemiştir. 

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bir senelik ihtiyacı olan yem hammaddesini stoklamaya 
çalıştığı bu günlerde zaten kuraklık sebebiyle çok zor durumda olan çiftçiler söz verilen ye yaklaşık 
350 milyon,YTL'lik hak edilmiş ve zamanı geçmiş teşviklerin ödenmemesi ile mağdur duruma 
düşmüştür. 

Teşviklerin zamanında verileceğini düşünen ve buna göre borçlanan, borçlarını erteleyen 
çiftçilerimiz aldıkları borçları zamanında ödeyemeyip piyasanın çok üstünde faiz borcu yükünün 
altına girmiş, ödeme zamanları geçen banka, elektrik, kredi, mazot, vergi gibi borçlarını ödeyemez 
duruma gelmiştir. 

SORU 1) Taahhüt ettiğiniz bu teşvik ve desteklemelerin en kısa süre içerisinde ödenmesini 
düşünüyor musunuz? Bu ödemelerin tamamlanması ne kadar bir süreç içerisinde gerçekleşecektir? 

SORU 2) ödemenin gecikmesinden kaynaklanan bu mağduriyetin giderilmesi açısından bu 
dönemde çiftçilerimizin borçlarını ödeyememelerinden dolayı ortaya çıkan faiz borçlarının 
iptalini veya en azından bir süre ertelenmesini düşünür müsünüz? 

CEVAP 1-2) Kuraklık desteği ödeneği ilgili saymanlığa aktarılmıştır. 2007 yılı Tarımsal 
Destekleme bütçemizin tamamı kullanılmış olup, Kalan kısmı ödenek imkanları dahilinde 
verilecektir. 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, TMSF'ye devredilen bir gazeteye ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/253) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın yazılı olarak yanıtlamasını 
bilgilerine sunarım. 

Saygılarımla/ 

^(iıJy 
Kemal KILIÇ/DAROĞIAl 
İstanbul Milletvekili 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 01.04.2007 tarihi itibarıyla Bilgin ve Merkez 
grubunun medya sektöründe faaliyet gösteren 63 şirketinin yönetim ve denetimini 
devralınmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük gazetesi SABAM da devletin yani 
TMSF'nin kontrolüne girmiştir. 20 Nisan 2007 tarihine kadar Gazetenin Genel yayın 
Yönetmenliğini yapan Sayın Fatih Altayh, 21. Nisan, 2007 tarihinde yaptığı açıklamada; 
SABAH Gazetcsi*nin yayıncısı şirkete el koyulmasının ardından, TMSF Başkanı Sayın 
Ahmet Ertürk'ün ricası ile Sabah'in zarar görmesini engellemek amacını güderek görevde 
kaldığını söyledikten sonra; 

• Bu süre içinde öncelikle gazeteye bazı cditorial müdahaleler yapılmaya başlandığını, 
bazı yazarların yazılarına kendi bilgi ve onayının dışında müdahale edildiğini, 

• Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı açıklamaların gazetede manşet 
yapıldığı gün, gece geç saatlerde gazeteye müdahale edildiğini, bunun kabul 
edilmemesi üzerine baskı makinelerinin durdurularak manşetin değiştirildiğini, 

• Dahası Nazlı Ihcak'ın üst düzey ilişkilerini kullanarak Sabah'ta yazmak istediğinin 
iletildiğini, aynı görüşme sırasında bazı yazarların görevlerine son verilmesinin, 
yapılan itiraz üzerine, hiç değilse sayfalarının değiştirilmesinin ve daha az görünür 
yerlere kaydırılmasının talep edildiğini, 

Açıklamıştır. Bu bağlamda; 

1. Bu yapılanları Anayasanın 28. maddesinde yer alan "Basın hürdür, sansür 
edilemez." ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

2. Sayın Nazlı Ilıcak Sabah'ta yazmak için hangi üst düzey ilişkileri kullanmıştır? Bu üst 
düzey yetkililer kimlerdir? 

3. Aynı görüşmede, Sayın Fatih Altayh'ya bazı yazarların işine son verilmesi, yapılan 
itiraz sonrasında da "hiç değilse bu yazarların yazdıkları sayfaların değiştirilmesini ve 
daha az görünür yerlere kaydırılmasını" kim ya da kimler istemiştir? 

4. TMSF'nin bu tür yetkileri var mıdır, varsa hangi yasadan kaynaklanmaktadır? 

5. Bu konu ile ilgili olarak bir inceleme ya da soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 
D E V L E T BAKANLİĞİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/01- jC^f-^^ y 4 / l ^ / 2 0 0 7 

Konu : İliç'i esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 18.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/253-722/2039 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 01.1 1.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-9-29-4074 sayılı yazısı. 

tstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROÖLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/253 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 16.11.2007 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-620-372 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l- TMSF'nun 16.11.2007 îarih ve 
372 sayılı yazısı 

Naftım EKREÎ 
Devlet B$ 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
TASAKRUFMEVDUATI SİGORTA FONU 

Sayı : B.02.2 TMS.0.42-620- 3 . ^ 2 , 

Konu : tstanbul Milletvekili Kemal 
KJL.İÇDAR.OGr.U'nun Soru Önergesi, 

/6////J.CÖ 7-

İlgi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn.JVazım EKRJEN 

02/1 1/2007 tarih ve B.02.0.OO3/O1 - 1686 - 7/253 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Kemal KlLlÇDAROĞLU'nuıı soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-5) Fon, 541 1 sayılı Bankacılık Kanunu'utlun doğan alacaklarını tahsil etmek amacıyla, 541 1 
sayılı Kanun'un kendisine vermiş olduğu yetkilere istinaden Sabah Gazelesi'nin temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmıştır. Sabah Gazctesi'nin tüzel kişiliği devam 
etmektedir. Sabah Gazetesi'ndeki yazılara müdahale edildiği, Nazlı İlıcak'in Sabah Gazetesi "nde 
yazmak ivin üst düzey ilişkilerini kullandığı yönündeki isnatlar afaki ve mesnetsizdir. Fonun bu 
süreçteki tek amacı kamu alacağını en hızlı şekilde tahsil edebilmektir. Demokratik toplumların 
vazgeçilmez unsurları olan bağımsız medya kuruluşlarının, görevlerini hiçbir baskı altında 
kalmadan, özgürce yerine getirebilmesinin hayati öneminin farkında olan TPvtSF, yönetim ve 
denetimleri devralman basın kuruluşlarıyla ilgili cditorial bağımsızlığı kısıtlayıcı herhangi bir işlem 
ve eylem yapılmaması yönünde azami gayret göstermektedir. I'on'un tüm işlem ve eylemleri 
hukuka uygun olup 541 t sayılı Kanun'un çizdiği yetki ve sınırlar içerisinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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TBMM B: 22 20 . 11. 2007 

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'in, İzmir'deki işsizlik sorununa ve özel sektörün duru
muna ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Faruk Çelik'in cevabı 
(7/259) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02.10.2007 

Mehmet Ali SUSAM 
CHP İzmir Milletvekili 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İAOSB) hazırlatmış olduğu 
"İzmir 'de İşsizlik — Büyüme Sorunları ve Beklentiler" konulu raporda, İzmir'in, 
teşvikli yatırım çekmede sırasıyla İstanbul (%31.1), Ankara (%8.5), Antalya 
(°/o8.1), Gaziantep (%5.9) ve Bursa (%5.3)'dan sonra %5.1'lik payla 6. sırada 
olduğu ve 2006 yılında merkezi bütçe gelirlerine, İstanbul (%37.16), Ankara 
(%12.39) ve Kocaeli (%I2.04) 'den sonra, 14.8 milyar YTL katkı sağlayarak 
°/o 8.6'lık bir payla en büyük katkıyı yapan 4. il olmasına rağmen, 2006 bütçe 
harcamalarından °/a 1.96'lık bir pay aldığı belirtilmektedir. Başka bir deyişle, 
İzmir'in kamu bütçesine katkılarının, bütçeden harcadıklarının % 430'unu 
bulduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, İzmir yerel yönetimlerinin de 2006 yılında 
kişi başına 53 YTL'l ik gelire karşılık 48 YTL ile bütçe fazlası en fazla olan 
yerel yönetimler olduğu belirtilmiştir. 

Aynı raporda, İzmir ' in 2000 yılındaki nüfusu 3 milyon 348 bin olarak 
belirlenmişken, bu rakamın 2010 yılında 4 milyon eşiğine geleceğinin tahmin 
edildiği ve kentteki" işsizlik oranının, 2006 yılında a/o 11.2 ile, % 9.9 olan 
Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış olduğu belirtilmiş; İzmir'e yapılan sanayi 
yatırımlarının son 5.5 yılın toplam Türkiye imalat sanayi yatırımlarının % 
3.5'unu oluşturduğu, bu durumun da İzmir'in sanayileşme iddiasının zayıflaması 
olarak yorumlanabileceği ifade edilmiştir. 

Bu bilgiler sonucunda; 

1. Hükümetinizin İzmir 'de artmakta olan işsizlik ve beraberinde temel 
olarak göç alması nedeniyle hızla artan nüfus ile ilgili almayı planladığı 
önlemler nelerdir? 

2. Hükümetinizin İzmir özel sektör yatırımlarının artması için teşvik edici 
projeleri bulunmakta mıdır? Bu projelerin hayata geçirilmesi için ne tür 
çalışmalar yapılmaktadır? 

3. İzmir'in 2008 bütçe harcamalarından alacağı payın ne kadar olması 
pl an 1 anmaktadı r? 

4. İzmir'in, Hükümetiniz iktidarında önceki yılların bütçelerinden ve kamu 
kaynakları ile teşviklerden yeterli oranda yararlanamamasını nasıl 
açıklıyorsunuz? 
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T . C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Ge l i ş t i rme Başkan l ığ ı 

Sayı : B .13 .SGB.O-12 .00-00 /610- •j.ty'Ç 
Konu : Yazıl ı Soru ö n e r g e s i 1 r *?rm 2Q07 

T Ü R K t V E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 01/1 1/2007 tarih ve A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-21 52 sayılı yazınız.. 

İzmir Mil le tveki l i M e h m e t Ali S U S A M ' a ait 7 /259 Esas NoMu yazılı soru önergesi 
Bakan l ığ ımız ilgili b i r imler ince ince lenmiş o lup , konuya i l işkin cevabi bilgi ve 
değer lend i rmele r i l iş ikte sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

F a r u k Ç E L İ K / 
B a k a n / 

EK. : 1 yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ SUSAM'IN 7/259 ESAS NO'LU YAZİLİ 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yenilenen nüfus projeksiyonlarına 
göre, 2006 yılında îzmir nüfusu bir önceki yıla göre 60.276 kişi artarak yüzde 1,7 oranında 
yükselmiştir. Bununla birlikte, 2006 yılında İzmir'de bir önceki yıla göre kurumsal olmayan 
sivil nüfus 91 bin kişi artarken, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta 68 bin kişilik bir artış 
gözlenmiştir. Ayrıca, işgücü ve istihdam 2006 yılında sırasıyla 34 bin ve 55 bin kişi artmış, 
işsiz sayısı ise söz konusu bölgede 21 bin kişi azalmıştır. Söz konusu dönemde İzmir'de 
işgücüne katılma ve istihdam oranları ise sırasıyla yüzde 47,2 ve yüzde 41,9'dur. Bahsedilen 
veriler ışığında İzmir'de ortaya çıkan tabloya bakıldığında, mevcut durumun Türkiye geneline 
oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

İşsizlikle mücadelede en etkin çözüm sürdürülebilir bir ekonomik büyümedir. Büyüme 
için yatırımların artması gerektiğinden güvenli bir ekonomik ortama ihtiyaç vardır. 
Hükümetimizin iktidara gelmesi ile birlikte piyasalarda olumlu bir hava oluşmuştur. 
Ardından enflasyon çok büyük bir gerileme göstermiştir, faizler istikrarlı bir biçimde 
düşmüştür. Tüm bunlar yerli ve yabancı yatırımları artırmaktadır. Yatırımların artması ile 
birlikte istihdam da artmaktadır. 

2002-2006 dönemindeki ekonomik büyümenin özellikle tarım dışı istihdama 
yansımasıyla tarım dışı sektörlerde 2.347 bin kişilik istihdam yaratılmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İzmir ilinde 2006 yılı sonu itibariyle işsizlik 
oranı % 11,2 olup, işsiz sayısı 152.000'dir. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz sayısı ise 
41.041'dir. 
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Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizlerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik olarak 
Türkiye İş Kurumu'nun yürütmekte olduğu Aktif İşgücü Programları kapsamındaki işgücü 
yetiştirme kurslarına, Eylül/2007 sonu itibariyle 690 kişinin katılımı sağlanmış olup, 2008 
yılında da uygulamaya konulacak olan " Aktif İstihdam Tedbirleri ve Türkiye İş Kurumu 
Yerel Düzeyde Destek Projesi" çerçevesinde, yeni işgücü yetiştirme kurslarının düzenlenmesi 
planlanmıştır. 

İzmir İline yönelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB ve KSS faaliyetleri şunlardır; 
2 adet tamamlanmış Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. 2007 Yılı 

Yatırım Programında ise 2 adet OSB projesi yer almaktadır. Îzmir-Ödcmiş OSB projesinin 
2009 yılında, İzmir-Bergama OSB projesinin ise 2011 yılında tamamlanması planlanmakladır. 
İzmir-Ödemiş'in 2007 yılı ödeneği 64 bin YTL ve İzmir-Bergama OSB'nin 2007 yılı ödeneği 
ise 2 bin YTL'dir. Ayrıca ilde 16 adet Küçük Sanayi Sitesi tamamlanmıştır. 

İzmir İline Yönelik KOSGEB Faaliyetleri 
KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler 
KOSGEB Destekleri Yönetmeliğine uygun olarak; imalat sanayinde faaliyet gösteren 

KOBİ'lere İşletme Geliştirme Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Bölge Sanayi 
Geliştirme Merkez Müdürlükleri ve Sinerji Odakları vasıtasıyla 2003- Ekim 2007 döneminde 
toplam 7 milyon YTL destek verilmiştir. 

Bankalarla Yapılan Protokoller Çerçevesinde KOBİ'lere Kullandırılan Krediler 
KOSGEB ile bankalar arasında yapılan 2007 öncesi yapılan protokoller çerçevesinde 

68 işletmeye toplam 5 milyon YTL "İstihdam Destek Kredisi, 719 işletmeye 97 milyon YTL 
"İhracat Destek Kredisi" ve 368 işletmeye 28 milyon YTL "KOBİ Destek Kredisi" 
kullandırılmıştır. 

KOSGEB ile bankalar arasında 09.04.2007 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 
102 işletmeye 7 milyon YTL "İstihdam Destek Kredisi", 382 işletmeye 37 milyon YTI. 
"İhracat Destek Kredisi" ve 19 işletmeye 1.6 milyon YTL "Gıda Sektörü Makina-Tcçhizal 
Alım Destek Kredisi" kullandırılmıştır. 

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığınca " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" 
uyarınca yatırım ve İşletmeler desteklenmekte olup, İzmir ilinde yapılacak bütün yatırımlar 
için Gümrük Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnası sağlanmakta, KOBİ, ar-ge ve çevre 
yatırımları için ise bu desteklere ek olarak faiz desteği uygulanmaktadır. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 17. maddesine göre merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; 

a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, 
b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları 

çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, 
c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, 
d) İdarenin performans hedefleri dikkate alınmaktadır. 
Yine aynı madde doğrultusunda hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçesinden yapılacak 

olan ödenek tahsisleri il bazında değil, analitik bütçe sınıflamasına uygun şekilde kurumsal, 
fonksiyonel, finansal ve ekonomik olarak sınıflanmış olarak kuruluş bazında yapılmaktadır. 

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesinde; 
"Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır." hükmü yer 
almaktadır. 

Yıllık yatırım programları; Uzun Vadeli Strateji, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar 
ve kamu yatırım Önceliklerinin belirlendiği Yüksek Planlama Kurulu Kararlarında yer alan 
öncelikler çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hasırlanan ve 
Başbakanlık tarafından kuruluşlara duyurulan yatırım programı hazırlama esasları 
genelgelerinde belirtilen sektörel, bölgesel ve proje bazındaki öncelikler doğrultusunda ve 
kuruluşlardan gelen proje teklifleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kamu kaynaklarından 
finanse edilecek kamu yatırım projelerini kapsayan Yatırım Programındaki ödenek tahsisleri 
il bazında değil kuruluş ve proje bazında yapılmaktadır. Bununla beraber, yatırım programları 
hazırlanırken sektörel ve proje bazındaki öncelikler yanında, kalkınmada öncelikli illerde, 
doğal afet yaşanan illerde ve bölgesel gelişme planları kapsamında yer alan illerde yer alan 
projeler göz önünde bulundurulmaktadır. 
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Yıllık yatırım programları; Uzun Vadeli Strateji, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar 
ve kamu yatırım önceliklerinin belirlendiği Yüksek Planlama Kurulu Kararlarında yer alan 
öncelikler çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 
Başbakanlık tarafından kuruluşlara duyurulan yatırım programı hazırlama esasları 
genelgelerinde belirtilen sektörel, bölgesel ve proje bazındaki öncelikler doğrultusunda ve 
kuruluşlardan gelen proje teklifleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kamu kaynaklarından 
finanse edilecek kamu yatırım projelerini kapsayan Yatırım Programındaki ödenek tahsisleri 
il bazında değil kuruluş ve proje bazında yapılmaktadır. Bununla beraber, yatırım programları 
hazırlanırken sektörel ve proje bazındaki öncelikler yanında, kalkınmada öncelikli illerde, 
doğal afet yaşanan illerde ve bölgesel gelişme planları kapsamında yer alan illerde yer alan 
projeler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Yıllık Yatırım Programının yayımlanmasının ardından, tüm kamu kuruluşlarının 
yatırımlarının, özellikle toplu veya toplulaştırılmış projelerinin il bazında dağılımı kuruluşlar 
tarafından tespit edilmektedir. Ancak; kamu yatırım projelerinin niteliği gereği, örneğin 
birkaç ili birden ilgilendiren karayolu, demiryolu, enerji, doğalgaz, petrol iletim hattı projeleri 
gibi birden fazla ilimizde yer alması, benzer nitelikli işlerin bir proje altında toplulaştırılması, 
bazı projelerin yerinin birden fazla il veya "muhtelif olarak belirtilmesi gibi sebeplerle; 
kamu yatırım ödeneklerinin yaklaşık yarısının il bazında tasnifi yapılamamakta, "muhtelif 
iller" kapsamında gösterilmektedir. Muhtelif iller kapsamındaki yatırımların ne kadarının 
hangi ilimizle ilgili olduğunu belirlemekte zorluklar bulunmakta, bu nedenle il bazındaki 
rakamlara dahil edilmemektedir. 

2008 yılında İzmir ilinin kamu yatırımlarından alacağı pay henüz hazırlık aşamasinida"' -;., 
olan 2008 Yılı Yatırım Programının yayımlanmasını müteakiben yukarıda belirtilen hususlar-, .,-
çerçevesinde belli oranda tespit edilebilecektir. ' . ' J ""'.••. 

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, halka açık şirketlerdeki yöneticilerin özlük hakla
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı 
(7/261) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 02.10.2007 

İstanbul Milletvekili 

Piyasa ekonomisi, şeffaflık ve bilgiye erişimin azami düzeyde yerleşmesini şart koşar. 
Son dönemde basına yansıyan "halka açık banka yöneticilerinin gelir unsurlarının halka 
açıklanması" tartışmaları da tarafımızdan bu bağlamda ilgiyle izlenmektedir. Nitekim 
şeffaflık uygulamalarım başarıyla oturtabilmiş olan Amerika, İngiltere, Kıta Avnıpası 
Ülkeleri ve Japonya'da halka açık şirketlerin yöneticilerinin tüm özlük haklarının açıklanması 
uygulaması bulunmaktadır. Piyasa ekonomisi uygulamalarında şeffaflık unsurunun 
yerleştirilebilmesi amacıyla halka açık şirketlerdeki yöneticilerin gelirleri ve özlük haklarının 
kamuoyuna periyodik olarak açıklanabilmesi yönünde 

1- Hükümetiniz tarafından yapılmakta olan herhangi bir çalışma var mıdır? 

2- Böyle bir çalışma yoksa, bu yönde çalışılmaya başlanılması düşünülmekte midir? 

3- Bu yönde adımlar atılmışsa ne tür bir çalışma içinde bulunulmaktadır? 

4- Başta bankalar olmak üzere halka açık şirketlerin genel müdür ve yönetim kurulu 
başkanlarına 2006 yılında ödenmiş olan her türlü gelirin (aylık, ikramiye, temettü, 
bonus vb.), yöneticilerin adları ile birlikte tutarı, ne kadardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.Ü2.0.003/ ç>A- 4^ 'S 'V /fe/-M/20<)7 

Konu : 7/261 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 18.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .Ü.GNS.O. IO.OO.02-7/261-768/21 58 sayılı yazısı, 
b) Başbakanlığın 01.1 1.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-9-37/4075 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa ÖZ YÜREK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlıgı'na sunulan 7/261 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığının 16.11.2007 tarih ve BDDK.2007.01 .DMD.KİK-
15678 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlıgı'nııı 15.11.2007 tarih ve 
B.02.l.SPK.0.13/1778/27621 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

B i l g i l e r i n i z e arz eder im. 

BK: 1-BDDK Başkanhgrnınl6.11.2007 tarih ve 15678 sayılı yazısı. 
2-SPK Başkanlıgı'nın 15.1 1.2007 tarih ve 27621 sayılı yazısı 

BANKACILIK DÜZliNLl'Mli VH DF.NETLEME K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Kururlar Müdürlüğü) 

Sayı : HDDK.2(X)7.()l.t)Ht).KlK-/ 3 " 6 « ,. . ( 9QQ7 
K o n u : Soru ö n e r g e s i ' 

B E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S a y ı n N a z ı m E K K E N ) 

l l g i :02 .1 1 .2007 tarih v e B . 0 2 . 0 . 0 0 3 / 0 I - 1 6 8 7 s a y ı l ı evrak ak ı ş v e ta l imat formu. 

İ lg ide kayıt l ı evrak ak ı ş v e ta l imat f o r m u e k i n d e g ö n d e r i l e n tstanbıı l M i l l e t v e k i l i 
M u s t a f a Ö Z Y Ü R R K ' i n Say ın B a ş b a k a n ı m ı z a t e v c i h ettiği 2 6 1 sayı l ı soru ö n e r g e s i n d e yer 
alan h u s u s l a r a i l i şk in c e v a p l a r ı m ı z a ş a ğ ı d a s u n u l m a k l a d ı r . 

Halka aç ık bankaların y ö n e t i c i l e r i n i n gel ir ler i v e ö z l ü k hınklarının k a m u o y u n a 
per iyod ik o larak uç ık lunmus ına i l i şkin K u r u m u m u z : n e m l i n d e herhangi bir ç a l ı ş m a 
y ü r ü t ü l m e m e k t o d i r . A y r ı c a , K u r u m u m u z veri t aban ında bankaların g e n e l m ü d ü r v e y ö n e t i m 
kurulu başkanlar ına yap ı lan ö d e m e l e r e i l i şk in o larak herhangi bir bi lg i b u l u n m a m a k t a d ı r . 

D i ğ e r taraftan, bankac ı l ık s i s t e m i m i z d e halka aç ık bankalar d ı ş ında y a b a n c ı banka 
şube ler i i le halka aç ık o l m a y a n bankaların da var l ığ ı d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n d e v e soru ö n e r g e s i n d e 
bel irt i ldiği üzere , i lgi l i ü lke u y g u l a m a l a r ı n ı n h a l k a aç ık ş irket lere y ö n e l i k o l d u ğ u d i k k a t e 
a l ı n d ı ğ ı n d a , s ö z k o n u s u k a p s a m d a a ç ı k l a m a y a p ı l m a s ı n ı n g e r e k i p g e r e k m e d i ğ i h u s u s u n u n , 
ha lka aç ık ş irket lerin k a m u y a yapacaklar ı aç ık lamalar ı b e l i r l e m e y e ye tk i l i o l a n S e r m a y e 
P i y a s a s ı Kurulu tarafından d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n i n u y g u n o l a c a ğ ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 

Di lg i ler in i arz eder im 

^ ^ 
Terfik BİLCffN 

B a ş k a n ! / 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 
Sayı : B.02.1.SPK.0.13 / iJl^ 2 7 6 2 1 ^J/.İ/2007 
, , : Yönetici Ücretlerinin Kamuya Açıklanması Konu . . . , konulu soru önergesi hk. 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDİMCİLİĞİ 
(Sn. Nazım EKREN) 

Başbakanlık Merkez Bina 06573 
Bakanlıklar/ANKARA 

İlgi: a) 02.11.2007 tarih ve B.02.0.003/01-1687 sayılı evrak akış ve talimat formu, 
b) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğü'nün 01.11.2007 

tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-9-37/4075 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı evrak akış ve talimat formu ile Kurulumuza iletilen T.C. Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile İstanbul Milletvekili 

Mustafa ÖZYÜREK tarafından verilen yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil 

etmek üzere, halka açık şirketlerdeki yöneticilerin gelirleri ve özlük haklannın kamuoyuna 

periyodik olarak açıklanabilmesi yönünde yapılan çalışmalara ve başta bankalar olmak üzere 

halka açık şirketlerin yöneticilerine 2006 yılında yapılmış olan her türlü ödemelere ilişkin 

bilgi talep edilmektedir. 

Çeşitli ülkelerde kurumsal yönetim alanında getirilen yeni düzenlemelerin ve 

tartışmaların yoğunlaştığı belli başlı alanlardan biri de yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticilerin aldıkları ücretlerin belirlenmesi ve kamuya açıklanmasıdır. ABD'de Sarbancs-

Oxley Kanunu'nun 2002 yılında yürürlüğe girmesinin ardından, yatırımcı güveninin yeniden 

kazanılmasına yönelik olarak getirilen düzenlemeler arasında, halka açık şirketlerin yönetim 

kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin kamuya açıklanması konusu da yer almıştır. 

Söz konusu düzenleme uyarınca ABD'de halka açık şirketler, yönetim kurulu üyeleri ve üst 

düzey yöneticilerine yapılan ücret ödemelerini ve sağlanan diğer menfaatleri ayrıntılı olarak 

kamuya açıklamak zorundadırlar. Benzer şekilde, Avrupa Komisyonu'nun 2004 yılında 

yayınlanan tavsiye kararında, yöneticiler için uygulanan ücret politikalarımn dalıa saydam bir 

yapıya kavuşturulabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin aldıkları ücretlerin 
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ve ücret politikaların kamuya açıklanmasında olabildiğince şeffaf olunması, ayrıca 

hissedarlara yönetici ücret politikaları belirlenirken oy hakkı tanınması önerilmektedir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) konseyi tarafından ulusal 

hükümetler, ilgili uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile birlikte hazırlanan ve 2004 yılında 

gözden geçirilen Kurumsal Yönelim İlkeleri'nde de yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin 

ödüllendirilme şeklinin hissedarları yakından ilgilendirdiği ve ödüllendirme sistemi ile 

şirketin performansı arasında bir bağ bulunduğu belirtilerek, yöneticilerin ödüllendirme 

sistemlerinin şirket performansına etkisinin yatırımcılar tarafından değerlendin lebi İmesini 

teminen, şirketler tarafından yönetim kurulu üyeleri ve kilit yöneticilerle ilgili ödüllendirme 

politikası ve bu kişilerin vasıflan, seçim süreci, diğer şirketlerdeki üyelikleri ve yönetim 

kurulu tarafından bağımsız olarak görülüp görülmedikleri de dâhil yönetim kurulu üyeleri 

hakkındaki bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği hususu vurgulanmıştır. OECD Kurumsal 

Yönetim İlkelerinde ayrıca, yöneticilerin ücretlendirme politikalarına ilişkin bireysel bazda 

yapılan açıklamaların giderek iyi kurumsal yönetim uygulamalarından biri olarak kabul 

görmekte olduğu ve birçok ülkede zorunlu hale gelmeye başladığı ifade edilmiştir. 

Kurulumuzca 04.07.2003 tarihinde, başta halka açık şirketler olmak üzere, özel sektör 

ve kamuda faaliyet gösteren tüm anonim şirketler tarafından uygulanabilecek Kurumsal 

Yönetim İlkeleri yayımlanmıştır. Söz konusu ilkeler, şirketlerin faaliyetlerini uluslararası 

standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla 

uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda 

bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde uygulanması ihtiyari 

olan ancak payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa) işlem gören şirketler için 

söz konusu ilkelere uyuma ilişkin yıllık raporun kamuya açıklanması zorunluluğu bulunan 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde; pay sahiplerine genel kurulda yönetim kurulu üyeleri ve üst 

düzey yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı 

tanınması ve yöneticilere ödenen bireysel ücret, ikramiye, diğer menfaatler ile bunların 

belirlenmesindeki kriterlere yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi hususları ilke olarak yer 

almaktadır. 

Kurulumuz tarafından, payları Borsa'da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim 

ilkeleri karşısındaki durumlarının anlaşılabilmesini teminen, 2004 yılı içerisinde kurumsal 

yönetim uygulama anketi yapılmıştır. Söz konusu anket çalışmasında; yönetim kurulu 

- 2 1 0 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

üyelerine ve yöneticilere ödenen bireysel ücret, ikramiye ve diğer menfaatler ile bunların 

belirlenmesindeki kriterlere faaliyet raporunda yer verilip verilmediği sorusuna ankete katılan 

248 şirketin % 9,8'i evet, % 29,4'ü kısmen ve % 60,8'i hayır cevabı vermişlerdir. Ayrıca, 

2005 yılı kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına göre incelemeye alınan 276 şirketin, % 

28'i yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde performansa dayalı bir mekanizmanın 

uygulandığım beyan etmişlerdir. Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 2006 yılı kurumsal 

yönetim ilkeleri uyum raporlarında yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler" 

başlıklı bölüme ilişkin olarak yapılan çalışma sonucunda da değerlendirmeye alınan 170 

şirketten, yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeleri ve sağlanan menfaatleri kamuya 

açıklayanların oranının % 20'nin altında kaldığı anlaşılmıştır. Konuya ilişkin olarak kamuya 

açıklama yapan şirketlerin, yönetim kurulu üyelerine sağlamış oldukları ödemelere ve 

menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere, şirketlerin 2006 yılı faaliyet raporları içerisinde de yer 

alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının "Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan 

Menfaatler" başlıklı bölümünden erişilmesi mümkündür. 

Söz konusu çalışmalardan anlaşılacağı üzere ülkemizde, paylan Borsa'da işlem gören 

şirketlerin çoğu yönetim kurulu üyelerinin ücrctlcndirmc ve ödüllendirme politikalarını 

kamuya açıklanmamaktadırlar. Şirketlerin yönetim kurulu üyelerine sağlamış oldukları 

menfaatlerin kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere de yer veren Kurulumuz Kurumsal 

Yönetim İlkeleri, mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte olup, mevcut 

mevzuatta ve uygulamada kurumsal yönetim konusunda oluşan eksikliği gidermek ve boşluğu 

doldurmak amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu anlamda, ilkeler mevzuatta yapılacak 

düzenlemeler için de yol gösterici bir özellik arz etmekte olup mevcut durum itibariyle halka 

açık şirketler için uygulanması zorunlu olmayan prensiplerden oluşan ilkelerin orta ve uzun 

vadede mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile uygulanması zorunlu ilkeler haline 

dönüştürülmesi imkânı bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. ' . jl^xV.«.'2-jfi'"il' J 
;'.':'.. Or.o'Vs~ i 

Doç.'Dr. Tüten EROL 
Kurul Başkanı 
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7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Kamu İhale Kanunu 'na ilişkin sorusu ve Bayındır

lık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/270) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Faruk ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2007 

Yaşar AGYUZ 
CHP Gaziantep Milletvekili 

Kamuoyunda her dönemde ve özellikle yeni hükümet kurulduktan.sonra KİK' 
in (Kamu İhale Kanununun) yeniden değiştirileceği söylentileri yaygınlaşır'.' 

Geçmiş 4,5 yıllık AKP iktidarında ve 59. Hükümet döneminde yerel yönetimlerden, 
bakanlıklara kadar yapılan ihalelerin açıkça akraba, eş, dost ve partililere verildiği, 
AKP milletvekillerinin bile bu durumdan şikayet ettiği ve tuz koktu demeğe 
başladıkları, "Ali Dibo" adı verilen kayırmacı ihalelerin gazete manşetlerini süstediği 
hatırlarda iken, sağlıklı bir soruşturma yapılmadığı, önlem'alınmadığı da bir gerçek 
iken; 

1. Kamu İhale Kanununda (KİK) yeniden değişiklik yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. İhalelerde teknoloji, donanım, iş bitirme gibi koşullarda yeterlilik, öncelik 
alması gerekirken, ihaleye girme koşullarında, ilgili idarece müteahhidin 
kendisi, ailesi ve 1. derecede yakınlarının özel yaşamının dikkate alındığı ve 
sorgulandığı doğru mudur? 

Doğru ise örneğin; ihaleye girecek olan müteahhitlere eşinizin, kızınızın giyimi 
hangi tarzda, türban takıyor mu? Çocuklarınız hangi okulları tercih ediyor, 
hangi İslamcı vakfa ve İslamcı meslek derneğine üyesiniz? Gibi soruların 
ihalelerin tarafsız ve şeffaflığını sağlamak için idari şartnamede yer almasını 
ve yeterlilikte dikkate alınmasını düşünüyor musunuz? 

3. AKP Kütahya Milletvekili Hüseyin TUĞCU'nun 21 Eylül 2007 günlü 
REFERANS Gazetesindeki açıklamaları (MÜTEAHHİT EŞLERİNİN BAŞINI 
ÖRTMESİ NORMAL) ihaleye giren on binlerce müteahhidi şoke etmiştir. 
Tarafınızdan ciddi bir açıklama yapmayı, böyle bir uygulamanın 
yaygınlaşmaması için tedbir almayı ve ilgilileri uyarmayı düşünüyor musunuz? 

Yoksa yeni bir müteahhit ve işadamı tipi mi yaratmaya çalışıyorsunuz? Tarikat-
Siyaset-Ticaret üçgeni içinde verildiği gözlemlenen ihalelerle yeni bir sermaye 
gurubu mu yaratmaya çalışıyorsunuz? 

- 2 1 2 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 
BAYINDIRLIK. VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 2151 
Konu : Gaziantep Milletvekili 

Yaşar AĞYÜZ' ün 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 18.10.2007 tarihli ve A.OI.O.GNS. 0.10.00.02-622 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman; Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün T.B.M.M 7/270 
Esas numarası ile Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

5>^ 
Faruk Nafiz ÖZAK 

Bakan 

EK: 
- Cevap Yazısı 

SURELİ 
.../.../2007 

1 5 KASIM 2007 

- 213 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
SAYIN YAŞAR AĞYÜZ'ÜN 

T.B.M.M. 7/270 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Kamuoyunda her dönemde ve özellikle yeni hükümet kurulduktan, sonra KİK'in 
(Kamu İhale Kanunu'mın) yeniden değiştirileceği söylentileri yaygınlaşır. 

Geçmiş 4,5 yıllık AKP iktidarında ve 59. Hükümet döneminde yerel yönetimlerden, 
bakanlıklara kadar yapılan ihalelerin açıkça akraba, eş, dost ve partililere verildiği, AKP 
milletvekillerinin bile bu durumdan şikayet ettiği ve tuz koktu demeğe başladıkları, "Ali 
Dibo" adı verilen kayırmacı ihalelerin gazete manşetlerini süslediği hatırlarda iken, sağlıklı bir 
soruşturma yapılmadığı, önlem alınmadığı da bir gerçek iken; 

1-Kamu İhale Kanununda (KİK) yeniden değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 
2-İhalelerde teknoloji, donanım, iş bitirme gibi koşullarda yeterlilik, öncelik 

alması gerekirken, ihaleye girme koşullarında, ilgili idarece müteahhidin 
kendisi, ailesi ve 1. derecede yakınlarının özel yaşamının dikkate alındığı ve 
sorgulandığı doğru mudur? 

Doğru ise örneğin; ihaleye girecek olan müteahhitlere eşinizin, kızınızın giyimi hangi 
tarzda, türban takıyor mu? Çocuklarınız hangi okulları tercih ediyor, hangi İslamcı vakfa ve 
İslamcı meslek derneğine üyesiniz? Gibi soruların ihalelerin tarafsız ve şeffaflığını sağlamak 
için idari şartnamede yer almasını ve yeterlilikte dikkate alınmasını düşünüyor musunuz? 

3-AKP Kütahya Milletvekili Hüseyin TUĞCU'nun 21 Eylül 2007 günlü 
REFERANS Gazetesindeki açıklamaları (MÜTEAHHİT EŞLERİNİN BAŞINI 
ÖRTMESİ NORMAL) ihaleye giren on binlerce müteahhidi şoke etmiştir. 
Tarafınızdan ciddi bir açıklama yapmayı, böyle bir uygulamanın yaygınlaşmaması için 
tedbir almayı ve ilgilileri uyarmayı düşünüyor musunuz? 

Yoksa yeni bir müteahhit ve işadamı tipi mi yaratmaya çalışıyorsunuz? Tarikat-Siyaset-
Ticaret üçgeni içinde verildiği gözlemlenen ihalelerle yeni bir sermaye gurubu mu yaratmaya 
çalışıyorsunuz? 

CEVAPLAR: 
1-Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden üyelik müzakereleri çerçevesinde 

ihale mevzuatına ilişkin olarak, Avrupa Birliği müktesebatı ile tam uyumlu bir yasa teklifi 
üzerinde Kamu İhale Kurumunun çalışmaları devam etmektedir. 

2- Bakanlığımızca yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10'uncu 
maddesinde yer alan ihaleye katılımda yeterlilik kurallarına harfiyen uyulmakta, ihaleler, aynı 
Kanunun 53'ncü maddesinde belirtilen yetkilere dayanılarak çıkartılan "Tip İdari Şartname" 
örneklerine ve Temel İlkeler başlıklı 5'nci maddesinde yer alan hükümlere göre yapılıp 
sonuçlandırılmaktadır. İhaleye girenlerde belirttiğiniz hususlarla ilgili olan başkaca hiç bir 
kıstas esas alınmamaktadır. 

Ayrıca, Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvuruları veya iddiaların 
incelenmesi kapsamında, soru önergesinde belirtilen şekilde bir belge veya bilgiye 
rastlanılmamıştır. 

3- İhale ilanları ve şartnameler, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış olan 
ilan metinleri ve şartnameler esas alınarak hazırlanmakta, ilgililerden rekabeti ve eşit 
muameleyi engelleyebilecek hiçbir belge veya bilgi talep edilmemektedir. 
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8.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki su sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve 

Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/275) 

01.10.2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 

Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Su kaynakları bakımından ülkemizin önemli merkezlerinden biri olan 
Bursa'nın günlük su ihtiyacı ortalama 265,000 metreküptür. Ülke genelinde 
yaşanan su rezervlerindeki sıkıntı çerçevesinde Bursa da yoğun bir tehlike 
altında bulunmaktadır. Yer altı su kaynakları rezervinin 4.000.000 metreküp 
seviyesine düştüğü saptanan Bursa'da yaklaşık olarak 20 günlük su ihtiyacını 
karşılayacak bir durum mevcuttur. 

Bu konuda; 

1- Bakanlığınızın aldığı herhangi bir önlem var mıdır? 

2- 20 günün sonunda Bursa halkına ne gibi bir çözüm önerisi sunacaksınız? 

3- Vatandaşı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikleriniz 
nelerdir? 

4- Türkiye genelinde su faturalarının uygun yerlerine su tasarrufu konusunda 
vatandaşı uyarıcı spotlar koyma konusunda ilgili kurumlar ile irtibata geçmeyi 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01 -<)hZ f> '? "> X P *'fİ./l 1/2007 
Konu : Sayın Abdullah ÖZER' in ^ ' "V 

7/275 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-662 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER' in "Bursa' daki su 
sorununa ilişkin" 1ICH9' esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. . 

Prof. Dr>V*5ü*ePEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER' İN 
7/275 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

1. Bursa Ovası yeraltısuyu yaklaşık olarak 210 hm /yıl olup, sürekli takibi yapılmakta 
ve alınması gerekli önlemler Belediye'ye bildirilmektedir. Valilik Makamı'nda konu ile ilgili 
yapılan toplantıya, DSİ ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzün katılımı sağlanmış olup, 
toplantıda alınan karar gereğince hazırlanmış olan Kuraklık Eylem Planı'nda Bakanlığımızı 
ilgilendiren bölümler titizlikle takip edilmektedir. 

2. Mevcut 55 kuyuya ilaveten 62 adet kuyu BUSKl Genel Müdürlüğü tarafından 
açılmaktadır. Aynca şehrin su sıkıntısı yaşamaması bakımından, Doğancı Barajı'nm ölü 
hacmindeki suyun pompaj ile isale hattına verilebilmesi için su alma yapısı yakınına BUSKÎ 
Genel Müdürlüğünce mobil pompa sistemi kurulmuştur. 

3. Kuraklık Eylem Planında bireysel faaliyetler başlıklı bölümde yer alan hususlar 
Valilik Makamı'nca basın yoluyla ilan edilmiştir. 

4. BUSKİ Genel Müdürlüğü su faturalarına uyarıcı spotlar koymaktadır. 
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9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin işsizlik sorununa 

ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/284) 

T Ü R K İ Y K Bt'lYfJK M İ L L E T M E C L İ S İ R A Ş K A N L I ^ I N A 

Aşağ ıdak i so ru la r ımın Dışişleri Hakanı Ali B A B A C A N tarar ından yazılı olarak 
yanu lanmas ın ı a iv. ede r im . 

Bas ından a ld ığ ımız b i lg i le re yöre , liatı 'Trakya 'da yaşayan .soydaşlarımız, Yunanis tan 
Cumhur iye t i Hükümet i taraf ından bilinçli ve planlı olarak işs iz leş t i r i lmekte ve yoksul 
b ı rakı lmak i s tenmekted i r . 

1- liatı T r a k y a ' d a Türk işçilerin çalıştığı J'abrikalar kapat ı larak , Bu lga r i s t an ' a t a ş ınmış 
mıd ı r ? 

2 - T a ş ı n m ı ş ise kaç fabrika taş ınmış t ı r , bu fabrikaların yer ine yeni fabrikalar k u r u l m u ş 
m u d u r ? 

3 - liıı fabr ika larda çal ışan Türk ka rdeş l e r imizden kaç kişi işsiü ka lmış mıd ı r? 

4 - liatı Trakya Türk le r in in yüzde 70 ' l i k ho lümü geç imin i (ütün üreticiliği iş inden 
s a ğ l a m a k t a o l u p , A l i tarafından 2013 y ı l ında bu bö lgede tütün ü re t imine son ver i lmek 
is tendiği doğ ru m u d u r ? 

5- Yunan i s t an H ü k ü m e t i ve A t i tarafından tülün üre t imine »on ver i lmesi planlnıınıı bıı 
bö lgede tü tünün ye r ine her hangi bir ü rünün üretimi düşünü lmek te mid i r? , 

6- 140 bin nüfuslu liatı Trakya 'Türkler i , geç imler in i neyle sağ layacak la rd ı r? 

7- Bakanl ık o larak , liatı 'Trakya Türklerinin p rob lemler ine yönelik her hangi bir ça l ı şma 
y a p ı l m a k l a mıdı r , yap ı l ıyorsa bunlar ne le rd i r? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

K u z e y d o ğ u Akdeniz. Gene l MUdUr Yardımcı l ığ ı 

Sayı : KIKiY- l l - ' ' C S 
Konu : Soru önergesi / 2 Kaslm 2007 

T Ü R K İ Y K B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 18 Ek im 2 0 0 7 tarihli ve A.O 1.0.ONS.0.1 0 .00 .02- 622 sayılt yazı lar ı . 

K a r a m a n Mil le tveki l i Hasan Ça l ı ş ' ın 7/284 Ksas No' lu yazılı soru öne rges ine ilişkin 
cevap metni i l işikte sunu lmuş tu r . 

Saygı la r ımla a rzede r im. / \ 

iUf B A B A C A N 

I îk:l 
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TBMM B:22 20 . 11. 2007 

Karaman Milletvekili Hasan Galış'ın 7/284 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesine 
İlişkin Cevaplar 

Soru: Batı Trakya'da Türk işçilerin çalıştığı fabrikalar kapatılarak Bulgaristan'a 
taşınmış mıdır? Taşınmış ise kaç fabrika taşınmıştır, bu fabrikaların yerine yeni 
fabrikalar kurulmuş mudur? Bu fabrikalarda çalışan Türk kardeşlerimizden kaç kişi 
işsiz, kalmıştır? 

Başta Gümüleine Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Rodop ve tskeçe'de AB 
icşvikleriylc kurulan fabrikaların pek çoğu ekonomik nedenlerle kapanmıştır. Kapanan 
fabrikalardan 6 tekstil ve bir kağıt fabrikasının üretimlerini Bulgaristan ve Romanya 'ya 
kaydırdıkları, bu çerçevede, 900 ila 1200 soydaşın işlerini kaybettikleri anlaşılmaktadır. 
Kapanan fabrikaların yerine yeni fabrikalar kurulduğuna dair bilgi mevcut değildir. 

Soru: Batı Trakya Türklerinin yüzde 7ü'lik bölümü geçimini tütün üreticiliği işinden 
sağlamakta olup, AB tarafından 2013 yılında bu bölgede tütün üretimine son verilmek 
istendiği doğru mudur? Yunanistan hükümeti ve AB tarafından tütün üretimine son 
verilmesi planlanan bu bölgede tütünün yerine herhangi bir ürünün üretimi 
düşünülmekte midir? 

'•'ütün üretiminin düzenlenmesi için AB'nin sağladığı destek programının süresi 2013 
yılında sona erecektir. Bu tarihle destek primleri kesildiği takdirde tütün üretimi 
oldukça olumsuz etkilenecektir. 2013 yılı sonrası için tütün üretiminde yeni bir 
düzenleme yapılması beklenmekle birlikte bu konudaki belirsizliği giderecek somut bir 
gelişmeden söz etmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan soydaşlarımız tarafından 2013 sonrasında tütün üretimine alternatif 
tarım ürünleri belirlenmesi veya bölge ekonomisinin farklı sektörlere yönlendirilmesi 
zımnında hazırlanan projelere ülkemiz STÖ'leri tarafından destek sağlanması 
çalışmaları sürdürülmektedir . 

Soru: 140 bin nüfuslu Batı Trakya Türkleri geçimlerini neyle sağlayacaklardır? 
bakanlık olarak, Batı Trakya Türklerinin problemlerine yönelik olarak herhangi bir 
çalışma yapılmakta mıdır, yapılıyorsa bunlar nelerdir? 

Balı Trakya, Yunanistan ' ın en geri kalmış bölgesidir. Yunanistan bölgenin kalkınması 
için önlem almaya ancak 1990'lı yıllardan sonra başlamıştır. Batı Trakya 'ya yönelik 
ekonomik tedbirlerden göreceli olarak daha az olmakla birlikte soydaşlarımız da 
istifade etmektedirler. Bugün itibarıyla soydaşlarımız tarafından kurulan işletmeler AB 
destekli teşvik programlar ından istifade edebilmektedir. Benzer şekilde, soydaşlarımız 
tarımsal teşvik programlar ından da yarar lanmaktadır . Ancak, bölgede uygulamaya 
konulan kredi ve istihdam politikalarının soydaşlarımıza yönelik ayrımcılık içerdiği de 
belirtilmelidir. 

Bilindiği gibi, Ziraat Bankası ahiren Atina ve Oümülcine'de birer şube açmak üzere Yunan 
makamlarından izin almış olup; bunun da soydaşlarımıza ilave bir imkan oluşturacağına 
inanılmaktadır. 

Bakanlık olarak. Batı Trakya Türk Azmlığı'nın dini özgürlükler, etnik kimlik, vakıfların 
yönetimi, eğitim ve sosyo-ekonomik konularda karşı karşıya oldukları sorunların çözümü ve 
aynmcı uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışmalarımız sürmektedir. Soydaşlarımızın 
Anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanmada karşılaştıkları sorunlar, gerek Yunan 
makamlarıyla yapılan temaslarda gerek uluslararası platformlarda gündeme getirilmektedir. 

Yunanistan'ın üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi ve soydaşlarımızın bir AB üyesi 
ülkenin vatandaşları olarak en üst düzeyde insan ve azınlık haklarından yararlanmaları 
amaçlanmaktadır. 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 
10.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 'in, 5620 sayılı Kanun 'un uygulaması ve Gölbaşı Jeofi

zik Operasyonlar Müdürlüğünde çalışan personelin durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/289) 

TÜRKİYE BÜYÜk MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu saygılarımla arz ederim. 

21.04.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun kapsamında kamuda 
çalışan geçici işçilerin, geçici çalışma akdinin kadrolu personel statüsüne 
geçirilmesini öngören kanun kapsamında 218.733 işçinin kanunun yayımından sonra 
6 ay içerisinde kadroya alınması öngörülmüştü. Bu bilgiler ışığında inceleme 
yaptığımızda bazı bakanlıkların alt birimlerinde kanunun, çıkarılış amacıyla 
bağdaşmayan uygulamalar olduğunu gördük. Bu bilgiler ışığında; 

1. Türkiye Petrolleri'nde petrol arama faaliyetlerinin ilk etüdünü yürüten 
Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü'nde çalışan personellerin kadroya alınma 
işlemi gerçekleştirilmiş midir? Kaç personel, hangi koşullarda kadroya alınmıştır? 

2. Geçici işçiliğin ortadan kaldırılması amacıyla bu kanun çıkarılmış iken, 
burada çalışan 213 personelin önlerine dönemsellik arz eden iş sözleşmesi 
getirilerek, 8 aylık çalışmaya zorunlu kılınması hangi gerekçelerle ve hangi kanuni 
dayanakla yapılmıştır? Bu personellerimizin sürekli kadrolu personel statüsüne 
dönüştürülme çalışmaları var mıdır? Var ise hangi tarihlerde gerçekleştirilecektir? 

3. Dönemsellik arz eden sürekli iş sözleşmelerinin çıkarılmış olan 5620 sayılı 
kanuna aykırı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu sözleşmeler hangi kanun hükmü 
dayanak yapılarak çalışan personelin zorunlu onayına sunulmuştur? 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 
ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 15.0.SGB.02-610- f'S f 2-
Konu : Yazıl, Soru önergesi ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 18.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-622 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/289-648 esas nolu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Petrolleri A.O. 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/289) 

Sorul: 
21.04.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun kapsamında kamuda çalışan geçici 

işçilerin, geçici çalışma akdinin kadrolu personel statüsüne geçirilmesini öngören kanun kapsamında 
218.733 işçinin kanunun yayımından sonra 6 ay içerisinde kadroya alınması öngörülmüştü. Bu bilgiler 
ışığında inceleme yaptığımızda bazı bakanlıkların alt birimlerinde kanunun çıkarılış amacıyla 
bağdaşmayan uygulamalar olduğunu gördük. Bu bilgiler ışığında; 

- Türkiye Petrolleri'nde petrol arama faaliyetlerinin ilk etüdünü yürüten Gölbaşı Jeofizik 
Operasyonlar Müdürlüğü'nde çalışan personellerin kadroya alınma işlemi gerçekleştirilmiş midir? 
Kaç personel, hangi koşullarda kadroya alınmıştır? 

Cevap 1 : 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Arama Daire Başkanlığı Jeofizik Operasyonlar 

Müdürlüğü saha ekiplerinde dönemsel olarak istihdam edilen (213) geçici işçi de dahil olmak üzere 
Merkez Teşkilatımızda toplam (335) kişi, 27.08.2007 tarihi itibariyle Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlüğü sürekli işçi kadrolarına geçirilmiştir. 

Soru 2 : 
Geçici işçiliğin ortadan kaldırılması amacıyla bu kanun çıkarılmış iken, burada çalışan 213 

personelin önlerine dönemsellik arz eden iş sözleşmesi getirilerek, 8 aylık çalışmaya zorunlu kılınması 
hangi gerekçelerle ve hangi kanuni dayanakla yapılmıştır? Bu personellerimizin sürekli kadrolu 
personel statüsüne dönüştürülme çalışmaları var mıdır? Var ise hangi tarihlerde gerçekleştirilecektir? 

Cevap 2 : 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Arama Daire Başkanlığı Jeofizik Operasyonlar 

Müdürlüğü saha ekiplerinde geçici ve dönemsel olarak istihdam edilen (213) personel ile Türkiye 
Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü arasında Dönemsellik Arz Eden Sürekli İşçi Sözleşmeleri, 
31.08.2007 tarihli ve 8476 sayılı yazı ekinde Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Arama Daire 
Başkanlığı'na gönderilmiş ve ilgili personele imzalattırılması istenmiştir. 

Soru 3 : 

Dönemsellik arz eden sürekli iş sözleşmelerinin çıkarılmış olan 5620 sayılı kanuna aykırı 
olduğunu düşünüyor musunuz? Bu sözleşmeler hangi kanun hükmü dayanak yapılarak çalışan 
personelin zorunlu onayına sunulmuştur? 

Cevap 3 : 
5620 sayılı Kanun'da sözü edilen geçici işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, 

kendilerinden 12 ay hizmet alınabileceği anlamına gelmemektedir. Zira Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlüğü, Arama Daire Başkanlığı saha ekiplerinde çalışan bu personelin çalışma sürelerini 
belirleyen işveren konumunda olan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü değil, çalışılacak yerin 
iklim koşullarıdır. 

Bu model ile bahse konu işçilerle yapılan/yapılacak "Dönemsellik Arz Eden Sürekli İs Akdi" 
ile dönem sonunda, iş sözleşmelerinin feshi söz konusu olmayacak, yeni döneme kadar iş akitleri 
askıda kalacaktır. Bu uygulama ile Petrol İş Sendikası'na üye olan dönemsel sürekli işçiler, bundan 
böyle Toplu İş Sözleşmesi'nin sadece mali haklarından değil, tüm hükümlerinden 
faydalanacaklardır. 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 
//.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 'in, usulsüz maden ruhsatı verildiği iddiasına ilişkin so

rusu ve. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/294) 

TTjfeKİYF BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. h 

Y ^ p ^ a r l S E Y f i A N 
/ f ^ ^ a n a Milletvekili 

Son günlerde yazılı basınımızda Maden İşleri Genel Müdürlüğünde de 
usulsüz maden ruhsatı verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı; Bu nedenle 
de bazı bürokratların çalışan mühendislerin açığa alındığı ve Genel Müdürün 
istila ettiği yer almaktadır. 

1- Bu soruşturmaya konu ruhsat İstanbul Kartal da daha önce maden ruhsatı 
müracaatlarına kapatılmış eski bir maden ocağına ruhsat verilmesi ile 
ilişkilimidir? 

2- Bahse konu olan ruhsat alanının yerleşim merkezsine yakın olması nedeniyle 
teknik olarak işletilmesi mümkün olmadığı ortadayken asıl kullanma amacı 
döküm alnına uygun olmasından mıdır? 

3- Açığa alınan bürokratların bu ruhsatı jet hızıyla vermesini sağlayan ilişkiler 
ve siyasi baskılar boyutu araştırılmışımıdır? 

4- İstanbul'da döküm alanları ile ilgili daha önce basında yer alan eski bire 
Bakanın oğlunun ilgi alanına girdiği iddiaları bu ruhsat alnı içinde 
incelenmiş midir? 

5- Maden İşleri Genel Müdürünün izinde olduğu bir dönemde verilen bu ruhsat 
ile ilgili, Genel Müdürün hatası olmadığı ortadayken niçin istifa etmiştir. 
Basında Genel Müdüre baskı yapıldığı iddiaları doğrumudur? 

6- Niçin istifa eden Genel Müdür tarafından teftiş kuruluna gönderilen, İzmit'te 
bulunan bir taşocağı alanında yapılan kaçak üretimle ilgili görevden 
uzaklaştırılan bürokratların imzaları bulunmalarına rağmen bir soruşturma 
ve suç duyurusunda bulunulmamıştır? Kanuna aykırı kaçak üretim yapılan 
bu ruhsatın teftişe geç gönderildiği ve geçen sürede yönetmeliğin 
değiştirildiği doğrumudur? Bu konu ile ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? 

7- 2004 yılında değiştirilen Maden Kanunun dan sonra yazılı ve görsel 
basınımızda özellikle usulsüz verilen ve çevreye zarar verecek şekilde 
üretim yapılan taşocağı ruhsatları bir çok defa yer almıştır. Bu Maden 
kanununu Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan uzman ve ehliyetli 
bürokratlara danışılmadan hazırlatıldığı onların dışlandığı, konusunda 
uzmanların pasif görevlere verildiği, yerine çeşitli tarikat bağı olan kişilerin 
atamalarının yapıldığı ve başka kurumlardan getirildiği, bu nedenle de 
MİGEM de işlerin tıkandığı iddiaları hakkında bu güne kadar neler yaptınız? 
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TBMM B: 22 20 .11 . 2007 

T.C. 
E N E R J İ VE TABİİ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gelişt irme Başkanlığı 

Sayı : B .15 .0 .SGB.02 .610- /_TjT"/ 

Konu :Yazıh Soru Önergesi 1 4 1 Q r ^ 4 K A S I M 2 G ° 7 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 622 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/294 esas no'lu yazılı 
soru önergesi TBMM îçtüzüğü'nün 99. maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
- Önerge cevabı 

M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN T A C İ D A R SEYHAN'IN 
YAZILI S O R U ÖNERGESİ V E CEVABI 

(7/294 ESAS NO'LU ) 
SORULAR 

Son günlerde yazılı basınımızda Maden tşleri Genel Müdürlüğünde de usulsüz maden 
ruhsatı verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı; Bu nedenle de bazı bürokratların çalışan 
mühendislerin açığa alındığı ve Genel Müdürün istifa ettiği yer almaktadır. 

1- Bu soruşturmaya konu ruhsat İstanbul Kartal da daha önce maden ruhsatı müracaatlarına 
kapatılmış eski bir maden ocağına ruhsat verilmesi ile ilişkili midir? 

2- Bahse konu olan ruhsat alanının yerleşim merkezine yakın olması nedeniyle teknik olarak 
işletilmesi mümkün olmadığı ortadayken asıl kullanma amacı döküm alanına uygun 
olmasından mıdır? 

3- Açığa alınan bürokratların bu ruhsatı jet hızıyla vermesini sağlayan ilişkiler ve siyasi baskılar 
boyutu araştırılmışı mıdır? 

4- İstanbul'da döküm alanları ile ilgili daha önce basında yer alan eski bire Bakanın oğlunun ilgi 
alanına girdiği iddiaları bu ruhsal alanı içinde incelenmiş midir? 

5- Maden İşleri Genel Müdürünün izinde olduğu bir dönemde verilen bu ruhsat ile ilgili, Genel 
Müdürün hatası olmadığı ortadayken niçin istifa etmiştir. Basında Genel Müdüre baskı 
yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

6- Niçin istifa eden Oenel Müdür tarafından teftiş kuruluna gönderilen, İzmit'te bulunan bir 
taşocağı alanında yapılan kaçak üretimle ilgili görevden uzaklaştırılan bürokratların imzalan 
bulunmalarına rağmen bir soruşturma ve suç duyurusunda bulunulmamıştır? Kanuna aykırı 
kaçak üretim yapılan bu ruhsatın teftişe geç gönderildiği ve geçen sürede yönetmeliğin 
değiştirildiği doğrumudur? Bu konu ile ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? 

7- 2004 yılında değiştirilen Maden Kanunun dan sonra yazılı ve görsel basınımızda özellikle 
usulsüz verilen ve çevreye zarar verecek şekilde üretim yapılan taşocağı ruhsatları bir çok 
defa yer almıştır. Bu Maden kanununu Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan uzman ve 
ehliyetli bürokratlara danışılmadan hazırlatıldığı onların dışlandığı, konusunda uzmanların 
pasif görevlere verildiği, yerine çeşitli tarikat bağı olan kişilerin atamalarının yapıldığı ve 
başka kurumlardan getirildiği, bu nedenle de MİGEM de işlerin tıkandığı iddiaları hakkında 
bu güne kadar neler yaptınız? 

CEVAPLAR 

Söz konusu önergede sorulan hususlar için inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. 
Bakanlığım Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar halen devam 
ettiğinden şu aşamada herhangi bir bilgi verilmesi uygun görülmemektedir. 
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TBMM B: 22 20 .11 . 2007 
12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Şemdinli 'deki eğitim imkânlarına ilişkin sorusu ve 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/314) > 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik taralından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 24.09.2007 

^---Muharrem İNCE 
s ^ Yalova Milletvekili 

1- Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde eğitim kademelerindeki net okullaşma oranlan 
nedir? 

2- Şemdinli'de hangi eğitim kademesinde kaç öğrenci öğrenim görmektedir? 
3- Bu ilçede hangi branştan kaç öğretmen bulunmaktadır? 
4- Şemdinli'de kaç öğrenciye bir öğretmen düşmektedir? 
5- Şemdinli'de ders yapılan derslik sayısı kaçtır? Bu dersliklerin kaçı sizin bakanlığınız 

döneminde inşa edilmiştir? Derslik başına düşen öğrenci sayısı kaçtır? 
6- Şemdinli'de kaç okulumuz vardır? Bu okullarımızın hangilerinde bilişim teknolojisi 

sınıfı vardır? Bilişim Teknolojisi sınıfı bulunan okullarımızda okuyan toplam öğrenci 
sayısı nedir? Bu sınıflarda bulunan bilgisayar sayısı nedir? 

7- Şemdinli'de kaç öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir? 
8- Bakanlığınız döneminde Şemdinli'ye kaç bilgisayar gönderilmiştir? Bakanlığınız 

döneminde Şemdinli'de kaç okulumuza internet bağlantısı, sağlanmıştır? Şu anda 
Şemdinli'de kaç okulda öğrencilerimizin kullanımına açık internet bağlantısı 
bulunmaktadır? 

9- Şemdinli'de bilgisayar dersi veren kaç öğretmen bulunmaktadır? Bu 
öğretmenlerimizin isimleri, mezun oldukları program ve çalıştıkları statü (kadrolu, 
sözleşmeli) nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-I \l*?2-l$ f&/K/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Şemdinli'deki eğitim imkânlarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/314 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İlçe bazında çağ nüfusu olmadığından bu kapsamda Bakanlığımızca belirlenen 
okullaşma oranı bulunmamaktadır. 

2-5. Şemdinli'de eğitim kademelerine göre okul, derslik ve öğrenci sayıları ile 1 
dersliğe düşen öğrenci sayılarını içeren tablo ekte sunulmuş olup dersliklerden4l'i 2003-2007 
yılları arasında yapılmıştır. Ayrıca, bu dönemde 6 öğretmen lojmanı yapılmış, 10 daireli 
lojman ile 24 derslikli lisenin inşaatı da devam etmektedir. 

3. Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 23.10.2007 tarihi itibarıyla çeşitli branşlarda olmak 
üzere 193 kadrolu, 64 sözleşmeli ve 19 asker öğretmen görev yapmaktadır. 

Bakanlığımıza 2007 yılı için lahsis edilen kadrolar doğrultusunda norm kadro 
kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar 
çerçevesinde atama ve yer değiştirmelerle öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış, 
karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı gerek sözleşmeli ve gerekse ücretli 
ve vekil sınıf öğretmeni görevlendirilmesi yapılarak ya da il genelinde öğretmenler okul ve 
kurumlara taşınarak karşılanmakta olup öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. 

Ayrıca, Aralık 2007'dc 10.000 sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi planlanmakta. 
Bakanlığımıza tahsis edilen kadroların iller ve kurumlar bazında dağılımı, alanlar bazında 
öğretmen ihtiyacı yoğun olan alanların ihtiyaç yüzdeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Tüm illerin öğretmen ihtiyaç oranları tespit edilirken Hakkari ilinin öğretmen ihtiyacı da bu 
çerçevede değerlendirilerek, 10.000 sözleşmeli öğretmenin iller bazında dağılımı yapılacaktır. 

4. Bakanlığımızca öğretmen norm kadro sayıları öğrenci sayılarına göre değil, ders 
yükü esasına göre belirlenmektedir. Bu nedenle, öğrenci sayısına göre öğretmen sayılarını 
oranlayan bir istatistiki veri başlığı gerekmemektedir. Ayrıca, personel boyutunda eğilim 
öğretim planlaması yapılırken böyle bir veriye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

6-7. Bakanlığımızca belirlenmiş standartlar gereğince herhangi bir okula Bilişim 
Teknolojisi Sınıfı kurulması için 8 ve üzeri dersliği olması ve 150 ya da üzeri öğrencisi 
bulunması gerekmektedir. Bu nedenle Şemdinli'de şimdiye kadar 7 okulda Bilişim 
Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. Bu okullarda toplam 4.149 öğrenci eğitim-öğretim görmekte 
ve 118 bilgisayar bulunmakta olup 1 bilgisayara 35,2 öğrenci düşmektedir. 

Ayrıca Şemdinli'deki okullardan; 3'ünün Bilişim Teknolojisi Sınıflarının 
bilgisayarlarının yenilenmesi ve 4'ünde de Bilişim Teknolojisi Sınıfı kurulması 
planlanmaktadır. 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.SÜB.0.03.06.03-ll/ / /2007 

Konu : Soru Önergesi 

8. Bakanlığımız döneminde Şemdinli'de kurulan Bilişim Teknolojisi Sınıflarına 
toplam 53 bilgisayar gönderilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca Şemdinli ilçesinde 25 okula 
internet bağlantısı kurulmuş olup 24'ünde aktif durumdadır. 

Diğer okullarla ilgili olarak Türk Telekom tarafından alt yapı çalışmaları 
sürdürülmekte olup Türk Telekomun bağlantı yapamayacağı okullar için ise uydu aracılığıyla 
TÜRKSAT tarafından Ulaştırma Bakanlığının evrensel hizmet fonundan bağlantı yapılması 
planlanmıştır. 

9. Şemdinli ilçesinde 23.10.2007 tarihi itibarıyla 3 kadrolu bilgisayar öğretmeni görev 
yapmaktadır. Bu öğretmenlerin mezuniyetleri; l'i Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve 
Bilgisayar Eğitimi Elektronik Öğretmenliği, 2'si ise Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve 
Bilgisayar Eğilimi Sistemleri Öğrctmcnliği'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-"6oç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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13.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, AB katılım öncesi mali yardım fonla

rından bazı illerin yararlanamadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/346) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Nazım EKREN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

Bilindiği üzere Avrupa Birliğinin 1999 yılındaki Helsinki zirvesin de 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine aday bir devlet olduğu ve diğer aday ülkeler gibi 
"Avrupa Stratejisi" doğrultusunda, reformlarını hızlandırabilecek katılım öncesi 
stratejiden yararlanması gerektiği kararlaştırılmıştır. 

Bu gelişmeler neticesinde, Katılım Ortaklığı Belgesinin birincisi 
08 Mart 2001 tarihinde, ikincisi ise 19 Mayıs 2003 tarihinde yayımlanmıştır. 

Mevcut durumda Türkiye, AB'nin Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali 
Yardım başlığı altında toplanan fonlardan yararlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye 
Ön Ulusal Kalkınma Planını hazırlamış ve 2004-2006 dönemini kapsayan 
ÖUKP, Türkiye'nin 26 Düzey 2 Bölgesinden sosyo-ekonomik gelişmişlik 
açısından görece az gelişmiş olan, 12 Düzey 2 Bölgesi öncelikli olarak 
belirlenmiş ve Türkiye Bölgesel Kalkınma Proğramlafı'nın hazırlık ve 
uygulamalarını bu öncelikli bölgelerde yürütmeye başlamıştır. 

Söz konusu programların amacı bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılması olarak belirlenmiş ve programların öncelikleri bu doğrultuda 
tanımlanmıştır. 

Uygulanan AB Destekli Bölgesel Kalkınma ve Sınır Ötesi İşbirliği 
programlarından bugüne kadar toplam 35 il yararlanmıştır. Doğu Anadolu 
Kalkınma Programından Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri, Düzey 2 Kalkınma 
programlarından Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, 
Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, İğdır, 
Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli, Yozgat, Artvin, 
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri yararlanmıştır. Türkiye 
Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programından ise Edirne ve Kırklareli illerimiz 
yararlanmışlardır. TR81 bölgesinde yer alan Bartın, Zonguldak ve Karabük 
illerimiz, Avrupa Birliği'nin Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım başlığı 
altında toplanan fonlarından yararlanamamışlardır. 
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Uygulanan Avrupa Birliği Destekli Bölgesel Kalkınma ve Sınır Ötesi 
İşbirliği programları fonlarından yararlanan illere baktığımızda bazı illerimizin 
Zonguldak, Bartın ve Karabük illerimizden daha gelişmiş olduğu gözden 
kaçmamaktadır. 

2007 yılında da hibe kapsamına alınmayan, TR 81 bölgesinde yer alan 
Bartın, Zonguldak, Karabük illerimiz kayıtlı işsiz sayısı ile Türkiye de en üst 
sıralarda yer almakta, sanayileşememe nedeniyle büyük oranda göç yaşamakta 
ve kalkınmada öncelikli iller arasında yer almalarına karşın bu fonlardan 
yararlandın onamaktadır. 

Ayrıca; DPT Müsteşarlığınca 1995 yılında başlayarak, 1997 yılında 
tamamlanan Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, 
BRLÎ-GERSAR/TÜMAŞ Konsorsiyum firmasına 1 milyon ABD dolar 
karşılığında hazırlattırılmış, fakat projenin bir türlü hayata geçirilememesi 
nedeniyle 1 milyon ABD dolar'lık yatırım boşa gitmiştir. 

Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişim Projesi içerisinde başlıklar 
halinde yer alan bitkisel üretim ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık, sanayi, 
madencilik, ulaştırma, eğitim, turizm ve çevre konularında Bartın ilimizde 
atılmış olan önemli adımlar bulunmamaktadır. Ayrıca hazırlanan projenin 
beklenen sonuçlan arasında 113.000 kişiye iş imkanı'nın sağlanacağı ve göçün 
azalacağı, tarım ve ormancılık faaliyetlerinin dengeye oturacağı, refah, gelişim, 
işgücü niteliğinde artışlar sağlanacağı belirtilmiştir. 

Bu nedenlerle; 

1-Zonguldak, Bartın, Karabük illerimizin Avrupa Birliği'nin Türkiye 
için katılım öncesi mali yardım başlığı altında toplanan fonlardan 
yararlanamamasının nedenleri nelerdir? 

2-2008 yılı Bölgesel kalkınma hibe fonlarından TR81 bölgesi içinde yer 
alan Zonguldak, Bartın, Karabük illerimizin yararlanması söz konusu 
olabilecek midir? 

3-2008 yılı içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük illerimizin de içerisinde 
yer alacağı ve bu illerimizin Bölgesel Gelişimine katkı sağlayacak her hangi bir 
proje bulunmakta mıdır? 

4-Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişim Projesinin faaliyete 
geçirilememesinin nedenleri nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Bölgesel Gelişine ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DPT.0.10.03 '22-3 - > f 3 
KONU : Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA'nın Soru önergesi M 

7 6 KKJ 2007/ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nin Sayın Nazım EKREN'e hitaben 
18/10/2007 tarihli ve 2106 sayılı yazısı 

İlgi'de kayıtlı yazı ile; Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın, AB 
katılım öncesi mali yardım fonlarından bazı illerin yararlanamadığı iddiasına ilişkin soru 
önergesinin bir nüshası gönderilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu önergede sorulan sorulara ilişkin cevaplar, ekteki bilgi notunda 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Na/ım EKREN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EK: Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA'nın 
Soru Önergesine İlişkin Bilgi Notu 
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T.C. BAŞBAKANLİK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

EK: Bartın Milletvekili Sn. Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın Soru 
Önergesine İlişkin Bilgi Notu 

1) 2004-2006 dönemini kapsayan Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP), Türkiye'nin AB'ye 
ekonomik ve sosyal uyumuna yönelik katılım öncesi mali yardımların programlanmasına bir 
çerçeve oluşturmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda hazırlanmıştır. 
ÖUKP'de, Türkiye'nin 26 Düzey 2 Bölgesinden sosyo ekonomik gelişmişlik (58 değişken 
kullanılarak belirlenmiştir) açısından görece az gelişmiş olan 12 Düzey 2 Bölgesi öncelikli 
olarak belirlenmiştir ve Türkiye-AB Katılım öncesi Mali Yardımları ile desteklenen bölgesel 
kalkınma programlarının uygulamaları, bu öncelikli bölgelerde yürütülmektedir. Dolayısıyla 
bölgesel kalkınma programlarının uygulanacağı öncelikli Düzey 2 bölgeleri 2004 yılında 
ÖUKP ile belirlenmiştir. Diğer taraftan, fon miktarının kısıtlı olması sınırlı sayıda bölgeye 
odaklanmayı gerektirmiştir. 
AB tarafından finanse edilen bölgesel kalkınma programları, AB normlarıyla uyum açısından, 
il bazından ziyade Düzey 2 bazında uygulanmaktadır. Nitekim Türkiye'de AB mevzuatıyla 
uyumlu Düzey 2 bölgeleri oluşturulmasının nedenlerinden biri de AB bölgesel programlarının 
uygulanacağı ölçeğin belirlenmesidir. 
Bu çerçevede, Bartın tli münferit olarak, bölgesel kalkınma programı uygulanan bazı illerden 
sosyo-ekonomik açıdan geri olmakla birlikte; Zonguldak ve Karabük İlleriyle beraber TR81 
bölgesi olarak, ÖUKP kapsamında öncelikli belirlenen 12 Düzey 2 bölgesinin önünde yer 
almaktadır (TR 81 Bölgesi, DPT'nin yaptığı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 26 
Düzey 2 bölgesi içinde baştan 11. sırada yer almaktadır). Dolayısıyla yukarıda belirtilen 
nedenlerle ÖUKP'de öncelikli olarak belirlenmeyen TR 81 Düzey 2 Bölgesi, AB bölgesel 
kalkınma fonlarından yararlanamamıştır. 

2) ÖUKP kapsamında öncelikli olarak belirlenen 12 bölgede bölgesel kalkınma programları 
uygulamaya konmuş olup, bu programların çoğu 2007 sonu itibarıyla sona erecektir. Diğer 
taraftan AB tarafından Türkiye'ye sağlanan mali yardımların, 2007 yılından itibaren tek bir 
çatı altında toplanması öngörülmüştür. Buna göre, 2007-2013 döneminde aday ülkeler ve 
potansiyel aday ülkelere yönelik olarak "Katılım öncesi Mali Araç" (Instrument lor Pre 
Accession Assistance-IPA) adı altında tek bir mali işbirliği aracı hazırlanmıştır. 
2007-2013 dönemini kapsayacak olan Katılım öncesi Mali Araç; 

1. Kurumsal Kapasite Geliştirme, 
2. Sınır ötesi ve Bölgesel işbirliği, 
3. Bölgesel Kalkınma, 
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 
5. Kırsal Kalkınma 

olmak üzere beş farklı bileşenden oluşmaktadır. 
1PA ile birlikte Katılım Öncesi Mali İşbirliğinin önceliklerinde ve uygulama mekanizmasında 
bazı değişikler yapılmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu, 2007 yılından sonraki 
dönemde en azından birkaç yıl süreyle yeni bir bölgesel kalkınma programı uygulanması 
fikrini desteklememiştir. Her ne kadar DPT, uygulanmakta olan bölgesel kalkınma 
programlarından alınan müspet sonuçlar neticesinde bölgesel programların devam ettirilmesi 
yönünde müzakerede bulunmuşsa da Avrupa Komisyonu 2007 sonrası dönemin "insan 
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kaynaklarının geliştirilmesi" ve "bölgesel rekabet edebilirlik" gibi sektörel programlarla 
başlatılmasını uygun görmüştür. Buna göre, yakın dönemde, yalnız TR 81 Bölgesi değil, diğer 
bölgelerde de AB hibe kaynaklanndan desteklenen bir bölgesel kalkınma programının 
uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Bununla birlikte, diğer bölgeler gibi TR81 Bölgesinin de IPA'nın Kurumsal Kapasite 
Geliştirme, Bölgesel Kalkınma alanlarına ilave olarak ilgili program belgelerinin AB birimleri 
tarafından onaylanmasını müteakip, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma 
Bileşenleri altındaki AB hibelerinden sınırlı ölçüde de olsa faydalanması beklenmektedir. 

2002-2007 dönemi mali işbirliği uygulamaları kapsamında elde edilen tecrübeler neticesinde, 
Avrupa Komisyonu tarafından IPA kapsamında coğrafi odaklanmaya gidilmesi istenmiş ve 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İnsan Kaynakları kapsamındaki desteklerde, GSYİU'si 
Türkiye ortalamasının %75'inden düşük olan Düzey 2 Bölgelerine öncelik verilmesi şart 
koşulmuştur. 

Buna göre, IPA'nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynakları alanlarında programlamaya 
çerçeve teşkil eden ve Türkiye tarafından hazırlanarak AB tarafından onaylanan Stratejik 
Çerçeve Belgesinde, coğrafi odaklanma "büyüme merkezleri" yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu 
kapsamda, EUROSTAT verilerine göre kişi başı GSYİH'si Türkiye ortalamasının %75'indcn 
düşük olan Düzey 2 Bölgelerinde, Türkiye ve Topluluk öncelikleri ve mevcut en son 
istatistiki veriler baz alınarak büyüme merkezi olma potansiyeli taşıyan şehirler belirlenmiştir. 
Gerek nitel gerekse nicel verilerin detaylı analizi neticesinde 11'i (Malatya, Elazığ, Erzurum, 
Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Sivas) "bölgeler-üstü 
büyüme merkezi" ve 4'ü (Kahramanmaraş, Batman, Kastamonu, Kars) "bölge içi büyüme 
merkezi" olmak üzere toplam 15 büyüme merkezi seçilmiştir. Bu çerçevede, yukarıda 
belirtilen kaynak kısıdı ve coğrafi odaklanma ilkesi gereği, Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve 
fnsan Kaynakları alanlarında sağlanan destekler büyük ölçüde söz konusu büyüme 
merkezlerine kanalize edilecektir. 
3) 2008 yılı içerisinde müşahhas olarak Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinin bölgesel 
gelişimine katkı sağlayacak bir proje bulunmamakla birlikte, ilgili bölgenin projeleri, Yatırım 
Programında özel bir rumuz ile izlenmekte ve bütçe imkanları çerçevesinde bu projelere 
Yatırım Programı imkanları dahilinde yeterli kaynak tahsisi için gayretler sürdürülmektedir. 
4) Diğer benzer bölgesel gelişme planları (DAP, DOKAP, Yeşilırmak Havza Gelişim Planı) 
gibi Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişim Projesinin de hayata geçirilmesinde 
sorunlar yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni, Proje kapsamında belirlenen öncelik 
alanlarının ve yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik müstakil bir bütçenin bulunmaması 
olmuştur. Buna ilaveten, yerelde söz konusu plan ve programların yönetimine destek verecek 
Kalkınma Ajasları benzeri bir yapının olmayışı da bu durumu etkileyen en önemli faktörler 
arasında bulunmaktadır. 
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14.- Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk'ün, su havzalarının ve sulak alanların korunma

sına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 19.09.2007 

• • • • • ' . . : ı 

- ' • ' - ' • • - " * ± 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
Zonguldak Milletvekili 

Ülkemizde su kaynaklarının verimli kullanılmadığı ve geliştirilmediği, aksine su havzalarında bilinçsiz 
yapılaşmalara göz yumulduğu ve su kaynaklarının kirletildiği, bu anlamda suda yaşanan krizin, salt 
küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlanamayacağı bilim çevrelerince vurgulanırken, AKP 
hükümetleri döneminde gerçekleştirilen yasal düzenlemelere de dikkat çekilmektedir. 

Bilindiği üzere; içme suyu havzalarında kirlenmeyi daha da artıracak olan ve kaçak yapılara af olanağı 
sağlayan İSKİ Yönetmeliği 21 Şubat 2003 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürürlüğe 
sokulmuştur. Ancak, söz konusu yönetmeliğin, "içme suyu havzalarının koruma bantlarında 
yapılaşma, hayvancılık ve sanayi tesislerine izin veren hükümleri" 6. İdare Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiştir. (Cumhuriyet, 9 Aralık 2005) .;'.. 

Ülkemizdeki su kaynaklarının, kirlenmeye karşı korunması amacıyla hazırlanan "Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği" Çevre ve Orman Bakanlığınca yeniden düzenlenmişlir.(R.G. 31.12.2004 T-
25687 s). Söz konusu değişiklikle; su havzalarında "mutlak koruma alanı", 300 metreden 100 
metreye indirilmiştir. İçme suyu havzalarında kaçak yapılara fiili "af sağlayan ve yeni sanayi 
tesislerinin yapımına izin veren söz konusu değişikliğin yürütmesi Danıştay Altıncı Dairesince 
durdurulmuştur. (Birgün, 23 Mart 2006) 

AKP hükümetinin AB'ne uyum yasaları kapsamında yürürlüğe koyduğu yasalardan Maden Yasası 
(3213/5177 s. yasa, RG. 5 Haziran 2004 T- 25483 s) ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 
(R.G. 21,Haziran.2005 T- 25852 s); su havzalarında maden arama ve faaliyetlerini öngörmekte ve 
içme suyu kaynaklarında tahribata neden olmaktadır. (Cumhuriyet, 25 Ağustos 2007) 

Ülkemizde doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanılması konularında çalışmalar yürüten 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF), "Kuraklık, sadece iklim değişikliğinin yarattığı bir sonuç değil, 
Bütün sorumluluğu iklim değişikliğinin üzerine atmak, sorunu küçümsemek ve kendimizi suçsuz 
göstermek olur. Biz suyu iyi kullanamıyoruz" uyarısında bulunmuştur.(Cumhuriyct, 2 Şubat 2007) 

16 Şubat 2007 tarihinde "Suyumuza Sahip Çıkalım" kampanyası başlatan Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı(WWF) Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak, "Son 40yılda ülkemizin, su kaynaklarının 
% 50'sini kaybettiği, Türkiye'nin su fakiri bir ülke o/mayolunda hızla ilerlediğini" ifade etmiştir. 
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16 Şubat 2007 tarihinde "Suyumuzu Sahip Çıkalım" kampanyası başlatan Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı(WWF) Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak, "Son 40 yılda ülkemizin, su kaynaklarının % 
SO'sini kaybettiği, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini" ifade etmiştir. 

Doğa ve Çevre Derneği Genel Başkanı ve eski Mitli Parklar Genel Müdürü Nevzat Ceylan'ın, 
"yanlış sulama uygulamaları ile son yıllarda koruma altındaki sulak alanların peş peşe kurutulduğuna 
dikkat çekerek, s/iz konusu alanların Devlet Su isleri Genel MüdiirtilMi tarafından kurutulduğu" nu 
iddia etmesi dikkat çekicidir.(Cumhuriyet, 4 Ekim 2006) 

Türkiye'de son 40 yılda Van Gülü'nün 3 katı, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir 
GölO'nün 25 katı oranında sulak alan yok olurken, kara yüzeyinin yüzde 90'ında çeşitli şiddetlerde 
erozyon görüldüğü ve verimli toprakların da hızla kaybedildiği belirtilmektedir. NASA'nm yaptığı 
araştırmaya göre; erozyonun şiddetlenerek devam etmesi ve etkili tedbirler alınmaması halinde Türkiye'nin 
büyük bir bölümünün 2040 yılında çöl olacağı ifade edilmektedir. (Yeni Şafak, 6 Ağustos 2007) 

Bu bilgiler bağlamında; 

1- Şubat 2003 tarihinden bugüne kadar (Eylül 2007), su havzaları koruma alanlarında; konut 
amacıyla ve konut dışı kullanım amacıyla yapılmış yapı ve tesis sayısı nedir? 

2- Su havzalarında mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında ruhsatlı yapı ve tesis var mıdır? 
Varsa bu yapıların sayısı nedir? 

3- Su havzaları koruma alanlarında kamu kurumlarına ait yapılaşma var mıdır? 
4- Su havzası, sulak alanlar, kıyı alanları, sahil şeritleri ve karasularında madencilik yapılmasını 

öngören yürürlükteki Maden yasası ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine göre; 
a) Su havzalarında ve sulak alanlarda ilgili idarece maden ruhsatı verilmiş saha var mıdır? 

Varsa bu sahaların sayısı ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 
b) Kıyı alanları ve sahil şeritleri ile karasularında ilgili idarece maden ruhsatı verilmiş saha 

var mıdır? Varsa bu sahaların sayısı ve hektar olarak büyüklüğü nedir? 
c) Su havzası ve su kaynaklarının niteliklerinin korunması için Bakanlığınızca ne tür bir 

çalışma yürütülmektedir? 
5- Sulak alanların korunması yönünde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü görevlerini yeterince yerine 

getirmekte midir? 
6- Yazılı ve görsel basınımızda neredeyse her gün yer alan 'kuruyan sulak alan1 görüntüleri ile 

bilim çevreleri ve çevre kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara karşın, 3 Eylül 2007 tarihinde 
"Küresel ısınmanın Türkiye'ye tehdit etmediğini" ve "Türkiye'de ihtiyacın İO katı su 
olduğunu" söylemeniz kamuoyunda oluşan tedirginliği gidermeye mi yöneliktir yoksa bilimsel bir 
dayanağı var mıdır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- Jû'l ,.y />.J\ 1/2007 
Konu : Sayın A.İhsan KÖKTÜRK' ün 6 O 6 3 '\ 

7/348 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 18.10.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK' ün "su 
havzaların ve sulak alanların korunmasına ilişkin" 7/348 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

Ek: Cevabi Yazı B a k a n 
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ZONGULDAK MtLLETVEKÎLÎ SAYİN A. tHSAN KÖKTÜRK' ÜN 
7/348 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

Bilindiği gibi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yurt genelinde 
yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının 
sağlanması için, su kaynaklarmm kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma 
hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esaslar 
belirlenmiştir. 

Ayrıca 2560 sayılı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununa dayanarak, Büyükşehir Belediyeleri Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri içme ve kullanma suyu temin ettikleri kıta içi 
yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla Bakanlığımız uygun görüşü doğrultusunda 
Havza Koruma Yönetmelikleri çıkartılmakta ve uygulanmaktadır. 

1. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında 
yukarıda belirtilen her iki mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Yönetmelikte 
tanımlanan imar şartları çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. 

23- İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarının 
koruma alanlarında ancak yukarıda belirtilen mevzuatlar çerçevesinde imar ve uygulama 
esaslarına uyulması şartıyla kamu kurumlarına izin verilmektedir. Bu izinlerde kamu veya 
özel sektör aynmı yapılmayıp sadece askeri yapılaşma için özel hükümler uygulanmaktadır. 

4. a,b- Sorulan hususlar Bakanlığımız görevleriyle ilgili olmadığından 
cevaplandırılamamıştır. 

c-Bakanlığımız ülkemizdeki sulak alan alanları korumak için 1992 yılından bu yana 
yasal, teknik ve idari anlamda ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların başında 
sulak alanların korunması konusunda Uluslararası bir sözleşme olan Ramsar Sözleşmesine 
(özellikle Su kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 
Korunması Sözleşmesi) 1994 yılında taraf olması gelmektedir. 

Sözleşme listesine başlangıç olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlarımızdan 
Kayseri'deki Sultan Sazlığı, Balıkesir'deki Manyas (Kuş) Gölü, Kırşehir'deki Seyfe Gölü, 
İçel'deki Göksu Deltası ve Burdur Gölü dahil edilmiştir. 1998 yılında ise uluslararası öneme 
sahip sulak alanlarımızdan Bursa'daki Uluabat Gölü, Adana'daki Yumurtalık Lagünü ile 
Gediz ve Kızılırmak Nehri Deltaları; 2005 yılında ise Konya Meke Gölü, Kızören Obruğu ve 
Adana Yumurtalık Lagünü Ramsar Listesine dahil edilerek, toplam alan sayımız 12' ye 
çıkmıştır. 

Türkiye, bu sözleşme ile başta listeye dahil ettirdiği 12 sulak alan olmak üzere, 
sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumayı, geliştirmeyi ve akılcı kullanmayı taahhüt 
etmiştir. Aynı zamanda yapılan çalışmalarımız kapsamında belirlediğimiz 135 uluslararası 
öneme sahip sulak alanımız bulunmaktadır. Bu sayının çalışmalar bittiğinde 500 adsde^ 
ulaşacağı öngörülmektedir. 
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Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak 
Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (Ramsar) uygulanmasına 
yönelik olarak ülkemizdeki sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli 
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla, 
Bakanlığımız 30 Ocak 2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmi Gazetede, yayımlanarak yürürlüğe 
giren 17 Mayıs 2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yenilenen "Sulak 
Alanlann Korunması Yönetmeliği" hükümlerine göre tüm sulak alanlar koruma altına 
alınmıştır. "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre sulak alan ekosistemini 
etkileyecek her türlü faaliyet belirlenerek ve gerekli sınırlamalar belirlenmiş olup, bu anlamda 
doldurma ve kurutma dahil olmak üzere alan üzerinde olumsuz etki yapabilecek tüm 
çalışmalar yasaklanmıştır. 

Sulak alanlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 
geliştirilerek ekolojik işleyişinin ve peyzaj bütünlüğünün korunarak akılcı kullanımının 
sağlanması amacıyla Bakanlımız tarafından "Sulak Alanların Yönetim Planları" çerçevesinde 
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bahsi geçen noktalar irdelenmekte ve gerekli 
önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Şu ana kadar 4 adet alan için (Manyas Gölü, Uluabat 
Gölü, Göksu Deltası, Gediz Deltası) yönetim planı tamamlanmış; Akşehir ve Eber Göllerli, 
Kızılırmak Deltası, Ereğli Sazlıkları, Burdur Gölü, Yumurtalık Lagünleri için ise yönetim 
plan çalışmaları devam etmektedir. 

Bakanlığımızca 2006 yılı içinde 81 İl Valiliğine hitaben yazılan yazı ile Sulak 
Alanlann Korunması Yönetmeliğinin "Su alımı" başlıklı 7.maddesinde Sulak Alan Koruma 
Bölgesi içinde su rejimini etkileyebilecek su alımı, kuyu açımı, vb dahil olmak üzere sulak 
alan sistemini besleyen akarsulardaki her tür faaliyet için yönetmeliğin ilgili hükümleri 
çerçevesinde il dahilindeki sulak alanlarda özellikle tespit edilmişse tampon bölge, 
edilmemişse tahmini ekolojik etkilenme bölgesi sınırından itibaren en az 2,5 km.lik alan 
içinde, sulak alan koruma bölgeleri içinde su rejimini etkileyebilecek faaliyetlerin tespit 
edilmesi, sulak alan çevresi ve koruma bölgesi içinde yer alan kuyulann belirlenmesi, kaçak 
kuyuların kapatılması ve aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.maddesi (k) bendi 
çerçevesinde idari yaptınm uygulanması, izinli kuyulann tekrar başvurulannın alınarak 
Mahalli Çevre Kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanması (alanı olumsuz yönde 
etkileyecek olanların kapatılması, olumsuz etkisi olmayacaklar için izin düzenlenmesi), su 
rejimini etkileyebilecek faaliyetler, yüzey ve/veya yer altı su alımı ve yeni kuyu açımı ile ilgili 
olarak faaliyete başlamadan Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması, konuyla ilgili olarak 
il dahilinde kurum ve kuruluşlar ile halkın bilgilendirilmesi hususları talimatlandınlmıştır. 

Buna ilave olarak, 2006 yılı Nisan ayında yenilenen Çevre Kanunu ile de sulak 
alanların doldurulması ve kurutulması yasaklanmış olup, yönetmeliğe uymayanlara ciddi 
ölçülerde para cezalan getirilmiştir. 

5. DSİ Genel Müdürlüğümüz 6200 sayılı Kuruluş Kanunu, yeraltı sulanna ilişkin 167 
Sayılı Kanun ve 1053 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, su ve 
toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. 

Genel Müdürlüğümüz su ile ilgili olarak bugüne kadar geliştirdiği projelerde doğal 
hayatın korunmasına büyük önem vermekte ve bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili 
kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar sürdürmektçdirr^A-ynı, 
zamanda sulak alanlarda ekolojik dengeyi bozan ve çevreyi olumsuz etkileyen- hususların 
giderilmesi için ciddi ödeneklerin ayrıldığı projeler yürütmektedir (Mucur-Seyfe'Ekoloji 
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Koruma Projesi, Manyas Projesi, Sultansazlığı-Develi Projesi, Avlan Gölünün Yeniden 
Oluşturulması vs.). 

Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen projelerin çevresel ve sosyal sonuçlan 
hakkında artan kamuoyu kaygılan ve geçmişteki kötü deneyimler, özellikle bugüne kadar 
yapılan projeler neticesinde bir çok sulak alanın yok olduğu, nehirlerimizin önemli bir 
kısmının doğal yapısının bozulduğu, AB kriterlerine göre yüksek doğal değere sahip alanlann 
en az üçte birinin baraj ve sulama projeleri nedeniyle tehdit altında olduğu hususundaki 
iddialar yaygın bir şekilde bir çok platformda dile getirilmektedir Su kalitesinin bozulması, 
habitatlann tahribi, doğal sulak alanlara yabancı türlerin atılması ve yönetime ilişkin 
sorunlann da böyle bir değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir. Ülkemiz coğrafyası 
ve nehirlerimizin su rejimleri düşünüldüğünde bugüne kadar ki içme-kullanma, sulama ve 
enerji taleplerine cevap vermek üzere depolama tesisleri yapılması kaçınılmaz olmuştur 

Gelişen şartlar doğrultusunda yatırımcı bir kuruluş olan Genel Müdürlüğümüz 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, koruma ve kullanma dengesini sağlayan 
projeler geliştirmekte, planlama çalışmaları devam eden ve/veya tamamlanmış projeleri de bu 
doğrultuda revize etmektedir. Bununla birlikte suyun daha etkin kullanılması maksadıyla halk 
arasında vahşi sulama olarak tabir edilen klasik sulamadan vazgeçilerek kapalı sisteme 
geçilmiştir. 

6.İçme-kullanma suyu ihtiyacının kişi başına 250 l/gün olduğu kabul edilirse yıllık 
kişi başına düşen su ihtiyacı yaklaşık olarak 100 m /yıl olmaktadır. 

Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak tüketilebilir tatlı su potansiyeli 112 milyar m3 

tür. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlanna göre 67,8 milyon olan nüfusumuza bu miktar pay 
edildiğinde, kişi başı yaklaşık 1650 m3/yıl su düşmektedir (bu miktar içinde sulama ve 
endüstriyel su ihtiyaçlan da yer almaktadır). 

Ancak ülkemizdeki su kaynaklarına ilişkin yatırımlara baktığımızda 110 milyar m3' 
lük su potansiyelimizin yaklaşık %36'lık bölümünü kullanabildiğimiz görülmektedir. Bununla 
birlikte 2030 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 100 milyon olacağı öngörülmektedir. Böylece 
kişi başına düşen kullanılabilir su miktannın da yaklaşık 1.100 m3 /yıl civarına düşeceği 
söylenebilir. 

Su varlığına göre ülkelerin sınıflandırılmasına baktığımızda kişi başına düşen su 
miktarı 1.000 m den az ise su fakiri, 2000 m3 den az ise su azlığı, 8.000-10.000 m3 den fazla 
ise su zengini olmaktadır. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su 
miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. 

Bu nedenle su kaynakları geliştirme projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve bu 
yatmmlar için gerekli finansman kaynaklannın bir an önce bulunması gerekmektedir. 
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15.- Sinop Milletvekili Engin Altay 'in, kuraklıkla ilgili kararnamenin Kastamonu 'daki uy
gulamasına, 

Kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına, 
Kuraklıkla ilgili kararnamenin kapsamına alınmayan ürünlere, 
Kuraklıkla ilgili kararnamenin Sinop 'taki uygulamasına, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/355, 

356, 357, 358) 

4 Ekim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını saygılarımla arz ederim. 

Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde 
Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi 
Desteğin Hibe Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar" yayımlanmıştır. 

1. İlgi kararnamede adı geçen Kastamonu ilimizden başvuru yapan üretici sayısı kaçtır? 

2. Kastamonu il ve ilçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar 

miktarı nedir? 

3. Kastamonu ilimizde kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 

4. Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek için Kastamonu ili T.C Ziraat Bankası 

Şubesine ve Tarım Kredi Kooperatifine ne kadar para aktarılmıştır? 

5. Kastamonu ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? Kararname kapsamında olup ta 

kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mıdır? Var ise çıkarılma gerekçeleri nelerdir? 

J/W\J 
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4 Ekim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

-k)&^ , 
Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde 
Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi 
Desteğin Hibe Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine ilişkin Karar" yayımlanmıştır. 

1. Ülke genelinde adı geçen 40 ilde, ilgi kararname gereğince başvuru yapan üretici sayısı kaçtır? 
2. Kaç il ve ilçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar miktarı 

nedir? 
3. Kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 
4. Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek T.C Ziraat bankasına ve Tarım Kredi 

Kooperatafilerine aktarılmış mıdır? Aktarıldı ise bu miktar nedir? 
5. Belirlenen kararnamede adı geçen illerin ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? 

Kararname kapsamında olup ta kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mıdır? Var ise 
çıkarılma gerekçeleri nelerdir? 

4 Ekim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. . 

^ ^ U A A J 

Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde 
Türkiye'nin Çeşitli illerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi 
Desteğin Hibe Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine ilişkin Karar" yayımlanmıştır. 
Yayımlanan kararnamede kuru tarım alanında yetiştirilen buğday, arpa, fiğ, korunga ve arpa yer 
almaktadır. Ancak sulu tarım alanları ve meralar yer almamıştır. 

1. Kuru tarım alanlarında yetiştirilen şekerpancarı, patates, tütün, mısır, ayçiçeği, soğan gibi 
ürünler neden kapsam dışıdır? 

2. Sulu tarım alanlarında yetiştirilen çeltik, şekerpancarı vb ürünler kuraklıktan azami derecede 
etkilenirken bu ürünleri yönelik olarak herhangi bir desteklemenin verilmeyişinin sebebi nedir? 

3. Ülkemizin yeteri yağış almaması nedeniyle barajlardan ürünlerin ihtiyacı olan su üreticiye 
verilmemiş ve ırmaklar kurumuş, yer altı sulan çekilmiş, şekerpancarı ve çeltik üretimi büyük 
oranda gerilemiştir ( Örneğin; Kastamonu Merkez-Tosya-Boyabat-Durağan-Saraydüzü-
Taşköprü gibi). Üründeki gerilemeyi telafi edecek önlem almayı düşünüyor musunuz? 
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4 Ekim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

K 
Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı ilkbahar Döneminde 
Türkiye'nin Çeşitli illerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi 
Desteğin Hibe Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine ilişkin Karar" yayımlanmıştır. 

1. ilgi kararnamede adı geçen Sinop ilimizden başvuru yapan üretici sayısı kaçtır? 
2. Sinop il ve ilçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar miktarı 

nedir? 
3. Sinop ilimizde kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 
4. Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek için Sinop ili T.C Ziraat Bankası 

Şubesine ve Tarım Kredi Kooperatifine ne kadar para aktarılmıştır? 
5. Sinop ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? Kararname kapsamında olup ta 

kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mıdır? Var ise çıkarılma gerekçeleri nelerdir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/(y2- \>3 ..../l 1/2007 
KONU : Yazılı Soru Önergesi —"" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 23.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O. 
10.00.02 7/355-827/2325,2326,2327,2328 sayılı yazılarınız. 

İlgi yazılarınız ekinde alınan, Sinop Milletvekili Engin ALTAY' a ait 7/355, 7^356, 7/357 
ve 7/558 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

Ekler: 
1- Görüş 7/355 
2- Görüş 7/356 
3- Görüş 7/357 
4- Görüş 7/358 
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Önerge Sahibi : Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/355 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin 
Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe 
Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan 
Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine îlişkin Karar" yayımlanmıştır. 

SORU 1) ilgi kararnamede adı geçen Kastamonu ilimizden başvuru yapan üretici sayısı kaçtır? 

SORU 2) Kastamonu il ve ilçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar 
miktarı nedir? 

SORU 3) Kastamonu ilimizde kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 

SORU 4) Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek için Kastamonu ili T.C Ziraat Bankası 
Şubesine ve T a n m Kredi Kooperatifine ne kadar para aktarılmıştır? 

C E V A P 1-2-3-4) Kastamonu Hinin 10 ilçesinde 04.07.2007 tarih ve 2007/12339 sayılı kuraklık 
Kararnamesi çerçevesinde 10 ilçeden, ( Ağlı, Azdavay, Çatalzcytin, Daday, Devrekani, 
Doğanyurt, Hanönü, İnebolu, Pınarbaşı, Şeydiler) 5 452 çiftçi için 741 682,17 YTL destek 
talebinde bulunulmuş olup, ödemelere başlanacaktır. 
Destekten faydalanacak bu çiftçiler 4/08/2007 tarihine kadar kredi kuruluşlarına başvurmuş iseler 

kredi kuruluşlarının mevzuatı çerçevesinde tarımsal kredi borçları faizli olarak ertelenebilecektir. 

SORU 5) Kastamonu ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? Kararname kapsamında olup ta 
kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mı dır? Var ise çıkarılma gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 5) Söz konusu ilin il ve ilçe merkezleri kararname kapsamında olup, esasen Kararname 
ile iller bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Önerge Sahibi: ENGİN ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/356 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı tlkbahar Döneminde Türkiye'nin Çeşitli 
İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak 
Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tle Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal 
Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar" yayımlanmıştır. 

SORU 1) Ülke genelinde adı geçen 40 ilde, ilgi kararname gereğince başvunı yapan üretici sayısı kaçtır? 

SORU 2) Kaç il ve ilçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar miktan 
nedir? 

SORU 3) Kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 

SORU 4) Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek T.C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine aktarılmış mıdır? Aktarıldı ise bu miktar nedir? 

CEVAP 1-2-3-4) 04.07.2007 tarih ve 2007/12339 sayılı kuraklık Kararnamesi çerçevesinde 38 
ilde (Ordu ve Mersin illerinde başvuru olmamıştır) 2007 yılı üretim sezonunda 551 238 çiftçi 
Kuraklık Kararnamesinden faydalanmak için başvuruda bulunmuştur. Bu çiftçilere ödenecek 
toplam destek miktarı 265 892 481,80 YTL olup, ödemelere başlanacaktır. Destekten faydalanacak 
bu çiftçiler 4/08/2007 tarihine kadar kredi kuruluşlarına başvurmuş iseler kredi kuruluşlarının 
mevzuatı çerçevesinde tarımsal kredi borçları faizli olarak ertelenebilecektir. 

SORU 5) Belirlenen kararnamede adı geçen illerin ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? 
Kararname kapsamında olup ta kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mıdır? Var ise çıkarılma 
gerekçeleri nelerdir? 

C E V A P 5) Belirlenen Kararnamede adı geçen İllerin İlçe merkezleri de kararname Kapsamında 
olup, esasen Kararname ile iller bir bütün olarak ele alınmıştır. 
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Önerge Sahibi: ENGİN ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/357 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin 
Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe 
Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar" yayımlanmıştır. Yayımlanan kararnamede kuru 
tarım alanında yetiştirilen buğday, arpa, fiğ, korunga ve arpa yer almaktadır. Ancak sulu tarım alanları 
ve meralar yer almamıştır. 

SORU 1) Kuru tarım alanlarında yetiştirilen şekerpancarı, patates, tütün, mısır, ayçiçeği, soğan gibi 
ürünler neden kapsam dışıdır? 

SORU 2) Sulu tanm alanlarında yetiştirilen çeltik, şekerpancarı vb ürünler kuraklıktan azami derecede 
etkilenirken bu ürünleri yönelik olarak herhangi bir desteklemenin vcrilmcyişinin sebebi nedir? 

SORU 3) Ülkemizin yeteri yağış almaması nedeniyle barajlardan ürünlerin ihtiyacı olan su üreticiye 
verilmemiş ve ırmaklar kurumuş, yer altı sulan çekilmiş, şekerpancarı ve çeltik üretimi büyük oranda 
gerilemiştir ( Örneğin; Kastamonu Merkez-Tosya-Boyabat-Durağan-Saraydüzü-Taşköprü gibi). 
Üründeki gerilemeyi telafi edecek önlem almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımız tarafından I7AO Agrometeorolojik simulasyon yöntemi ve uydu 
görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapılan çoklu regresyon 
sonucunda kuraklığın % 25 ve üzeri olduğu İllerde Ç.K.S'yc (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı ve 
kuru alanda buğday, arpa, fiğ ve korunga ekilisi olan çiftçilere 04/07/2007 tarih ve 2007/12339 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. 

Kuraklık Kararnamesi kapsamı dışındaki ürünler ve illerdeki çiftçilerin tarımsal ürünlerindeki 
kuraklığa bağlı zararlar için 2090 Sayılı Kanun çerçevesinde hasar tespitlerinin yaptırmak üzere 
Tanm İl ve İlçe Müdürlüklerine başvumıalan gerekmektedir. 2090 Sayılı Kanunda gerekli 
şartları sağlaması halinde zarar gördüğü belirlenen çiftçilere Kanun çerçevesinde gerekli 
yardımlar yapılabilecektir. 

Diğer taraftan, ülkemizin küresel iklim değişikliğinden ne derece etkilenebileceği ve bu 
değişikliklerin risk analiz çalışmalarının yapılacağı ve gerekli tedbirlerin alınacağı "Kuraklık 
Yönetim Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuş ve ayrıca, "Tarımsal Kuraklık Eylem Planı 
(TAKEP)" hazırlanmıştır. 
Eylem Planında normal koşullarda alınacak tedbirlerin yanı sıra 
a. Kuraklık alarmının verilmesi, 
b. Kuraklığa hazırlanma, 
c. Kısıtlamaların başlaması, 
d. Acil Eylem aşamalarında alınması gereken önlemler belirlenmiştir. 

Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
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Önerge Sahibi: ENGİN ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/358 

4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazetede "2007 Yılı İlkbahar Döneminde 
Türkiye'nin Çeşitli tilerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi 
Desteğin Hibe Olarak Verilmesine Ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar" yayımlanmıştır. 

SORU 1) İlgi kararnamede adı geçen Sinop ilimizden başvuru yapan üretici sayısı kaçtır? 

SORU 2) Sinop il ve İlçe merkezinde hasar tespiti komisyonları kurulmuştur? Belirlenen hasar 
miktarı nedir? 

SORU 3) Sinop ilimizde kaç üreticimizin kredi borcu ertelenmiş ve destek sağlanmıştır? 

SORU 4) Üreticilerimize kararname gereği sağlanacak nakdi destek için Sinop ili T.C Ziraat 
Bankası Şubesine ve Tarım Kredi Kooperatifine ne kadar para aktarılmıştır? 

CEVAP 1-2-3-4) Sinop İlinden kuraklık kararnamesi çerçevesinde Hasar Tespit Komisyonu 
Kararı ile 9 ilçede (Merkez, ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü,ve 
Türkcli), 4 542 çiftçi için 624 000,60 YTL destek talep edilmiş olup, ödemelere başlanacaktır. 
Destekten faydalanacak bu çiftçiler 4/08/2007 tarihine kadar kredi kuruluşlarına başvurmuş 
iseler kredi kuruluşlarının mevzuatı çerçevesinde tarımsal kredi borçları faizli olarak 
ertelenebilecektir. 

SORU 5) 1 Sinop ilçe merkezleri de kararname kapsamında mıdır? Kararname kapsamında olup 
ta kapsam dışına çıkarılan ilçe merkezleri var mıdır? Var ise çıkarılma gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 5) Birlenen Kararnamede adı geçen ilin ilçe merkezleri de kararname Kapsammda olu 
esasen Kararname ile iller bir bütün olarak ele alınmıştır. 
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16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Ozyürek'in, TMSF bünyesindeki bir televizyon kanalının bir 

programına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in 
cevabı (7/364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 08.10.2007 

Mustafa OZYURF.K 
İstanbul Milletvekili 

Şırnak'ta 13 askerimizin şehit olduğuna dair üzücü haber televizyon ekranlarından 
halka duyurulurken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan ATV televizyonu, 
13 şehide ait haberlerin verilmesi esnasında, bir dansözün de oynadığı magazin programı 
kesmek lüzumunu görmemiştir. Diğer kanallarda da eğlence programlan devam etmiştir. Bu 
kapsamda, 

1- Böyle bir durum ülkemizin bütünlüğünü borçlu olduğumuz şehitlerimizin aziz 
hatırasına saygısızlık değil midir? 

2- Böyle bir durum söz konusu bazı televizyonlar tarafından artık terörün 
kanıksandığı ve aziz şehitlerimizin boşuna öldüklerinin düşünüldüğünü mü 
göstermektedir? 

3- Bir kamu kurumu olan TMSF bünyesinde yer alan ATV yöneticileri hakkında her 
hangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu işlem nedir? Yapılmamışsa bu tavır 
TMSF'nin resmi tavrı mıdır? 

4- Bu durum, sıfır terörle devraldığı Türkiye'de tekrar terörün tırmandığı AKP 
döneminin teröre ve şehitlere karşı genel bakış açısını mı yansıtmaktadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/ o \ - \ ^ f e ^ 

Konu : 7/364 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

/f*S / ' ( / 2 0 0 7 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :a) 23.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/364-861/2385 sayılı yazısı, 
b) Başbakanlığın 01.1 1.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-10-29/4077 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/364 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı*nın 
12.1 1.2007 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-620-366 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: TMSF'nun 12.11.2007 tarih ve 366 sayılı yazısı 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2. TMS.0.42-620- 3> (rk? I3./H/3.C01-
Konu İstanbul Milletvekili Mustafa 

ÖZYÜRFK'in Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn.Nazım E K R E N 

İlgi 02/1 1/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1688 - 7/364 sayılı yazınız. 

ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜRF.K' in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Sayın ÖZYÜRF.K' in soru önergesinde iddia etliği gibi "13 şehide ait haberlerin verilmesi 
esnasında bir dansözün de oynadığı magazin programı" yayımlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Jffl^~ 
Ahmet EKTURK 

BAŞKAN 
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17.- Balıkesir Milletvekili Ergim Aydoğan 'in, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçü

lük ders kitabından 10. Yıl Nutku 'nun yer almamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdpğan tarafından yazĵ jf olarak 
cevaplandırılmasını saygıyla talep ederim. 

Balıkesir Milletvekili 

İlköğretim Okulları sekizinci sınıflarında ders kitabı olarak okutulmak üzere önceki 
yıllarda dağıtılan Ökkeş KURT'un yazarı olduğu ve içinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün lO.uncu Yıl 
Nutku'nun yer aldığı, "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitabı yerine, yeni 
öğretim yılında Yrd.Doç.Dr. Nuri YAVUZ'un yazan olduğu ve içinde "lO.uncu Yıl Nutku"nun 
yer almadığı "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabı dağıtılmaktadır. 

1 -Konu başlıkları ve bölümleri başta olmak üzere iki kitabın hemen hemen aynı olduğu, 
ancak sadece 5'inci bölümde "Türk İnkılabı" başlıklı kısımdaki okuma metninde yer 
alan Mutuk'un çıkartılması olayı 2004 yılında da yaşanmış, ancak 2005 yılında kitaba 
tekrar eklenmişti. Anılan ders kitabındaki değişiklik bilgileriniz dahilinde mi 
yapılmıştır? Değişikliğin gerekçesi nedir? 

2- Ders kitaplarında yer alacak veya çıkarılacak konulara kimler karar vermektedir. "10. 
uncu Yıl Nutku"nun ders kitabından çıkarılmasının sorumluları kimlerdir? Sorumlular 
hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

3- Cumhuriyet'in Kuruluşunun 10. Yıldönümü nedeniyle ATATÜRK'Un milletine 
seslendiği "lO.uncu Yıl Nutku"nun bugünün Cumhuriyet çocukları tarafından 
bilinmesi neden engellenmeye çalışılmaktadır? 

4- 2007-2008 öğretim yılı öncesinde kitaplarda yer alan ve her Türk gencinin bilmesi ve 
okuması gereken "lO.uncu Yıl Nutku"nun çıkartılması, Cumhuriyet Tarihini, Atatürk 
ilke ve İnkılaplarını unutturmaya yönelik hükümetinizin bir politikası mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.O3.O5.03-ll/5''LX-J /57 / ( /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 23.10.2007 tarihli ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/367-638/1797 sayılı yazı, 
b) 01.11.2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-10-19/4119 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ergiin AYDOGAN'ın, Sayın Başbakanımıza teveih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırıl
masını tensip ettiği "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında 10. 
Yıl Nutku'nun yer almamasına ilişkin" ilgi (b) yazı eki 7/367 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 08.06.1981 tarihli ve 106 sayılı Karar'la kabul edilen Öğretim Programı'na göre 
hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı evrak giriş kayıtlarında 28.07.2005 tarih ve 
6696 sayı ile işlem gören Prizma Yayıncılığa ait dilekçe ekinde incelenmek üzere Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığına teslim edilen baskıya hazır nüshalar. Millî Eğitim Bakanlığı 
Ders Kitaplan ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ve adı geçen dersin öğretim programları 
çerçevesinde incelenmiş ve 31.05.2006 tarihli ve 246 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı 
ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Ancak söz konusu baskıya hazır nüshanın inceleme 
aşamasında, 17.04.2006 tarihli ve 65 sayılı Kurul Karan'yla bu dersin Öğretim Programı'nda 
değişiklik yapılmıştır. Öğretim Programı'nda yapılan değişiklik nedeniyle Atatürkçülük ile 
ilgili okuma metinlerinin "İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8" 
adlı ders kitaplarına yansıtılması istenmiştir. Bu nedenle söz konusu dersin Öğretim 
Programı'nda yapılan değişiklik aşamasında; bu ders kitabının incelemesine devam edildiği 
için Atatürkçülük ile ilgili okuma metinlerinin yansıtılması mümkün olamamıştır. Diğer 
taraftan 2006 yılında Bakanlığımızın açmış olduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine 
Ders Kitabı Temini Projesi" çerçevesinde yapılan ihaleye söz konusu Yayıncılık da katılmış 
ve kazanamadığı için 2006-2007 öğretim yılında bu ders kitabını bastırmamıştır. Adı geçen 
Yayıncılık, bu ders kitabını bastırmayacağını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına vermiş 
olduğu dilekçede belirtmiş olduğundan Atatürkçülük ile ilgili okuma metinleri söz konusu 
ders kitabına yansıtılmamıştır. 

2. Derslerin öğretim programlarında yapılan değişikliklerin ilgili ders kitaplarına 
uyarlanması, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 
15'inci maddesi hükmüne göre başvuru sahiplerince yapılmaktadır. Başvuru sahiplerinin, 
öğretim programlarına göre yapmış oldukları değişikliklerle ilgili uyarlanmış sayfalar 
Bakanlığımıza -Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına- gönderildiğinde, ilgili komisyonlara 
incelettirilmekte ve inceleme sonucunda hazırlanan raporla birlikte uyarlanmış sayfalar. Talim 
ve Terbiye Kurulu'nun görüşüne sunulmaktadır. Uygun bulunanların, ilgili ders kitaplarına 
yansıtılması sağlanmaktadır. 
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3-4. Adı geçen Yayıncılık, 2007 yılında Bakanlığımızın açmış olduğu ""İlköğretim ve 
Ortaöğretim Öğrencilerine Ders Kitabı Temini Projesi" çerçevesinde yapılan ihaleye katılmış 
ve bu ihaleyi kazanmış olduğundan, "İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 8" adlı ders kitabının 2007-2008 öğretim yılı için baskısını yaptırmıştır. Daha 
sonra söz konusu kitabın ilköğretim okullarına dağıtımı da Bakanlığımız aracılığıyla 
yaptırılmıştır. Bu ders kitabının dağıtımı yapıldıktan sonra, ilgili dersin Öğretim Programı 
gereği kitapta yer alması gereken "Barışçı Atatürk", "Onuncu Yıl Nutku" ve "Kğitim 
Özgürlüğünün Türk Kadınlarına Sağladığı Haklar" ile ilgili metinlerin yer almadığı 
anlaşılmıştır. Bu bakımdan konu, Talim ve Terbiye Kurulu'nda değerlendirilmiş ve söz 
konusu metinlerin hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmesi anılan 
Yayıncılıktan istenmiştir. Prizma Yayıncılık tarafından bir dilekçe ekinde gönderilen 
metinler, ilgili komisyona incelettirilmiş ve Talim ve Terbiye Kurulun'da uygun bulunarak, 
internet kanalıyla ve Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu 
ders kitabının dağılımının yapıldığı ilköğretim okulları tespit edilmiş ve ilgili dersin 
öğretmenleri tarafından dersin işlenmesi aşamasında bu metinlerin okutulması amacıyla 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nca Atatürkçülük ile ilgili okuma metinlerinin dağılımı 
yapılmıştır. 

Konuya ilişkin gerçek yukarıda belirtilenlerden ibaret olup bunun dışındaki 
değerlendirmelerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. ^ . ^ - " " " y jt 

Bilgilerinize arz ederim. **— s/Z^*- ) 

y, ^43foç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
C-^^^ Millî Eğitim Bakanı 
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18.- Hatay Millet\>ekili Süleyman Turan Çirkin 'in, TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/369) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tavyip ERDOĞAN tarafından yazıl 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. OS. 10.2007 

İL #i»^i Süleyman Turan SİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

ANKA Haber Ajansı tarafından verilen bir haberde aşağıdaki bilgiler yer almıştır: 

"Türkiye İstatistik Kurumu'nıın (TÜİK) işsizliği yüzde 8.8 olarak açıklamasına karşın, 
gerçek işsizlik oranının yüzde 15.3 olduğu hesaplandı. Gerçek işsizlerin sayısı 4 milyon 256 
bin kişi olarak belirlendi. 

ANKA Ajansı'nın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre. mayıs, haziran ve 
temmuz aylanın kapsayan haziran döneminde gerçek işsiz sayısı, açıklanan 2 milyon 285 
binin çok üzerinde gerçekleşti. TUlK'in işsiz sayısına dahil etmediği iş aramazken çalışmaya 
hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlarla birlikte işsiz sayısı 4 milyon 256 bin kişi oldu. 
Böylece gerçek işsizlik oranı yüzde 15.3 olarak gerçekleşti." 

Sorular: 

1- ANKA Haber Ajansı'nın iddia ettiği işsizlik verileri doğru mudur? 
2- TÜİK işsiz sayısını hangi verilere göre hesaplamaktadır? 
3- ANKA Haber Ajansı ile TUÎK'in aynı verileri kullanarak, farklı rakamlar ortaya 

çıkarmasının sebebi nedir? 
4- TÜİK'in sadece Türkiye İş Kıırumu'na başvuran iş arayanlar üzerinden işsizlik hesabı 

yapması ve bu rakamları kamuoyuna "işsiz sayısı" olarak duyurması, halkın yanlış 
bilgilendirilmesine sebep olmamakta mıdır? 
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D E V L E T BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/01- J ^£>(o 

Konu : 7/369 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

<r*r / ı | /2oo7 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECL İS İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.l 1.2007 tarih ve B.02.0.KKÖ.0.12/106-10-34/4078 sayılı yazısı. 

l la tay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/369 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlıgı 'nın 
09.1 1.2007 tarih ve B.02.1 TÜİ.O.63.00.00.610-1849 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKH, 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: TÜİK Başkanlığı'nm 09.11.2007 tarih ve 1849 sayılı yazısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.TÛÎ.0.63.00.00.610- l * ^ ^ 

Konu : Soru önerges i 

c f r . /11 /2007 

D E V L E T BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sayın Nazım E K R E N ) 

İlgi : 02/1 1/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1684 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN taralından Başbakan Sayın Recep 
Tayyip R R D O G A N ' n a tevcih edilen. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım KKREN koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/369 esas sayılı yazılı soru önergesi için Kurumumuzdan istenilen bilgiler 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Konuya ilişkin bilgiler 
Hanehalkı İşgücü Anketleri Hakkında Genel Açıklama 
Hanehalkı İşgücü Araştırması 2007 Haziran Dönemi 
Sonuçları 

cP-
Doç. Dr. Ömer D E M İ R 

Başkan 

249-
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Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN tarafından Başbakan Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN'na tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN koordinatörlüğünde 
cevaplanmasını istediği 7/369 esas sayılı yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler 

1- Türkiye'de işsiz sayısı ve işsizlik oranına dair resmi veriler TÜİK taralından 
uygulanmakta olan hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına dayalı olarak hesaplanmakta ve 
yayımlanmaktadır. Hanehalkı işgücü anketinde, istihdam ve işsizliğe dair verilerin 
yanısıra, işgücüne dahil olmayanlar da nedenlerine göre sınıflandırılmakta ve bu bilgilere 
de TÜİK tarafından her ay yayımlanmakta olan işgücü istatistikleri haber bültenlerinde yer 
verilmektedir. İşgücüne dahil olmayanlar şu başlıklar allında sınıflandırılmaktadır; 

• İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar 
o İş bulma ümidi olmayanlar 
o Diğer 

• Mevsimlik çalışanlar 
• Ev işleriyle meşgul 
• Öğrenci (eğitim/ öğretim) 
• Emekli 
• Çalışamaz halde 
• Diğer 

İşgücüne dahil olmayanların sayısal dağılımına ilişkin olarak. Mayıs, Haziran, Temmuz 
2007 dönemi işgücü istatistikleri haber bülteninde yer alan tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1- İşgücüne dahil olmayanların 
nedenlerine göre dağılımı 

2007 Haziran 

Sayı % 

*WPI^*I!PR^Wİİ^^İ!^'Ü'* 3» 
İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar 

İş bulma ümidi olmayanlar 

Diğer 

Mevsimlik çalışanlar 

Ev işleriyle meşgul 

Öğrenci (eğitim, öğretim) 

Emekli 

Çalışamaz halde 

Diğer 

tttteftfı., 

1836 

646 

1 190 

135 

12 165 

3 695 

3 309 

3 100 

2 379 

Jf* 
6,9 

2,4 

4,5 

0,5 

45,7 

13,9 

12,4 

11,6 

8,9 

1 2005 yılından itibaren hareketli üçer aylık dönemler esas alınarak her ay açıklanmakta olan sonuçlar, ifade 
kolaylığı açısından ilgili üç aylık dönemin ortasındaki ay adıyla anılmaktadır. 
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ANKA Ajansı'nın haberinde yer alan iş aramazken çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik 
çalışanlara ilişkin veriler, TÜİK tarafından yayımlanan veriler olmakla birlikte, bu 
kavramlar, işgücü anketi tanımları gereği2 işsiz kapsamında değil işgücüne dahil 
olmayanlar başlığı altında yer almaktadır. 

ANKA Ajansı'nın yapmış olduğu hesaplama ise, bugüne dek pek çok araştırmacı ve 
gazeteci tarafından yine TÜİK'in açıklamış olduğu veriler kullanılarak yapılagelmiş bir 
hesaplama yöntemine dayanmaktadır. TÜİK, kullanıcıların yeni bir işsiz tanımı yaparak o 
tanıma uygun sayısal değerleri elde etmelerine imkan sağlayacak detayda bilgileri düzenli 
olarak yayımlamakla birlikte bu şekilde yapılan hesaplamalarla ulaşılan rakam ve oranlar 
özel amaçlı çalışma niteliği taşımaktadır. 

Aşağıdaki tablo ANKA Ajansı'nın Tablo l'de verilen TÜİK verilerini kullanarak, söz 
konusu işsizlik oranına ne şekilde ulaştığını göstermektedir. 

Tablo 2- ANKA Ajansı tarafından yapılan hesaplamada esas alınan veriler 

tş aramayıp ,işbaşı 
yapmaya hazır olan 

ANKA Ajansı 
tarafından ANKA Ajansı 

İşgücü 

A 
25 866 

Resmi 
işsiz 

sayısı 

B 
2 285 

tş bulma 
ümidi 

olmayanlar 

C 
646 

Mevsimlik 
Diğer çalışan 

D E 
1 190 135 

Resmi İşsiz 
sayısı 

(B/A*100) 

F 
8,8 

hesaplanan 
işsiz sayısı 

(B+C+D+E) 

G 
4 256 

tarafından hesaplanan 
işsizlik oranı 

G/(A+C+D+E)*100 

H 
15,3 

2- TÜİK, işsizliğin ölçümü konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından benimsenen 
tanım ve kavramları kullanmaktadır. Bu kapsamda işsizlik şu şekilde tanımlanmaktadır; 

İŞSİZ: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli 
ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) 
kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 
2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm 
kişiler işsiz nüfusa dahildirler. 

Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe 
başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla 
bekleyenlerden, 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek kişiler de işsiz nüfus kapsamına 
dahildirler. 

Türkiye'de istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve özelliklerine ilişkin bilgiler 1988 
yılından itibaren düzenli olarak uygulanmakta olan hanehalkı işgücü anketleri ile 
derlenmektedir. 

2 TÜİK, uygulamakta olduğu işgücü anketinde Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından geliştirilen norm ve 
standartlan kullanmaktadır. 
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3- ilk madde de açıklanmaya çalışıldığı gibi, ANICA Haber Ajansı TÜİK tarafından 
yayımlanan verileri kullanarak, uluslararası tanımlara uygun olmayan, hiçbir şekilde resmi 
istatistik niteliği taşımayan, bir işsizlik oranı elde etmiştir. ANKA Haber Ajansfnın 
hesaplamış olduğu rakamın, resmi işsizlik oranından farklı olmasının sebebi, işsizlik 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan büyüklüklerin (iş aramayıp, çalışmaya 
hazır olanlar ile mevsimlik çalışanlar), ANKA Haber Ajansı tarafından işsiz sayısına dahil 
edilmiş olmasıdır. 

4- Türkiye'de istihdam edilenler ile işsizlerin sayı ve Özelliklerine dair temel veri kaynağı 
olan ve 1988 yılından itibaren TÜİK tarafından düzenli olarak uygulanan hanehalkı işgücü 
anketi örneklemeye dayalı bir araştırmadır. Hanehalkı işgücü anketi için her ay yaklaşık 
13,000 hane örnekleme yöntemlerine dayalı olarak seçilmekte, bu haneler anketörler 
tarafından ziyaret edilerek hanehalkı işgücü anketi uygulanmaktadır. Bu kapsamda her ay 
anket uygulanan toplam fert sayısı yaklaşık 123.000, 15 ve daha yukarı yaştaki fert sayısı 
ise yaklaşık 90.000'dir. 

Araştırma kapsamında yer alan fertler ile birebir anket uygulanmakta ve bu fertler 
araştırma soru kağıdında yer alan sorulara verdikleri cevaplara göre istihdam edilen, işsiz 
veya işgücüne dahil olmayan kategorilerinden birinde sınıflandırılmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu'na başvuran kişi sayısına ilişkin bilgiler kayıtlı işsiz sayısını ifade 
etmekte olup, bu bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değil, Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) tarafından yayımlanmaktadır. TÜİK'in yayımlamakta olduğu resmi işsiz sayısı 
ve işsizliğe dair bilgilerin İŞKUR tarafından derlenen ve yayımlanan kayıtlı işsiz sayısına 
ilişkin veriler ile ilgisi bulunmamaktadır. 

- 2 5 2 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA 

Tarihçe 
Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş 
yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından ve 1966 yılından İtibaren yapılan Hanehalkı İşgücü 
Anketlerinden (HİA) derlenmiştir. Ancak, 1988 yılına kadar bu kaynaklardan elde edilen veriler, 
özellikle işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan işgücü anketinden elde edilen veriler; 
coğrafi kapsam, tanım, kavram, değişken ve sınıflandırmalardaki farklılıklar nedeni ile zaman serisi 
içinde birbiri ile karşılaştırabilir nitelikte değildir. 

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinatörlüğünde yürütülen İşgücü 
Piyasası Enformasyon Sistemi (İPES) Projesi kapsamında ve daha sonra Dünya Bankası İstihdam ve 
Eğitim Projesi çerçevesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün de teknik katkıları ile yapılan 
çalışmalarda, işgücü piyasası nabzının daha doğru ve zamanında ölçülmesi amacına yönelik olarak, 
hanehalkı işgücü anketlerinin yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. 

1988-2000 
Bu kapsamda, iktisaden faal nüfus, istihdam, eksik istihdam ve işsizlik ile ilgili son uluslararası 
standartlar (ILO, Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansı, 1982) doğrultusunda, işgücü 
değişkenlerini ve aynı zamanda işgücünde zaman içinde olabilecek değişiklikleri daha doğru ölçebilmek 
ve uluslararası istatistiklerle kıyaslanabilirliği sağlamak amacıyla, 1988 yılında, anket her yönü ile 
gözden geçirilmiş ve yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Hanehalkı işgücü anketleri ile amaçlanan, kullanıcıların işgücü piyasasına farklı açılardan yaklaşmalarını 
mümkün kılacak değişkenlerin elde edilebileceği soru kağıdı ve tabülasyon planı oluşturmakla birlikte, 
temelde işgücü piyasasında kullanılan kavram kargaşasına son vermek ve uluslararası karşılaştırmalara 
elverişli rakam elde edebilecek tanımları oluşturabilmektir. 

Bu amaçla, Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında benimsenen temel tanım ve kavramların 
kullanıldığı bu serideki anketler, Ekim 1988'den itibaren her yılın Nisan ve Ekim aylannın pazartesi ile 
başlayıp pazar ile biten son haftası referans alınarak uygulanmış ve sonuçlar, Türkiye, kentsel ve kırsal 
yerler aynmında yayınlanmıştır. 

Ekim 1988'den Nisan 1994'e kadar HİA'nın her uygulamasında, Türkiye genelinde ikame prensibiyle 
11,160 hanehalkı ile anket yapılmakta iken, Ekim 1994 HİA uygulamasında örnek tasarımı değiştirilmiş 
olup, bu uygulamadan itibaren ikame prensibinden vazgeçilip cevapsızlık uygulamasına geçilmesiyle, 
örnek büyüklüğü yaklaşık 15,000'e çıkartılmıştır. 

2000-2003 
2000 yılında hanehalkı işgücü anketinin; uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, tahmin boyutu, soru kağıdı 
gibi konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, mevcut seri ile karşılaştırma imkanını 
sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Bu yeni tasarım ile, tahminlerin duyarlılığının artırılması 
hedeflenmiştir. Yeni örnek tasarımında dönemlik (üç aylık) örnek büyüklüğü 23,000'e çıkartılmış ve bu 
tasarım ilk defa Ekim 1999 Hanehalkı İşgücü Anketi'nde kullanılmıştır. 

2000 yılında Hanehalkı İşgücü Anketinin tahmin boyutu da ülke ihtiyaçlanna göre yeniden 
düzenlenmiştir. Bu yıldan itibaren, anketin alan uygulaması aylık olarak gerçekleştirilirken tahminler; 
üçer aylık dönemlerde Türkiye, kent ve kır, yıllık olarak; Türkiye, kent, kır, yedi coğrafi bölge ve dokuz 
il merkezi için (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) 
verilmiştir. 

Anketin 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni örneklem tasarımı ile, bir hanehalkı dört 
dönem takip edilmiştir. 
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Anketin yeni örneklem tasarımı ile, bir hanehalkı dört dönem takip edilmekte, dolayısıyla, hanehalkını 
oluşturan fertlerin zaman içerisindeki hareketlerinin izlenmesi, ülke içerisindeki ekonomik gelişmelerin 
fertler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi mümkün olmaktadır. 

2000 yılında işgücü piyasasına İlişkin derlenen verileri zenginleştirmek amacıyla hanehalkı işgücü anketi 
soru kağıdına bazı sorular eklenmiştir. Bu sorulardan bazıları informal sektör istihdamı konusundadır, 

Yeni seride yapılan bir diğer değişiklik ise, 2000 yılına kadar 12 ve daha yukan yaştakiler İçin verilen 
sonuçların, 2000 yılından itibaren 15 ve daha yukarı yaştakiler için verilmeye başlanmasıdır. 

2004 yılında yapılan değişiklikler 
Uygulanmaya başladığı tarihten itibaren, tanım ve kavramlar açısından uluslararası standartların takip 
edildiği hanehalkı işgücü anketleri, 2002 yılında Avrupa Birliği'ne uyum açısından ele alınmıştır. Bu 
doğrultuda sürdürülen çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği İstatistik Ofısi'nin (Eurostat) talep ettiği 
tüm değişkenlerin kapsandığı bir soru kağıdı hazırlanmış olup, yeni soru kağıdında yer atan değişkenler 
ile Avrupa Birliği'nin işgücü istatistikleri konusundaki norm ve standartları tamamen 
karşılanabilmektedir. 

2004 yılından itibaren soru kağıdındaki soru sayısı 47'den 98'e çıkarılmış ve referans haftasında 
işlerinin başında olmayan kişilerin istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler, Avrupa Birliği 
İstatistik Ofisinin (Eurostat) bu konudaki norm ve standartları da gözönüne alınarak, soru kağıdında 
daha net tanımlanmıştır. Buna göre, kendi hesabına ve işveren olarak çalışanlar, referans haftasında 
çeşitli nedenlerle işlerinin başında bulunmasalar dahi istihdamda kabul edilirken, ücretli ve maaşlı 
olarak çalışan fertler, ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları 
süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az % 50'sini almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul 
edilmektedir. 2004 yılına kadar uygulanan anketlerde, ücretli veya maaşlı olarak çalışan ve işleri ile 
bağlantılan devam eden fertler, işten uzak kalma süresine ve gelir elde edip etmeme kriterine 
bakılmaksızın istihdamda kabul edilmekteydi. Referans haftasında "bir saat" dahi olsa çalışmamış olan 
yevmiyeliler ve ücretsiz aile işçileri ise, önceki uygulamalarda olduğu gibi istihdamda kabul 
edilmemektedir. Referans haftasında çalışmamış olan ücretsiz aile işçilerinin istihdamda kabul edilip 
edilmemeleri konusunda, Eurostaf in belirlemiş olduğu kriterler ILO tanımlarından farklılık göstermekte, 
ILO referans haftasında işbaşında olmayan ücretsiz aile işçilerinin, işten uzak kalma süresine 
bakılmaksızın, istihdam dışında kabul edilmelerini öngörürken, Eurostat işten uzak kalma süresi 3 
aydan az otan ücretsiz aile işçilerinin istihdamda kabul edilmelerini önermektedir. TUİK, bu konuda ILO 
kriterini uygulamakta ve referans haftasında bir saat bile olsa çalışmamış olan ücretsiz aile işçilerini 
istihdamda kabul etmemektedir. 

2004 yılı Ocak ayından itibaren geliştirilen yeni soru kağıdı ile uygulanmasına başlanan bu serideki 
hanehalkı işgücü anketinin örnek hacmi, İstatistiksel Amaçlı Bölge Sınıflaması Düzey-2'ye göre tahmin 
vermek üzere dönemsel (üç aylık) olarak yaklaşık 37.000'e yükseltilmiştir. 2004 yılından itibaren, 
anketin dönemsel sonuçları yine Türkiye, kent ve kır bazında; yıllık sonuçlar ise İstatistiksel Amaçlı 
Bölge Sınıflaması Düzey-1'e göre kent ve kır ayrımında, Düzey 2'ye göre ise toplam bazda 
verilmektedir. 

2004 yılında başlanan yeni seride, örneklem tasarımı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, 2000 
yılından itibaren kullanılmakta olan ve hanehalklannın 4 kez takibine dayanan yan-panel tasarıma 
devam edilmektedir. 2004 yılı öncesinde 1995 yılı Numarataj Cetvellerine dayalı olan adres çerçevesi 
yenilenerek, 2000 Genel Nüfus Sayımı Form 1 Numarataj Cetvellerine göre oluşturulan yeni adres 
çerçevesi kullanılmaya başlanmıştır. 

2004 yılından itibaren işgücüne yönelik sorular 15 ve daha yukarı yaştaki fertler için sorulmaya 
başlanmıştır. 
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2005 yılında yapılan değişiklikler 
2005 yılı başında, Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2005 yılından 
itibaren derlenmesini öngördüğü yeni değişkenleri içerecek şekilde revize edilmiş ve bu kapsamda soru 
sayısı 110'a çıkmıştır. 2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi'nin tahminleri, hareketli üçer aylık 
dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanmaktadır. Bu seride ilgili üç aylık 
dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanmakta olup, 
ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda açıklanmakta olan, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayı haber bültenleri, 2000 yılından 
itibaren yayınlanmakta olan dönemsel sonuçlarla tamamen karşılaştırabilir niteliktedir. Diğer aylarda 
açıklanan verilerin 2005 yılı öncesine ait karşılığı yoktur. 

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi Haber Bültenleri, sabit bir takvime göre açıklanmaya 
başlamıştır. Bu kapsamda 2005 yılında ilgili üç aylık dönemin bitimini takip eden 55. gün (her ayın 
25'inde, 25'inin hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü) açıklanmış olan 
sonuçlar, 2006 yılı içinde ilgili üç aylık dönemin bitimini takip eden 50. günde yayımlanmış olup, 2007 
yılından itibaren bu süre 45 güne indirilmiştir. 2007 Ocak ayında açıklanan Eylül-Ekim-
Kasım 2006 dönemi hanehalkı işgücü anketine ilişkin haber bülteninden başlamak üzere 
araştırma sonuçları, ilgili Uç aylık dönemin bitimini takip eden 45. gün (her ayın 15'inde, 
15'inin hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü) açıklanmaktadır. 

Ağırlıklandırma 
Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarının ağırlıklandırılmasında, 1990 yılına kadar 1985-1990 Genel Nüfus 
Sayımı sonuçları, 1991 yılı ve sonrası için 1990 Genel Nüfus Sayımı ve 1997 Nüfus Tespiti sonuçları 
kullanılmıştır. Ancak, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarının istenen ayrıntıda hazır olması ve 1997 
Nüfus Tespiti sonuçları ile arasında yaş ve kent-kır ayrımında önemli farklılıkların bulunması nedeniyle, 
hanehalkı işgücü anketi sonuçlarının, geriye dönük olarak 1990-2000 bazlı nüfus projeksiyonları ile 
revize edilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları kullanılarak yapılan projeksiyonlar kullanıldığında, en önemli farklılık 
kırsal yerlerdeki nüfus tahmininde görülmüştür. Toplam nüfusta ve kırsal kesim oranında ortaya çıkan 
nüfus farkının, diğer nedeni İse nüfus projeksiyonlarında kullanılan varsayımların farklı olmasıdır. 

1997 yılında yapılan araştırmanın aslında bir nüfus sayımı değil, bir nüfus tespiti olduğu ve seçim 
amaçlı yapılan bir çalışma olmasının yaratmış olduğu bazı sakıncalar dikkate alındığında, 2000 Genel 
Nüfus Sayımı sonuçlarının, Türkiye'nin demografik yapısını daha iyi yansıtması ve daha güncel olması 
nedeniyle, bundan sonra yapılacak araştırma ve analizlerde hanehalkı işgücü anketi revize sonuçlarının 
kullanılmasının daha sağlıklı neticeler vereceği düşünülmektedir. 1991-2002 yıllarına İlişkin revize 
sonuçlan basılı olarak yayınlanmamış olup, revize sonuçlara TUİK'in web sayfasında yer alan 
"Hanehalkı İşgücü Veritabanı"ndan veya VERİ bölümünün altında yer alan tarihsel tablolardan ulaşmak 
mümkündür. 

TANIM VE KAVRAMLAR 
Tanımlanmış bir zaman dilimi (referans dönemi) içinde belirli bir yaş üzerindeki nüfus, işgücü 
bakımından üç temel gruba ayrılmaktadır; istihdam edilenler, işsizler ve işgücüne dahil olmayanlar. 
İstihdam edilenler ve işsizler, birlikte işgücünü oluştururlar. Yukarıda belirtilenler şu şekilde 
özetlenebilir; 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS = İŞGÜCÜ -I- İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR 

İŞGÜCÜ = İSTİHDAM EDİLENLER + İŞSİZLER 
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HANEHALKI: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya aynı konutun 
bir bölümünde yaşayan, aynı kazandan yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkının hizmet 
ve yönetimine katılan bir ya da birden çok kişinin oluşturduğu topluluktur. 

KURUMSAL OLMAYAN SİVİL NÜFUS: Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikteki 
hastahane, hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler dışında kalan nüfustur. 

KURUMSAL OLMAYAN ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS: Kurumsal olmayan sivil nüfus içerisindeki 
15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur. 

İŞGÜCÜ: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu nüfusu kapsar. 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki 
oranıdır. 

İSTİHDAM: Aşağıda yer alan işbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dahil olan kurumsal 
olmayan çalışma çağındaki nüfus, istihdam edilen nüfustur. 

İşbaşında olanlar: Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile 
işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerdir. 

İşbaşında olmayanlar: İşi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli 
nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına ve işverenler istihdamda kabul edilmektedir. 

Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında 
bulunmayan fertler; ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak 
kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az % 50 ve daha fazlasını almaya devam 
ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir. 

Üretici kooperatifi üyeleri ile mesleki bilgilerini artırmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da 
nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) karşılığında çalışanlar (çırak, stajyer 
vb.) istihdamda kabul edilmektedirler. 

İSTİHDAM ORANI: İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. 

EKSİK İSTİHDAM: Ankette, eksik istihdam iki ayrı grupta ölçülmeye çalışılmıştır: 

a) Görülebilir eksik istihdam: Referans döneminde ekonomik nedenlerle, 40 saatten daha 
az süre çalışıp, mevcut işinde ya da ikinci bir işte daha fazla süre çalışmaya müsait olan 
kişilerdir. 

Ekonomik nedenler: 
i) Teknik veya ekonomik nedenlerle geçici iş yavaşlatılması veya durdurulması, 
ii) İş olmaması, 
ili) Tam gün iş bulamaması, 
iv) İşin son hafta içinde başlaması ve/veya bitmesi. 

b) Diğer: Görülebilir eksik istihdam dışında kalanlardan, mevcut işinde elde ettiği gelirin azlığı 
ya da kendi mesleğinde istihdam edilmemesi gibi nedenlerle mevcut işini değiştirmek 
istediğini ya da ikinci bir iş aradığını bildiren kişilerdir. 

KAYIT DIŞI İSTİHDAM : Referans haftasında yapbğı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna kayıtlı olmayanlardır. 

İŞSİZ: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da 
ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak 
için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek 
durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildirler. 

- 2 5 6 -



TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da 
işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenlerden, 2 hafta içinde işbaşı 
yapabilecek kişiler de işsiz nüfus kapsamına dahildirler. 

İŞSİZLİK ORANI: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır. 

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR: İşsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çalışma 
çağındaki nüfustur. İşgücüne dahil olmayanlar aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. 

1. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle başka bir iş aramayan, ancak 2 
hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. İki alt başlıkta ele alınmaktadır: 

İş bulma ümidi olmayanlar: Bölgede iş bulunmadığına veya bölgede kendisine uygun iş 
olmadığına inandığı için iş aramayıp, ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. 

Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz 
halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten 
kişilerdir. 

2. Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya hazır 
olmayan kişilerdir. 

3. Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan ve iş başı 
yapmaya hazır olmayan kişilerdir. 

4. Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya 
hazır olmayan kişilerdir. 

5. Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve İş başı yapmaya 
hazır olmayan kişilerdir. 

6. Çalışamaz halde: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve İş başı 
yapmaya hazır olmayan kişilerdir. 

7. Diğer: Ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler ile iş aramayan ve İş başı 
yapmaya hazır olmayan kişilerdir. 

KENTSEL KESİM: 20 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. 

KIRSAL KESİM: 20 000 ve daha az nüfuslu yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. 

REFERANS DÖNEMİ: Her ayın Pazartesi ile başlayıp, Pazar ile biten ilk haftası referans dönemi 
olarak tanımlanmıştır. 
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T.C. BAŞBAKANLIK 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

Haber Bülteni 
HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI 2007 HAZİRAN DÖNEMİ 
SONUÇLARI (Mayıs, Haziran, Temmuz 2007) 

Haziran 2007 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen 
yılın aynı dönemine göre 837 bin kişi artmıştır 
2007 yılı Haziran döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 925 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 492 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma 
çağındaki nüfus ise 837 bin kişi artarak 52 milyon 484 bin kişiye ulaşmıştır. 

Tarım dışı istihdam 453 bin kişi artmıştır 
2007 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 381 
bin kişi artarak, 23 milyon 581 bin kişiye ulaşmıştır. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan 
sayısı 72 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 453 bin kişi artmıştır. 

Grafik 1. istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, (Bin kişi) 
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Haziran 2007 döneminde istihdam edilenlerin % 28,4'ü tarım, % 19'u sanayi, % 6,3'ü inşaat, 
% 46,3'ü ise hizmetler sektöründedir. önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım 
sektöründe istihdamın payının 0,8 puan azaldığı, buna karşılık sanayi ve inşaat sektörlerinin 
paylarının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0,4 puan arttığı görülmektedir. 

Tablo 1. İşgücü durumu (Haziran) 

Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 
15 ve daha yukan yaştaki nüfus 
işgücü (000) 

İstihdam (000) 
işsiz (000) 

İşgücüne katılma oranı (%) 
istihdam oranı (%) 
işsizlik oranı (%) 

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 
Genç nüfusta işsizlik oranr1>(%) 

Eksik istihdam oranı (%) 
Genç nüfusta eksik istihdam oran 

işgücüne dahil olmayanlar (000) 

(000) 

P(%) 

TÜRKİYE 
2006 2007 

72 567 
51 647 
25 445 
23 200 

2 245 
49,3 
44,9 
8,8 

11,5 
16,7 
3,8 
4,2 

26 202 

73 492 
52 484 
25 866 
23 581 

2 285 
49,3 
44.9 
8,8 

11,5 
18,4 
3,3 
3,5 

26 618 

KENT 
2006 

45 339 
32 699 
14 952 
13 280 

1 672 
45,7 
40,6 
11,2 
11.6 
20,4 
3,3 
3,5 

17 747 

2007 
46 361 
33 520 
15 420 
13 714 
1705 
46,0 
40,9 
11,1 
11,4 
21,6 
3,0 
3,0 

18101 

KIR 
2006 

27 228 
18 948 
10 493 
9 920 

573 
55,4 
52,4 
5,5 

11.2 
11,1 
4,5 
5,3 

8 455 

2007 
27131 
18 964 
10 446 
9 867 

580 
55,1 
52,0 
5,5 

11,9 
13,3 
3,8 
4,3 

8 518 
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus 
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İşsizlik oranı % 8,8 iken, tarım dışı işsizlik oranı % 11,5'tir 

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin kişi artarak 
2 milyon 285 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise herhangi bir değişim 
göstermeyerek % 8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,1 
puanlık azalışla % 11,1, kırsal yerlerde ise yine bir değişim göstermeyerek % 5,5 
olmuştur. 

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 
% 11,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 
değişmeyerek % 10,3, kadınlarda 0,1 puanlık artışla % 16,6 olmuştur. 

Bu dönemdeki işsizlerin; 

• % 71,5'i erkek nüfustur. 
• % 55,1'i lise altı eğitimlidir. 
• % 31,9'u bir yıl ve daha uzun süredir iş aramaktadır. 
• İşsizler sıklıkla (% 30,8) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır. 
• % 80,4'ü (1 milyon 836 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır. 
• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 51,1'i "hizmetler", % 24,5'i "sanayi", 

% 16,6'sı "inşaat", % 7,8'i ise "tarım" sektöründe çalışmıştır. 

İstihdamın yapısı 

Bu dönemde istihdam edilenlerin; 

• % 72,8'i erkek nüfustur. 
• % 61,4'ü lise altı eğitimlidir. 
• % 57,2'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, % 27,5'i kendi hesabına ve işveren, 
% 15,3'ü ücretsiz aile işçisidir. 

• % 62,9'u "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır. 
• % 3'ünün ek bir işi vardır. 
• % 3,9'u mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır. 
• Ücretli olarak çalışanların % 85,4'ü sürekli bir işte çalışmaktadır. 

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmayanlar 

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların 
oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık azalışla % 48,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyc 
güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 88,2'den % 88,1'e, tarım dışı sektörlerde 
% 34,6'dan % 32,8'e düşmüştür. 
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Haziran döneminde işgücüne katılma oranı % 49,3'tür 
2007 yılı Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın 
aynı dönemine göre değişmeyerek % 49,3 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,1 puanlık artışla % 72,4, kadınlarda ise değişmeyerek % 26,6'dır. 
Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla % 46, kırsal yerlerde ise 0,3 
puanlık azalışla % 55,1'dir. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; 

• Toplam işgücünün % 18,3'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır. 
• Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı % 48,2 iken yükseköğretim 

mezunlarında bu oran % 78,1'dir. 
• Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı % 71,9 iken, kadınlarda 

% 23,7'dir. 
• Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 74,4 iken, 

kadınlarda % 32'dir. 
• Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 83,8 iken, 

kadınlarda % 69,4'tür. 

İşgücü dışında olanların % 37'si daha önce bir işte 
çalışmıştır 

• Haziran 2007 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların 
% 34,1'i "tarım", % 24,4'ü "sanayi", % 5,4'ü "inşaat", % 36,1'i ise "hizmetler" 
sektöründe çalışmıştır. 

• Daha önce bir işte çalışıp, sözkonusu dönemde işgücü dışında olanların 
(9 milyon 851 bin kişi); 
• % 31,8'i emeklilik, 
• % 6'sı mevsim gereği, 
• % 18,6'sı sağlık nedeniyle, 
• % 10,4'ü evlilik, 
• % 5,1'i işten çıkartılma/işyerinin kapanması, 
• % 5,3'ü işinden memnun olmama, 
• %22,8'i diğer 
nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmışlardır. 

İlgili dönemde işgücü hareketleri 
Haziran 2007 döneminde 1 milyon 495 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş 
olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 6,3'tür. İşe yeni başlayan veya iş 
değiştirenlerin % 32,8'i 25-34 yaş grubundadır. 

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 23'ü "sanayi", % 39,7'si "hizmetler", 
% 20,7'si "inşaat" sektöründe, % 16,6'sı ise "tarım" sektöründe işe başlamıştır. 

Mevcut işsizlerin % 13,9'unu (317 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır. 

Haber bülteninin tüm tablolarına http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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METODOLOJİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Açıklama 
Hanehalkı işgücü araştırması Ekim 1988'den itibaren düzenli olarak uygulanmaktadır. 
Bu tarihten itibaren, Uluslararası Çalışma örgütü'nce (ILO) benimsenen temel tanım 
ve kavramların kullanıldığı araştırma, 1988-1999 yılları arasında yılda iki kez, her 
yılın Nisan ve Ekim aylarının Pazartesi ile başlayıp Pazar ile biten son haftası 
referans alınarak uygulanmıştır. Bu dönemde uygulanan araştırma sonuçları, 
Türkiye, kentsel ve kırsal yerler ayrımında yayınlanmıştır. 

2000 yılında hanehalkı işgücü araştırmasının; uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, 
tahmin boyutu, soru kağıdı gibi konularda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişiklikler, mevcut seri ile karşılaştırma imkanını sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. 
2000 yılından itibaren araştırma aylık olarak uygulanmaktadır. Yeni örnek 
tasarımında dönemsel (üç aylık) örnek büyüklüğü 23 000'e çıkartılmış ve her 
hanehalkının toplam 18 aylık bir süreçte dört dönem boyunca takip edilmesi esasına 
dayalı yarı-panel tasarımına geçilmiştir. 

2000-2003 yılları arasında uygulanan araştırma sonuçları, dönemsel olarak Türkiye, 
kent ve kır ayrımında, yıllık olarak ise Türkiye, kent ve kır tahminlerinin yanısıra 7 
coğrafi bölge ve 9 seçilmiş il merkezi (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) için verilmiştir. 

2004 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi nin (Eurostat) talep ettiği tüm 
değişkenlerin kapsandığı bir soru kağıdı geliştirilmiş ve Hanehalkı İşgücü Araştırması 
soru kağıdı AB norm ve standartlarına tamamen uyumlu hale getirilmiştir. 

Ayrıca, 2004 yılından itibaren örnek hacmi, yıllık düzeyde İstatistiksel Amaçlı Bölge 
Sınıflaması Düzey-2'ye (26 bölge) göre tahmin vermek üzere aylık yaklaşık 13 000 
hanehalkına yükseltilmiştir. 2004 yılından itibaren, araştırmanın dönemsel sonuçları 
yine Türkiye, kent ve kır düzeyinde; yıllık sonuçlar ise İstatistiksel Amaçlı Bölge 
Sınıflaması Düzey-1'e (12 bölge) göre kent ve kır ayrımında, Düzey 2'ye göre ise 
toplam bazda verilmektedir. 

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlan, 2005 yılı Ocak ayından itibaren hareketli üçer 
aylık dönemler esas alınarak her ay açıklanmakta ve sonuçlar, ifade kolaylığı açısında 
ilgili üç aylık dönemin ortasındaki ay adıyla anılmaktadır. Bu yeni seride Şubat ayı I. 
dönem, Mayıs ayı II. dönem, Ağustos ayı III. dönem ve Kasım ayı IV. dönem 
sonuçlarına karşılık gelmektedir. 

2006 Ocak döneminden itibaren açıklanan sonuçlar, 2005 yılı aynı dönem sonuçları 
ile karşılaştırabilir özelliktedir. 

Örnek büyüklüğü ve cevapsızlık oranı 
Haziran 2007 haber bülteninde açıklanan sonuçlar; Mayıs, Haziran, Temmuz 2007 
aylarını içeren üç aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, kentsel yerlerden 
26 531 ve kırsal yerlerden 11 208 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 37 739 
örnek hanehalkı seçilmiştir. Bu hanehalklarından 31 493'ü ile anket yapılmış, 6 246 
hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmuştur. Haziran 2007 
döneminde, cevaplamama oranı, kırsal yerlerde % 13,7, kentsel yerlerde % 16,1 
olmak üzere, Türkiye genelinde % 15,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde, örnek hanehalklarmda yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 85 
bin 711 fert ile görüşülmüştür. 
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19.- Bursa Milletvekili Onur Öymen 'in, bazı AB ülkelerinde kabul edilen göç yasalarına ilişkin 

sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/387) 

TB[VI (VI Başkan l ı ğ ına 

Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Onur Öymen 
Bursa Milletvekili 

'^S 

Alman Parlamentosunun 23 Nisan 2007 tarihinde kabul ettiği ve Alman Cumhurbaşkanının 
22 Ağustos 2007 tarihinde onayladığı yeni göç yasasının 22. maddesinin a.2 bendinde 
Almanya 'da yerleşik bir kimseyle evlenecek yabancıların yeterli Almanca bilgisine sahip 
olmaları gerektiği belirtilmektedir. Türk. vatandaşları için geçerli olan bu koşulun bazı başka 
ülke vatandaşlarına uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

1- Bir yandan İnsan Haklan Evrensel Beyannamesine ve Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesine, bir yandan da Alman Anayasasında yer alan eşitlik ilkesine ve Katma 
Protokolün AB ülkelerinde Türk vatandaşlarının yerleşme hakkında kısıtlama 
getirilemeyeceğine dair 4 1 . maddesine aykırı olan bu yasa hakkında Alman makamlan 
nezdinde ne gibi girişimler yapılmıştır? Bu girişimlerden ne gibi sonuçlar alınmıştır? 

2 - Benzeri bir yasanın Fransız Sena tosu 'nda da 4 Ekim 2007 tarihinde kabul edildiği 
öğrenilmiştir. Aynı yolda bir girişimin Fransa nezdinde de yapılması öngörülmekte 
midir? 

3- AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının haklarında yapılan bu kısıtlamanın 
Türkiye 'nin A B ' y e üyelik sürecini o lumsuz etkileyeceği dikkate alınarak benzeri bir 
girişimin AB makamları nezdinde yapılması öngörülmekte midir? 

T . C -
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Yurtd ış ında Y a ş a y a n Türkler , G ö ç , t l t ica ve Emlak Genel M ü d ü r Yard ımcı l ığ ı 
Yur td ı ş ı nda Y a ş a y a n Türk ler Dai re Başkan l ığ ı 

Sayı : B .06 .0 .KOYD.0 .0 -026 .21 -2007 /47081 8 
Konu : Soru önerges i 1 2 Kasıı.ı 2007 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S t B A Ş K A N L I Ğ I N A 

l igi: 23 Ek im 2 0 0 7 tarihti ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -815 sayılı yazı lar ı . 

Bursa Mil le tveki l i Sayın O n u r ö y m e n ' i n 7/387 Esas No ' l u yazı l ı soru önerges in in 
yanıt ı i l işikte sunu lmak tad ı r . 

Saygı la r ımla a rzede r im. 

.*»A*iABACAr* 

Ek: Yanıt 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N O N U R Ö Y M E N ' İ N 7/387 S A Y I L I 
Y A Z I L I S O R U ÖNF-RCİESİ 

S O R U L A R 

Alman Parlamentosunun 23 Nisan 2Ü()7 tarihinde kabul elliği ve Alman Cumhurbaşkanının 
22 Ağustos 2007 tarihinde onayladığı yeni göç yasasının 22. maddesinin a.2 bendinde 
Almanya'da yerleşik bir kimseyle evlenecek yabancıların yeterli Almanca bilgisine sahip 
olmaları gerektiği belirtilmektedir. Türk vatandaşları için geçerli olan bu koşulun bazı başka 
ülke vatandaşlarına uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

1. Bir yandan İnsan Hakları Kvrenscl Beyannamesine v e Avrupa İnsan Hakları 
Söz leşmesine , bir yandan da Alman Anayasasında yer alan eşitlik ilkesine ve Katma 
Protokolün A B ülkelerinde Türk vatandaşlarının yerleşme hakkında kısıtlama 
get ir i lemeyeceğine dair 4 1 . maddesine aykırı olan bu yasa hakkında Alman makamları 
nezdinde ne gibi girişimler yapılmıştır. Bu girişimlerden ne gibi sonuçlar alınmıştır? 

2. Benzeri bir yasanın Fransız Senatosu'nda da 4 Ekim 2 0 0 7 tarihinde kabul edildiği 
öğrenilmiştir. Aynı yolda bir girişimin Fransa nezdinde yapılması öngörülmekte 
midir? 

3. A B ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının haklarında yapılan bu kısıtlamanın 
Türkiye'nin A B ' y c üyelik sürecini olumsuz etkileyeceği dikkate alınarak benzeri bir 
girişimin A B makamları nezdinde yapılması öngörülmekle midir? 

Y A N I T L A R 

1. Tasarı hazırlığı öğrenilir öğreni lmez tarafımızdan çeşitli seviyelerde girişimler başlatılmış 
ve tasarının içeriğine ilişkin itirazlarımız Alman makamlarının dikkatine getirilmiştir. 

CJÖÇ Yasasının 14 Haziran 2007 tarihinde Alman Parlamentosunda kabul edilmesi üzerine 28 
Haziran 2007 tarihinde Bakanlığımız tarafından yapılan basın açıklamasında., yasayla getirilen 
yeni düzenlemelerin eşitlik ilkesine uymadığı, ayrımcılık niteliği taşıdığı ve insan haklarına 
aykırı olduğu vurgulanmıştır. 

Berlin Büyükelçimiz, 10 T e m m u z 2007 günü Alman Federal İçişleri Bakanı Wolfgang 
Schaeuble ile yaptığı görüşmede, Oöç Yasasına ilişkin görüş ve kaygılarımızı bir kez daha 
ifade etmiş ve itirazlarımızı kayda geçirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, yasaya ilişkin olarak 12 T e m m u z 2 0 0 7 tarihinde Alman 
Cumhurbaşkanı Köhler'e bir mektup göndermiştir. Mektupta, yeni C'Jöç Yasasına ilişkin 
endişelerimiz ve itirazlarımız dile getirilmiş ve yasanın bir kez daha değerlendirilmesi rica 
edilmiştir. Anılan mektup, Bakanlığımız Müsteşarı tarafından, muhatabına iletilmek üzere, 
Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine tevdi edilmiştir. 

Yasanın Alman Cumhurbaşkanı tarafından 21 Ağustos 2 0 0 7 tarihinde onaylanması üzerine 22 
Ağustos 2007 tarihinde Bakanlığımızca ikinci bir basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada, 

birçok Alman politikacı, hukukçu ve STÖ tarafından yapılan uyarılara ve resmi 
girişimlerimize rağmen onaylanan yasayla ilgili olarak vatandaşlarımıza gerekli desteğin 
sağlanacağı ve vatandaşlarımızın önce Almanya'da, o lumlu bir sonuç alınamaması halinde ise 
uluslararası yargı yolu ile haklarını geri alabileceklerine inandığımız belirtilmiştir. 

Vatandaşlarımızın konuyu Alman Mahkemelerine ve bilahare uluslararası yargı makamlarına 
intikal ettirmeleri halinde gerekli hukuki desteğin kendilerine sağlanması öngörülmekledir. 

Birleşmiş Milletler 62'nci Cîenel Kurulu münasebetiyle Nevv York'ta bulunan Sayın 
Başbakanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 25 F.ylül 20O7 tarihinde yaptığı 
görüşmede konu tekrar gündeme gelmiştir. Merkel, yasanın uygulanması için yönetmelik 
çıkarılması gerektiğini ve bu kapsamda işbirliğine hazır olduklarını belirtmiştir. 

Yeni Göç Yasası , son olarak. 3 1 rikim— 1 Kasım 2007 tarihlerinde yapılan Türkiye-Almanya 
Konsolosluk İstişarelerinde ana gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Bu vesi leyle , yasaya 
ilişkin görüşlerimiz ve itirazlarımız Alman tarafına bir kez daha iletilmiştir. 

2. Yasalaşma süreci en başından beri takip edilen Fransa'daki yasaya yönelik girişimlerimiz 
her düzeyde sürdürülmekle, konuya ilişkin görüş ve kaygılarımız resmi makamlarının 
dikkatine getirilmektedir. 

3. Sözkonusu yasa değişikliğinin ulusal ve uluslararası yargıya intikali aşamalarında 
vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır. Bu çerçevede, esasen Alman makamlarınca 
ilgili A B mevzuatına uyum amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen değişikliklerin, Avrupa 
Birliği Adalet Divanı'na götürülmesi de öngörülmektedir. 
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20.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın şehir içi doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Gülerin cevabı (7/390) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
Tarafından y(«alt olarak yanıtlandırılmasını arz ederim saygılarımla. 04.10.2007 

Ali UZUNIHMAk/ A / 
Aydın MİLL^TVBKtLİ 

Aydın İli,"Konya-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı" kapsamında yer almaktadır. 
Doğal gaz; ucuzluğu, kullanım kolaylığı, konforu ve çevre temizliğine olumlu katkısı 
olan bir enerji kaynağıdır. Özellikle sanayide doğalgaza geçilmesi, güvenilir ve 
kullanımı kolay bir enerji kaynağı olması ve diğer enerji kaynaklarından daha ucuz 
olması nedeniyle tercih edilmektedir. Doğalgazın kullanılması halinde, işletmelerin 
üretim maliyetleri (sabit giderleri) düşeceğinden özellikle yeni açılacak işyerleri 
açısından istihdamı artırıcı bir etkisi olacak ve işsizlik sorununa da doğrudan olumlu bir 
katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan hem sanayide hem de konutlarda doğalgazın 
kullanılması durumunda, yıllardır kış aylarında yoğun şekilde yaşanan hava kirliliği de 
çözümlenmiş olacaktır. 

Hâlbuki Aydın ilimizde doğal gaz hattı yapım çalışmaları tamamlanmış olduğu 
halde, halen şehir içi dağıtım ihalesi sonuçlandırılamamıştır. Bu ihale yapılmadığından 
dolayı, Aydın'da doğalgaz halen kullanılamamaktadır. Özellikle kış aylarında yoğun bir 
hava ve çevre kirliliği devam etmektedir. İlimizdeki sanayicilerimiz bu enerji 
kaynağından yararlanamadığı için, iç ve dış piyasalarda rekabet şansları kalmamakta 
ve doğalgaz kullanan diğer illerle arasında "haksız rekabet" oluşmaktadır Ayrıca 
ilimizdeki sanayicilerin enerjiye harcadıkları maliyetlerin yüksek olması nedeniyle, 
üretim kapasiteleri düşük kalmakta, yeni işyerleri açılamamakta ve bölgemiz yeni 
yatırımcı için cazip olmamaktadır. Dolayısıyla ilimizdeki istihdam artınla madiği için 
işsizlik sorunu gittikçe artmaktadır. 

Verdiğim bu bilgiler doğrultusunda; 

1-Aydın ilimizde şehir içi doğalgaz dağıtım ihalesi halen niçin yapılamamıştır? 
2-Bu ihalenin yapılayamayışınm sebepleri nelerdir ve ihalenin yapılmamasının önünde 
ne gibi engeller vardır? Bu engeller ne zaman giderilecektir? 
3-Aydın'Iıların bu mahrumiyeti ve haksız rekabet nedeniyle uğradıkları bu zararlar ne 
zaman ortadan kaldırılacaktır ? 
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TBMM B:22 20.11.2007 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.0.SGB.02-610- /.7TO 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 4 1 8 4 

14 Kasım 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nm, 23.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ot.O.GNS.0.10.00.02-
815 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Ali UZUNIRMAK'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/390 esas no.lu 
yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

Ekler: 
1-Önerge Cevabı 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ UZUNIRMAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

7/390 

Sorular: 

Aydın İli,'1 Konya- İzmir Doğal Gaz İletim Hattı" Kapsamında yer almaktadır. 
Doğal gaz; ucuzluğu, kullanım kolaylığı, konforu ve çevre temizliğine olumlu katkısı olan bir 
enerji kaynağıdır, özellikle sanayide doğalgaza geçilmesi, güvenilir ve kullanımı kolay bir 
enerji kaynağı olması ve diğer enerji kaynaklarından daha ucuz olması nedeniyle tercih 
edilmektedir. Doğalgazın kullanılması halinde, işletmelerin üretim maliyetleri 
( sabit giderleri) düşeceğinden özellikle yeni açılacak işyerleri açısından istihdamı artırıcı 
bir etkisi olacak ve işsizlik sorununa da doğrudan olumlu bir katkı sağlayacaktır. Diğer 
taraftan hem sanayide hem de konutlarda doğalgazın kullanılması durumunda, yıllardır kış 
aylarında yoğun şekilde yaşanan hava kirliliği de çözümlenmiş olacaktır. 

Halbuki Aydın ilimizde doğal gaz hattı yapım çalışmaları tamamlanmış olduğu 
halde, halen şehir içi dağıtım ihalesi sonuçlandırılamamıştır. Bu ihale yapılmadığından 
dolayı, Aydın'da dogalgaz halen kullanılamamaktadır.Özellikle kış aylannda yoğun bir hava 
ve çevre kirliliği devam etmektedir, ilimizdeki sanayicilerimiz bu enerji kaynağından 
yararlanamadığı için , iç ve dış piyasalarda rekabet şansları kalmamakta ve dogalgaz kullanan 
diğer illerle arasında " haksız rekabet " oluşmaktadır. Ayrıca ilimizdeki sanayicilerin 
enerjiye harcadıkları maliyetlerin yüksek olması nedeniyle, üretim kapasiteleri düşük 
kalmakta, yeni işyerleri açılamamakta ve bölgemiz yeni yatırımcı için cazip olmamaktadır. 
Dolayısıyla ilimizdeki istihdam artırılamadığı için işsizlik sorunu gittikçe artmaktadır. 

Verdiğim bu bilgiler doğrultusunda; 

- Aydın ilimizde şehir içi dogalgaz dağıtım ihalesi halen niçin yapılamamıştır. 
- Bu ihalenin yapılamayışının sebepleri nelerdir ve ihalenin yapılmamasının 

önünde ne gibi engeller vardır? Bu engeller ne zaman giderilecektir? 
- Aydın'lıların bu mahrumiyeti ve haksız rekabet nedeniyle uğradıkları bu 

zararlar ne zaman ortadan kaldırılacaktır? 

Cevaplar 

Aydın, Nazilli, Atça, Yenipazar, Umurlu, Söke ve Kuşadası şehirlerinden oluşan 
dağıtım bölgesi için düzenlenecek Aydın Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesinin ilam 
16.01.2007 tarih ve 26405 sayılı resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Aydın Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine teklif verebilmek için, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan yeterlilik almak üzere ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar 
10 şirket başvuruda bulunmuştur. 

Yeterlilik değerlendirme çalışmaları devam eden Aydın Doğal Gaz Dağıtım Lisansı 
İhalesinin 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Mustafakemalpaşa 'da taşımalı eğitimden ya
rarlanan öğrencilerin yatılı bölge okuluna nakillerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/396) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy, Balıköy, Hacıahmet ve 
Alacat köylerindeki 73 ilköğretim okulu öğrencisi, 2007-2008 eğitim ve öğretim yılının 
açılmasının üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen henüz ders başı yapamadığı 
yönünde gelen şikayetler üzerine yaptığım araştırmalar sonucunda bölge halkı bu 
konuyla ilgili şikayetlerini şu şekilde dile getirmiştir. 

Bu bölgede taşımalı eğitim yapılmakta olmasına rağmen İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü merkezde yapılan Bölge Yatılı Okulunu aktif hale getirmek için öğrencilerin 
servislerini iptal etmiş ve çocukların okulda kalmalarını sağlamaya çalışmıştır. Aileler, 
çocukların bu kadar küçük yaşta kendilerinden uzakta olmasını istememektedir. 
Üstelik bu uygulamanın kimsenin görüşü alınmadan zorunlu olarak yapılmasına da 
büyük tepki göstermişlerdir. 

Taşımalı sistemde olduğu belirtilmesine rağmen zorunlu yatılı uygulama 
diretmesine anlam verilememekte ve bu yüzden çocuklar ve veliler mağdur 
olmaktadır. 

1. Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi; Karaköy, Balıköy, Hacıahmet ve Alacat 
köylerinden taşımalı eğitimle eğitim ve öğretimleri sağlanan 73 ilköğretim 
öğrencisinin okullarına devam edememeleriyle ilgili olarak öğretim yılı 
başından beri neler yapılmıştır? 

2. Bu köylerdeki çocukların okullara taşınmasını sağlayan servislerin iptal 
edilmesinin gerekçeleri nelerdir? 

3. Ailelerin görüşü alınmadan bu bölgedeki çocukların, Yatılı Bölge Okuluna 
zorunlu nakillerinin yapılması doğru mudur? Haklı olarak böyle bir uygulamayı 
kabul etmeyen ailelerin çocuklarının zorunlu ilköğretim eğitimleri nasıl 
gerçekleştirilecektir? 

4. Aileleri ve çocukları zor durumda bırakan bu uygulamanın giderilmesi ve 
çocukların yine taşımalı eğitimle eski okullarında eğitimlerinin sağlanması ve 3 
haftalık eğitim mağduriyetlerinin giderilmesi için acil olarak neler yapılması 
planlanmaktadır? 

5. Bu olaylar karşısında okullarına gidemeyen çocukların ve ailelerinin bozulan 
psikolojik durumları ile ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz. 
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TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 I / S T U L / 5" l}l /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-815 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, uBursa-Mustafakemalpaşa'da 
taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yatılı bölge okuluna nakillerine ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/396 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Millî Eğilim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği gereğince; 
taşıma kapsamına alınacak ve çıkarılacak okul ve yerleşim birimlerinin tespiti yetkisi 
valiliklere ait olup taşımalı ilköğretim, ilgili mevzuatına göre mahallinde valiliklerce 
planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 

Bursa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Yukarıbali köyünden 1, 2 ve 3'üncü sınıf seviyesindeki öğrencilerin 

Kaymakamlık imkânları ile Çaltılıbük İlköğretim Okuluna, Alacaat köyünden 1,2, 3'üncü 
sınıf seviyesindeki 4 öğrencinin yine Kaymakamlık imkânları ile Devccikonak İlköğretim 
Okuluna taşınmakta olduğu, Hacıahmet köyünde yeni yapılmış modern bir İlköğretim 
Okulu ve iki görevli öğretmen olduğundan 1-5'inci sınıfların köyde eğitim-öğretim 
gördüğü, diğer sınıfların öğrencilerinin Züferbey Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna 
yerleştirilmesine rağmen, bu okula gönderilmcyip kendi imkânları ile Devecikonak 
İlköğretim Okuluna taşınmakla olduğu, şu anda okuma imkânından yararlanmayan 
öğrenci olmadığı, 

b) Karaköyden 13 öğrencinin Zülerbey Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna yerleştiği 
ve eğilimlerine devam ettikleri, Karaköylü 14 öğrencinin velisinin de öğrencilerini kendi 
imkânları ve Muhtarlık imkânları ile muhtelif ilköğretim okullarına gönderdikleri, 
Devletin kendilerine sunduğu imkânı kullanmadıkları, Karaköyün 1-3 sınıf öğrencilerinin 
Köylerinde cğitim-öğretimlerini sürdürdükleri, 

c) Bu köylerin taşıma kapsamından çıkartılmasının, Taşımalı İlköğretim 
Yönetmeliği ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre verimlilik ve eğitimde kaliteye 
yönelik olarak mevzuatın amir hükümleri gereği olarak yapıldığı, 

ç) Öğrencilerin Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna yerleştirilmeleri ile ilgili olarak 
ailelerin görüşlerinin alındığı, Karaköy ve Yukarıbali köylerine ilgili şube müdürü, 
Züferbey YİBO Müdür Vekili ve halk eğitimi merkezi müdür yardımcısından oluşan bir 
komisyon ve daha sonra ikisi rehber öğretmen olmak üzere dört öğretmenin rehberlik 
çalışmaları için gittiği. Muhtar ve köylüler ile görüşüldüğü, 
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TBMM B:22 20 .11 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.0.03.06.03-1 1/ / /2007 
Konu : Soru Önergesi 

d) Mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin ilgili mevzuat gereği mümkün olmadığı, 
ayrıca sorunun büyük ölçüde çözüldüğü ve eğitim imkânından yararlanmayan öğrenci 
kalmadığı, çocukların ve ailelerinin psikolojilerinin bozulması gibi bir durumun da 
olmadığı 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Ba] 

22.- İzmir Milleh'ekili Bülent Baratalı 'nın, yardımcı kitaplara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/398) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı somlarımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

TALİ Bülent BARATA 
İzmir Milletvekili 

1- Bakanlığınıza bağlı ana sınıflarda ve okullarda verilen ya da 
tavsiye edilen "yardımcı kitaplar" hangi ölçütlere göre 
belirlenmektedir ? 

2- Dileyen herkes yani yayınevi, kurum, vakıf, dernek istediği gibi 
yardımcı kitap bastırıp okullarda dağıtımını gerçekleştirebilir mi ? 

3- Bakanlığınızın yardımcı kitaplar konusunda okullara ya da velilere 
yönelik bir tavsiyesi olmakta mıdır ? 

4- "Zambak Yayınlan" ile İstanbul'da faaliyet gösteren "Muştu 
Yayınları" tarafından yayınlanan yardımcı kitaplar bakanlığınızın 
tavsiye ettiği ya da onayladığı yayınlar arasında mıdır ? 

5- Bu tür yayınlar bilimsellik ve çocuk gelişimi açısından inceleme ve 
denetime tabi tutulmaktadırlar mı ? Bu denetimi ve incelemeyi 
kimler yapmaktadır ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/5"Z23 İd/İ t/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.10.2007 tarihli ve A.01.0.CÎNS.0.10.00.02-815 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATAKl'nın, "yardımcı kitaplara ilişkin" ilgi yazı 
eki 7/398 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı öğretim kurumlarında kullanılan eğitim araçları. Milli Eğitim 
Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğilim Araçları Yönetmeliği'nin 3 i 'inci maddesi ile Haziran 
2007 tarihli ve 2597 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders 
Kitapları ile Kğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yöncrge'nin 
28'inci maddesinin; "Kğitim araçlarının incelenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde 
bulundurulur: 

a) Şekil Bakımından 
1) Kullanılan malzemenin kalitesi ile kâğıdın cinsi, renk ve baskısının göz sağlığı 

yönünden iyi seçilip seçilmediği, 
2) Basılı eserlerde harf ve rakam büyüklüklerinin belirtilen ölçülere uygun olup 

olmadığı (İlköğretim birinci sınıf için 20, ikinci-sınıf için 18, üçüncü sınıf için 14, dördüncü 
sınıf için 12, beşinci sınıf için 11, daha üst kademeler için ise 10 puntodan küçük harf ve 
rakam kullanılmamasına özen gösterilir. Resim altı, dipnot ve benzeri yerlerde kullanılan 
yazılarda istenilen punto kullanılabilir.), 

3) Şekil, resim, tablo, fotoğraf, şema, plan, harita, grafik ve benzerlerinin metinleri 
destekleyici ve tamamlayıcı olup olmadığı ve uygun yerlerde bulunup bulunmadığı, 

4) Eğitim aracının kullanılabilir, korunabilir ve ekonomik olup olmadığı, 
b) İçerik Bakımından 
1) Anayasa ve yasalara ters düşüp düşmediği, 
2) 1739 sayılı Millî Kğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel 

Amaçlarında belirtilen 'Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeli'nc karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek' hükmüne ve Türk Millî 
Eğitiminin Temel îlkeleri'ne uygun olup olmadığı, 

3) Bilimsel hata bulunup bulunmadığı, 
4) Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılıp kullanılmadığı, 
5) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olup olmadığı, 
6) Temel insan haklarına aykırılık taşıyıp taşımadığı; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi 

düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içerip içermediği, 
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7) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, 
8) Reklam niteliğinde öğelere yer verilip verilmediği, 
9) Türkçe dışında hazırlanmış olanlarının, Bakanlar Kurulunca Türkiye'de eğitîm-

öğretimine izin verilen yabancı dillerde hazırlanıp hazırlanmadığı, 
10) Estetik, edebî, kültürel ve sosyal değerlere uygun olup olmadığı, 
1 1 ) Görsel unsurlarının toplumun ortak değerleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı, 
12) Eğiticilik ve öğreticilik nitelikleri bakımından, hitap ettiği eğitim kurumlarının 

özel amaçlan ile ders programlarını destekleyip desteklemediği ve istenen düzeye uygun olup 
olmadığı, 

13) Eğitim aracının, öğrencilerin eğitim düzeyleri yanında yaş ve bilgi düzeylerine 
uygun olup olmadığı yönüyle incelenir ve değerlendirilir." hükümleri esas alınarak incelenip 
değerlendirilmektedir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 31'inci 
maddesinin l'inei fıkrasının (a) bendinin 7 numaralı alı bendinde; "öğretmenlerin sınıflarda 
yararlanmak için hazırladıkları ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel 
çalışmalar sonucu ortaya çıkan materyaller herhangi bir değerlendirmeye veya seçime gerek 
görülmeden okullarda kullanılabilir." hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 1 "inci fıkrasının 
(b) bendinde ise "Yukarıda sayılan eğitim araçları dışında kalan ve bir öğretim yılı boyunca 
okullarda kullanılacak her türlü eğitim aracının belirlenmesi ve seçimi, dersin öğretmeni 
tarafından yapılır. 

Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara ve Millî 
Eğitimin Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. Aksi durumlarda sorumluluk, eğitim 
aracının seçimini yapan öğretmenlere aittir. 

Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel kişi, kurum ve kuruluşların tavsiye kararı, 
uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına bakılmaksızın: . . ." hükümleri bulunmaktadır. 
Delirtilen hükümler çerçevesinde öğretim kurumlarında kullanılacak eğitim araçlarının 
incelenmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge esasları da dikkate alınarak dersin öğretmenleri 
tarafından yapılmakladır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dışında, konuya ilişkin herhangi bir uygulama 
yapılması mümkün değildir. 

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, Bakanlığımızca salın alınacak eğitim 
araçları. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge'nin; "Bakanlık makamınca eğitim-öğretim açısından 
incelenmesi istenen resmî/özel kurum, kuruluşlar ve kişilerce eğitim amaçlı etkinliklerde 
yararlanılmak üzere hazırlatılıp ücretsiz dağıtılması planlananlar ile proje kapsamında 
dağıtımı yapılacak olan eğitim araçlarının incelenmesi için ilgili birimlerce Bakanlık onayı 
alınarak incelenmek üzere başvurusu Başkanlığa yapılır ve incelenmesi de Başkanlıkça 

ücretsiz yapılır..." şeklindeki 27'nci maddesi çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı Ders 
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile anılan Yönerge hükümlerin*: göre 
i ncelenmekted i r. 

Konuya ilişkin uygulama adıgeçen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre 
yapılmakta olup Bakanlığımızın yardımcı kitaplar konusunda okullara ya da velilere yönelik 
herhangi bir tavsiyesi bulunmamaktadır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 31'inci 
maddesinin l'inci fıkrasının (b) bendindeki; ". . .Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel 
kişi, kurum ve kuruluşların tavsiye kararı, uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına 
bakılmaksızın: . . ." hükmü ile Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce verilmiş eğitim aracı 
uygunluk veya tavsiye kararları kaldırılmıştır. 

Yönelmcliğin yayımı tarihinden itibaren ise Bakanlığımızca Yönetmelik gereği 
herhangi bir yayınevine tavsiye veya onay verilmemiştir. 

5. Bakanlığımıza bağlı öğretim kurumlarında kullanılan eğitim araçları. Millî Eğilim 
Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 3 I'inci maddesi ile Millî Eğilim 
Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğilim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönerge hükümleri çerçevesinde dersin öğretmenleri tarafından. Bakanlığımızca satın 
alınacak eğitim araçları ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yer alan Öğretim 
Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenler arasından 
onayla kurulan komisyonlar marifetiyle, anılan Yönetmelik ve Yönerge hükümleri 
çerçevesinde incelenip değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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23.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit 'in. Tekelin alkollü içkiler bölümünün satışına ilişkin so

rusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/413) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorularıma Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 11.10.2007 

"*-" Hasan MACİT 
DSP İstanbul Milletvekili 

TEKEL'in alkolü içkiler bölümünün, 292 milyon ABD dolar bedelle MEY Alkollü 
İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş'ye % 50 si peşin bakiye tutarın ise 2 yılda eşit taksitlerle 2004 
yılında satıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; 

1- 146 milyon ABD doları peşin ödeyen MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş. ye 
18 İl ve İlçede bulunan fabrika, depo ve arsaları 27.02.2004 tarihinde devrederken kasasında 
bulunan 348,4 trilyon TL ile birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değinilen firmaya 
devredildiği doğrumudur? Doğru ise bu parayı geri almayı düşünüyor musunuz? 

2- MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve' Tic. A.Ş. tarafından özelleştirme adı altında 
TEKEL'den satın alınan TEKEL'in içki bölümünün değinilen firma tarafından biu ABD 
firmasına 810 milyon ABD dolara % kaç hissesi satılmıştır? Devraldıkları 27.02.2004 
tarihinden ne kadar süre sonra ABD firmasına hisse satışı olmuştur? 

3- MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş'nin kasadan devraldığı para ve ABD 
firmasına hisse satışından sonra elde ettiği para ne kadardır? 

4- MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
arasında, TEKEL'in içki bölümü satışı ile ilgili olara bir sözleşme ya da taahhütname 
imzalanmış mıdır? İmzalamış ise bunun içeriği nedir? Bu günkü tarih itibariyle sözleşme 
şartlarına uyulmakta mıdır? İşletmeler tam kapasite çalışıyor mu? 

5- TEKEL'in sigara bölümünün özelleştirilmesinde de aynı yöntemle mi özelleştirme 
adı altında satış gerçekleştirilecektir. 
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T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

ö z e l l e ş t i r m e İdares i B a ş k a n l ı ğ ı 

SAYİ : B.02.I.ÖİB.0.6S.OO.OO/ 9 4 9 2 * 9 K«™ Z007 
K O N U 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İstanbul Mi l le tvek i l i H a s a n Maci t ta raf ından Tü rk iye B ü y ü k Mil le t Mec l i s i Başkan l ığ ına 
tevcih ed i l en 7 /413 esas sayıl ı yaz ı l ı soru ö n e r g e s i n d e yer alan soru la ra ver i len cevap la r 
a şağ ıda s u n u l m u ş t u r . 

T E K E L ' i n a lko l lü i çk i l er b ö l ü m ü n ü n 2 9 2 m i l y o n A B I ) Do lar ı b e d e l l e M E Y A lko l lü 
İçki ler S a n a y i v e T i c a r e t A . Ş . ' c % 50's i peş in b a k i y e tu tar ın ın ise 2 y ı lda eşit 
taks i t ler le 2 0 0 4 y ı l ında sat ı ld ığ ı b i l inmekted ir . 

Bu k a p s a m d a , 

SORU 1- 146 milyon ABD Doları peşin ödeyen MEY Alkollü tçkiler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'e 18 il ve ilçede bulunan fabrika, depo ve arsaları 27.()2 2004 tarihinde 
devrederken kasasında bulunan 348,4 trilyon TL ile birlikte Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca değinilen Jirmaya devredildiği doğru mudur? Doğru ise, bu parayı geri 
almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1- T E K E L A l k o l l ü İçki ler Sanayi i ve Ticare t A . Ş . , M E Y Alko l lü İçki ler Sanayi 
ve Ticare t A . Ş . e 2 7 . 0 2 . 2 0 0 4 tarihli b i l anço ile d e v r e d i l m i ş o lup , Ş i rke t kasas ında naki t 
devri söz k o n u s u değ i ld i r . 

SORU 2- MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.S- tarafından özelleştirme adı 
altında TEKEL'den satın alınan TEKEL'in içki bölümünün değinilen firma 
tarafından bir ABD firmasına 810 milyon ABD Dolara % kaç hissesi satılmıştır? 
Devraldıkları 27.02.2004 tarihinden ne kadar süre sonra ABD firmasına hisse satışı 
olmuştur? 

SORU 3- MEY Alkollü tçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kasadan devraldığı para ve 
ABD firmasına hisse satışından sonra elde ettiği para ne kadardır? 

CEVAP 2,3- Ö z e l l e ş t i r m e İdaresi Başkan l ığ ı ile M E Y Alkol lü İçki ler Sanay i ve Ticare t 
A . Ş . a ras ında 2 4 . 0 2 . 2 0 0 4 ta r ih inde imza lanan " A l k o l l ü İçki ler Sanayi i ve 

Ticare t A . Ş . H i s se Sat ı ş S ö z l e ş m e s i " ile k a m u alkol üre t im ve dağ ı t ım iş inden t a m a m e n 
çek i lmi ş o l u p ; A B D ' l i f i rmaya h isse sat ış ına ilişkin o l a r ak Ö z e l l e ş t i r m e İdaresi 
Başkan l ığ ında he rhang i bir bilgi ve be lge b u l u n m a m a k t a d ı r . 

SORU 4- MEY Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı arasında, TEKEL, 'in içki bölümü satışı ile ilgili olarak bir sözleşme ya da 
bir taahhütmane imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise bunun içeriği nedir? Bugünkü 
tarih itibarıyla sözleşme şartlarına uyulmakta mıdır? İşletmeler tam kapasite çalışıyor 
mu? 

CEVAP 4- M E Y İçki Sanay i ve Ticare t A.Ş .n in Sat ış S ö z l e ş m e s i gereği ye r ine 
ge t i r i lmemiş he rhang i bir y ü k ü m l ü l ü ğ ü b u l u n m a m a k t a d ı r . 

SORU 5- TEKEL'in sigara bölümünün özelleştirilmesinde de aynı yöntemle mi 
özelleştirme adı altında satış gerçekleştirilecektir? 

CEVAP 5- T E K E L ve T E K E L ' i n bağl ı or takl ığ ı S igara Sanay i i İ ş le tmeler i ve Ticare t i 
A . Ş . ' n e ai t ü re t im işi ile ilgili var l ık la r sat ış v e mü lk iye t in gayr i ayn i hak tesisi 
yön temle r i ç e r ç e v e s i n d e yap ı l a cak ihale ilgili d u y u r u l a r 26.10.2OO7 t a r ih inden i t ibaren 
basın yo luy l a ilan ed i lmi ş t i r . 

Bi lgi ler inizi v e gereğ in i t akdi r ve t ens ip le r in ize arz e d e r i m . 

U N A K I T A N 
M a l i y e B a k a n ı 
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24.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, Yeşil Bağcılar beldesinin naklinde yaşanan sorunlara 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/430) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a ye r a l a n so ru la r ımın Başbakan Say ın R e c e p Tayy ip E r d o ğ a n 
tara f ından yazı l ı o la rak yan ı t l anmas ın ı saygı la r ımla d i le r im. 

Fevzi T o p u z 
Muğ la Mi l le tvek i l i 

Ya tağan Te rm ik San t ra l i ne iht iyacı o lan kömürü sağ layan G ü n e y E g e Linyi t 
İş letmeler i M ü e s s e s e M ü d ü r l ü ğ ü n ü n k ö m ü r havzas ındak i Yeş i l Bağc ı la r Be ldes in in 
a l t ındaki k ö m ü r ü n ç ıkar ı lması iç in Be lden in bir b a ş k a bö lgeye taş ınmas ı 
öngörü lmüş tü r . Bu i ş lemle r ile evs i z ka lacak yur t taş lara yen i k o n u t y a p m a k üzere d e 
T O K İ görev lendi r i lmiş t i r . A n c a k , K ö m ü r İş letmeler i Be ldede kamulaş t ı rd ığ ı araz i ler in 
bedel in i yur t taş la r ımıza ö d e m e s i n e karş ın , arazi üze r indek i b ina lar ın e n k a z 
bedel ler in i yu r t taş la r ımıza ödememiş t i r . T O K İ ise p lanladığı konut la r ın h e m araz i h e m 
de inşaat mal iye t le r in in t a m a m ı n ı yur t taş la r ımızdan ta lep e tmekted i r . S o n u ç o larak 
yur t taş lar ımız ev l e r i nden o lu r ken , yen i ev le r için çok d a h a büyük bir ma l iye te 
ka t lanmak d u r u m u n d a b ı rak ı lmaktad ı r . Bu b a ğ l a m d a ; 

1. Kamulaş t ı r ı l an araz i ler in üzer indek i enkaz bede l le r in in yur t taş la r ımıza 
ö d e n m e m e s i n i n gerekçe le r i ned i r? 

2 . T O K İ konut la r ı hang i bede l le ve ne z a m a n yur t taş la r ımıza tes l im e tmey i 
p l an lamak tad ı r? 

3. Yur t taş la r ımız ın mağdur i ye t in in g ider i lmes i için kamulaş t ı r ı l an a raz ide 
bu lunan e n k a z bede l le r in in tespi t i ve ö d e n m e s i k o n u s u n d a bir g i r i ş imde 
b u l u n u l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e mid i r? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

'/. 0 KA: ü. 2007 
Sayı :B.02.0.001/ISi-i-
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 31/10/2007 tarihli ve KAN.KR.MD.A.OI .O.GNS.O.10.00.02-7/43O-1 033/2764 sayılı 
yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. levzi TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Pi , . ŷ Devlet Bakanı vey 
CK. 1 YaZl Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih etliği 
2007/430 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Yatağan Termik Santraline ihtiyacı olan kömürü sağlayan Güney Lgc Linyit 
İşletmeleri Müessese Müdürlüğünün kömür havzasındaki Yeşil Bağcılar Beldesinin 
altındaki kömürün çıkarılması için Beldenin bir başka bölgeye taşınması 
öngörülmüştür. Bu işlemler ile evsiz kalacak yurttaşlara yeni konut yapmak üzere 
de TOKİ görevlendirilmiştir. Ancak. Kömür İşletmeleri Beldede kamulaştırdığı 
arazilerin bedelini yurttaşlarımıza ödemesine karşın, arazi üzerindeki binaların 
enkaz bedellerini yurttaşlarımıza ödememiştir. TOKİ ise planladığı konutların hem 
arazi hem de inşaat maliyetlerinin tamamını yurttaşlarımızdan talep etmekledir. 
Sonuç olarak, yurttaşlarımız evlerinden olurken, yeni evler için çok daha büyük bir 
maliyete katlanmak durumunda bırakılmaktadır. Bu bağlamda; 

1. Kamulaştırılan arazilerin üzerindeki enkaz bedellerinin yurttaşlarımıza 
ödenmemesini!! gerekçeleri nedir? 

2. TOKİ konutları hangi bedelle ve ne zaman yurttaşlarımıza teslim etmeyi 
planlamaktadır? 

3. Yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için kamulaştırılan arazide 
bulunan enkaz bedellerinin lesbiti ve ödenmesi konusunda bir girişimde 
bulunulması düşünülmekte midir? 

CKVAl ' : Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Muğla ili, Yatağan ilçesi, Yeşilbağeılar 
beldesinde yürütülmekte olan. soru önergesine konu. uygulama bir ""Tarımköy" 
projesidir. 

1. Belde. Türkiye Kömür İşletmeleri adına ruhsatlı linyit kömür yatakları 
üzerine konumlanmış olup, mevcut yerleşim yerindeki ve ruhsatlı alandaki 
arazilerin kamulaştırma işlemleri kömür işleme faaliyetini sürdürmekte olan 
Tm-kj^e_ JÇ örn üj; İşletmeleri tarafından yapılmaktadır. Bu itibarla, enkaz 
işlemleri de anılan kuruntun uhdesinde bulunmakladır. 

2. Mevcut yerleşim yerindeki vatandaşların yerleşimi için; Hazine adına 
tescilli parsellerde ilgili Belediyece yürütülmekte olan imar planlarının 
tamamlanmasını takiben. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Tarımköy 
Projesi kapsamında konut uygulamasına başlanacaktır. 

Toplu Konut İdaresince, temel eğilim okulu-spor salonu, cami ve sağlık 
ocağından oluşan öneri vaziyet planı hazırlanmış ve yaklaşık konut satış 
bedelleri de hesaplanarak, çıkarılan bedeller üzeriden talep örgütlenmesi 
çalışması yapılmak üzere lüm bilgiler, ilgili Belediyeye gönderilmiştir. 
Yaklaşık konut satış bedelleri tespit edilirken, uygulama yapılacak arsaların 
bedelsiz deviri hedeflendiğinden, arsa kamulaştırma maliyeti, bir kalem 
olarak fiyat analizinde yer almamıştır. 

İdarece söz konusu konutların uygulamasına ilişkin ihale süreci başlatılmış 
olup. kesin satış bedelleri ihalenin sonuçlanmasını takiben oluşacaktır. 

3. Bu çerçevede, Muğla ili, Yatağan İlçesi, Yeşilbağeılar Tarımköy 
uygulaması kapsamında, yukarıda açıklandığı gibi, mevcut yerleşim 
yerindeki kamulaştırma ve bu bağlamda enkaz, bedeli işlemleriyle ilgili 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca herhangi bir işlem yürütülmemiş olup. 
bahse konu Yeşilbağeılar beldesinde İdarece, sadece, ilgili Belediye ile 
ortak yürütülen 'Talep Örgütlenmesine Dayalı konut uygulaması çalışması 
yapılmaktadır. 
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25.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır 'in, Şırnak 'ta sel mağdurlarına yapılacak yardıma, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü personelinin loj

man ihtiyacına ve özlük haklarına, 
Bursa 'daki Tapu Kadastro Müdürlüklerinin hizmet binaları ve personel ihtiyaçlarına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/431, 432, 433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı Faruk ÖZAK tarafından Anayasa'nın 
98.vc İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

18.10.2007 
Sevahir BAYINDIR 
Şırnak Milletvekili 

Geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak'ta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu, il 
merkezinde ve ilçelerde yaşayan pek çok vatandaşımız büyük ölçüde zarar görmüş ve 
evsiz kalmıştır. Haziran ayında yerel gazetelerin pek çoğunda selden zarar görenlere 26 
trilyon 411 milyar yardım geldiği ve kişi başına 1850 YTL ödenek ayrılacağı yazılmıştır. 
Bu haberlere karşın, Temmuz ayında tamda genel seçimler öncesinde Bayındırlık 
Müdürlüğünün birkaç yetkilisi Silopi/ Ortaköy mahallesinden sadece 25 aileye para 
dağıtmış ancak diğer mağdur vatandaşlarımız göz ardı edilmiştir. 

Yaklaşık olarak 3040 vatandaşımız oldukça mağdur durumdadır, ev sahibi oldukları 
halde kira ödeyerek yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Tüm bu felaket manzarasına 
bölge yetkilileri tanık olmalarına rağmen, herhangi bir çaba gösterilmemiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Gerçekten Bölge halkına yardım amaçlı 26 trilyon 411 milyar bütçe ayrılmış 
mıdır ya da ayrılan bütçe ne kadardır? 

2- Felaketzedelere ayrılan bu ödenek, neden sadece belirli bir mahallede yaşayan 25 
aileye dağıtılmış diğerleri mağdur edilmiştir? Seçim öncesine denk gelen bu 
çalışmanın başka bir amacı mı vardır? 

3- Evsiz kalan diğer vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için yapılan/yapılacak 
olan herhangi bir faaliyet var mıdır? Eğer varsa bunun için herhangi bir zaman 
dilimi belirlenmiş midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Tapu kadastro bölge müdürlükleri, çok yoğun bir iş temposuyla ve yetersiz personel 
sayısıyla görev vermeye çalışmaktadır. 

Ayrıca, bir çok ilde Bölge Müdürlüğü lojmanı mevcut iken Bursa ilinde lojman 
bulunmamaktadır. Mevcut yaşam şartlan içersinde personelin sahip olduğu özlük hakları da 
beklenilen düzeyde değildir. Personel bu yönde iyileştirme beklentisindedir. 

1. Birçok ilde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü lojmanı mevcut iken, Bursa ilimizde 
lojman bulunmamaktadır. Bursa ilimize lojman yapılmasıyla ilgili neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

2. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi ile ilgili olarak son zamanlarda neler yapılmıştır? Bu konuda acilen 
yapılması planlanan düzenlemeler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz Ö2AK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ile Osmangazi ve Yıldırım Tapu 
Müdürlükleri; oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisinde; kiralık binalarda, 30 yılı aşkın 
süredir çok zor şartlarda hizmet vermeye devam etmektedir. 

Yıllık 160.000 İşleme aracılık eden, günlük 2000/2500 vatandaşımızın giriş yaptığı; 
Bursa ve civarının, Osmanlı Arşivlerinin de bulunduğu hizmet binaiarı Bursa'mıza 
yakışmamaktadır. 

1. Bursa ili ve ilçeleri göz önünde bulundurulduğunda. Tapu Kadastro müdürlüklerinin 
hangileri kendi binalarında görev vermektedir? 

2. Bursa Tapu Kadastro bölge müdürlüğüne yeni bina tahsisi ile ilgili olarak 2008 yılı 
yatırım programına alınması için acilen neler yapılması planlanmaktadır? 

3. Yıllık, 160.000 işleme aracılık eden, günlük 2000/25O0 vatandaşımızın giriş yaptığı 
Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kendi binasında hizmet vermelerinin 
sağlanması ile ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4. Bursa ve civarının Osmanlı Arşivlerinin de bulunduğu hizmet binalarında, güvenli ve 
korunaklı olmadığı için; binanın mevcut şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp ve 
aksaklıklar ile ilgili ne gibi önlemler alınmaktadır? 

5. Bursa ili Tapu Kadastro Müdürlüğündeki arşivlerin daha modern ve daha güvenli hale 
getirilmesi ve personelin daha iyi şartlarda görev yapmasının sağlanması ile ilgili 
olarak neler yapılması planlanmaktadır? 

6. Büyükorhan ve Keleş İlçelerindeki müdürlüklerde boş kadrolara personel atanmasıyla 
ilgili olarak acilen neler yapılması planlanmaktadır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.SGB.0.00.22.610/2/<^ .../.../2007 
Konu : Şırnak Milletvekili rt û ı/ A Ç rr.» nfim 

Sevahir BAYINDIR ve n y K ^ " , , v 1 2 0 0 7 

Bursa Milletvekili 
Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 31/10/2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-920 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR'ın, 7/431 ve Bursa 
Milletvekili Kemal DEMİREL'in de, 7/432 ve 7/433 Esas sayılar ile Bakanlığıma yöneltmiş 
oldukları yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ 
SAYIN SEVAHİR BAYINDIR'IN 

T.B.M.M. 7/431 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak'ta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu, il 
merkezinde ve ilçelerde yaşayan pek çok vatandaşımız büyük ölçüde zarar görmüş ve evsiz 
kalmıştır. Haziran ayında yerci gazetelerin pek çoğunda selden zarar görenlere 26 trilyon 411 
milyar yardım geldiği ve kişi başına 1850 YTL ödenek ayrılacağı yazılmıştır. 

Bu haberlere karşın, Temmuz ayında, tamda genel seçimler öncesinde Bayındırlık 
Müdürlüğünün birkaç yetkilisi Silopi/Ortaköy mahallesinden sadece 25 aileye para dağıtmış, 
ancak diğer mağdur vatandaşlarımız göz ardı edilmiştir. 

Yaklaşık olarak 3040 vatandaşımız oldukça mağdur durumdadır. Ev sahibi oldukları 
halde kira ödeyerek yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Tüm bu felaket manzarasına bölge 
yetkilileri tanık olmalarına rağmen, herhangi bir çaba gösterilmemiştir. 

Bu bağlamda; 

1-Gerçekten Bölge halkına yardım amaçlı 26 trilyon 411 milyar bütçe ayrılmış mıdır 
ya da ayrılan bütçe ne kadardır? 

2-Felaketzedelere ayrılan bu ödenek, neden sadece belirli bir mahallede yaşayan 25 aileye 
dağıtılmış, diğerleri mağdur edilmiştir? Seçim öncesine denk gelen bu çalışmanın başka bir 
amacı mı vardır? 

3-Evsiz kalan diğer vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için yapılan/yapılacak 
olan herhangi bir faaliyet var mıdır? Eğer varsa bunun için herhangi bir zaman dilimi 
belirlenmiş midir? 

CEVAPLAR: 

1- 7269 sayılı Kanun kapsamında; doğal afetlerden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza 
bütçe imkanlarının elverdiği Ölçüde gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ancak, sözü edilert 
miktarda bir kaynak ayırımı bulunmamaktadır. Yapılan yardımlar tespit edilen ihtiyaçlara göre 
dağıtılmakta yada harcanmaktadır. 

2- Sımak İli Merkez, Uludere, Silopi ve Cizre İlçeleri Merkez Belde ve köylerinde 
sel afetinden etkilenen 197 aile için Şırnak Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) kira 
talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine, Bakanlığımızca 6 ay süre ile toplam 354.600,00 YTL 
kira yardımı yapılmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımız; Valiliğin talebi üzerine, 150 ailenin yeme-içme ve barınma 
giderlerinin karşılanması için 200.000,00.-YTL Acil Yardım Ödeneğini, Valilik emrine 
göndermiştir. 

/•"V '• 3.-*§jrnak İli için 2007 yılı yatırım programında bir alt yapı ve bir de afet önleyici tedbir 
?" projesi'''ihaj[eli 59 konut E.Y.Y.'li olarak yer almaktadır. Ayrıca, 95 konut da TOKİ' ce 
il' ^püttUıcaktır'; 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.B.M. 7/432 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, çok yoğun bir iş temposuyla ve yetersiz personel 
sayısıyla görev vermeye çalışmaktadır. 

Ayrıca, birçok il'de Bölge Müdürlüğü lojmanı mevcut iken Bursa ilinde lojman 
bulunmamaktadır. Mevcut yaşam şartları içersinde personelin sahip olduğu özlük hakları da 
beklenilen düzeyde değildir. Personel bu yönde iyileştirme beklentisindedir. 

1- Birçok il'de Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü lojmanı mevcut iken, Bursa 
ilimizde lojman bulunmamaktadır. Bursa ilimize lojman yapılmasıyla ilgili neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

2- Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelin özlük 
haklarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak son zamanlarda neler yapılmıştır? Bu konuda 
acilen yapılması planlanan düzenlemeler nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1- 2008 -2010 Yıllan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nin 27.Maddesinde; "2008 
yılında güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında 
lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane vb. yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. 
Çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis 
edilmeyecektir" denildiğinden, Bursa ilindeki personelin lojman ihtiyacına yönelik bir 
planlama yapılması şimdilik imkan dahilinde bulunmamaktadır. 

2- Tapu ve kadastro Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi ile ilgili olarak, 2007/1 yasama döneminde, 1/1287 sayılı Tapu Kanununda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Yasa tasarısı içerisinde, personele döner sermayeden pay 

•»veriimjesi için Kanun teklifi verilmiştir. Söz konusu tasarı T.B.M.M. Genel Kurul gündeminde 
plüp^yâkından takip edilmektedir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.B.M. 7/433 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 
Bursa ili Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz ile Osmangazi ve Yıldırım Tapu 

Müdürlükleri; oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisinde; kiralık binalarda, 30 yılı aşkın 
süredir çok zor şartlarda hizmet vermeye devam etmektedir. 

Yıllık 160.000 işleme aracılık eden, günlük 2000/2500 vatandaşımızın giriş yaptığı; 
Bursa ve civarının, Osmanlı Arşivlerinin de bulunduğu hizmet binaları Bursa'mıza 
yakı şmamaktadır. 

1-Bursa ili ve ilçeleri göz önünde bulundurulduğunda, Tapu Kadastro 
Müdürlüklerinin hangileri kendi binalarında görev vermektedir? 

2-Bursa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne yeni bina tahsisi ile ilgili olarak 2008 
yılı yatırım programına alınması için acilen neler yapılması planlanmaktadır? 

3-Yıllık, 160.000 işleme aracılık eden, günlük 2000/2500 vatandaşımızın giriş yaptığı 
Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlügü'nün kendi binasında hizmet vermelerinin 
sağlanması ile ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4-Bursa ve civarının Osmanlı Arşivlerinin de bulunduğu hizmet binalarında, güvenli 
ve korunaklı olmadığı için; binanın mevcut şartlan nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp ve 
aksaklıklar ile ilgili ne gibi önlemler alınmaktadır? 

5-Bursa ili Tapu Kadastro Müdürlüğündeki arşivlerin daha modern ve daha güvenli 
hale getirilmesi ve personelin daha iyi şartlarda görev yapmasının sağlanması ile ilgili 
olarak neler yapılması planlanmaktadır? 

6-Büyükorhan ve Keleş ilçelerindeki Müdürlüklerde boş kadrolara personel atanmasıyla 
ilgili olarak acilen neler yapılması planlanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1- Bursa ili ve ilçeleri göz önünde bulundurulduğunda; Bursa Bölge Müdürlüğü 
Osmangazi 1. ve 2. Bölgeler, Yıldırım 1. ve 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü ve Yıldırım 
Kadastro Müdürlükleri kiralık binalarda, Nilüfer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ise 
Hükümet Konağında hizmet vermektedirler. 

2,3- 2008-2010 yıllarına ait Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nin 27. Maddesinde 
yer alan hükümler uyarınca, 2008 yılı itibariyle bir planlama yapılamamaktadır. 

4,5- Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin arşivlerindeki düzen ve işlem kolaylıkları 
ile gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet verebilmeleri için Döner Sermaye kaynaklan ile 
Bölge Müdürlüklerinin belirleyeceği ihtiyaç ve keşif raporlarına dayanarak, COMPACT 
ARŞİV SİSTEMİ' ne geçilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gemlik ve Nilüfer 
ilçelerinin Tapu Sicil Müdürlüklerinin de içinde bulunduğu 180 Müdürlüğe söz konusu arşiv 
sisteminin kurulması planlanmış olup, bu husustaki çalışmalar devam etmektedir. 

6- Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin personel ihtiyaçları bilinmekte olup, giderilmesi 
için^çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Büyükorhan Tapu Sicil 
Müdürlüğüne 29.07.2007 tarihinde bir personel ataması yapılmıştır. 
Vl^.'Ayfıca, Büyükorhan ve Keleş Tapu Sicil Müdürlüklerindeki personel ihtiyacını 

'gidermek amacıyla boş bulunan kadrolara atama yapılacaktır. 
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26.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal 'in, Antalya 'daki bir özel kız öğrenci yurdu ile ilgili bazı 

iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/460) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 09.10.2007 

Ulusal bir gazetede yer alan habere göre; Antalya'nın Şirinyalı Mahallesi'nde Milli Eğitim 
Bakanhğı'na bağlı özel Valide Sultan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda dini eğitim 
verildiği iddiaları gündeme gelmiştir. Mahalle sakinleri yurttan zikir sesleri geldiğini ve her 
gün onlarca kadının yurda gelip ibadet ettiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin barınması için 
kullanılan yerlerde dini eğitim verilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının bu olaya göz yumması 
endişe vericidir. 

1-Bakanlığınıza bağlı kız öğrenci yurdunun ibadethane gibi kullanıldığı bilginiz dahilinde 
midir? 

2-SÖz konusu yurdun kapasitesi nedir? Kurucusu kimdir ve yurda yerleştirilecek 
öğrencilerde hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır? 

3-Yurt yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yurdun muhafazakar öğrenciler için ideal 
olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin bu yurda yerleşebilmclcri için muhafazakar olmaları mı 
gereklidir? Bu şart kim ya da kimler tarafından konulmaktadır? 

4-Kız öğrenci yurtları hangi sıklıkta ve kimler tarafından denetlenmektedir? 

5-Bu iddialar doğrultusunda konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/5^.3 ( (£• /f(/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-920 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın, "Antalya'daki bir özel kız öğrenci yurdu 
ile ilgili bazı iddialara ilişkin" ilgi yazı eki 7/460 esas numaralı yazılı, soru önergesi incelenmiştir. 

1-5. Antalya Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; söz konusu Öğrenci Yurdunda, 
görevlendirilen muhakkikler tarafından yapılan araştırma sonucu düzenlenen 08.10.2007 tarihli 
ve 410/56 sayılı araştırma raporu ile bahse konu iddianın asılsız olduğunun tespit edildiği 
anlaşılmaktadır. 

2. Bahse konu Yurdun kapasitesi 400'dür. Kurucusu dernek tüzel kişiliği adına Bayram 
DUMANCrdır. Yurdun bağlantısının olduğu tüzel kişilik; Şirinyalı Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Dcmeği'dir. Yurda öğrenci alımı Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin 16'ncı 
maddesine göre yapılmaktadır. 

3. Konuya ilişkin Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Valilikten alınan bilgiden de; görevlendirilen muhakkiklerce yapılan araştırma sonucu 
düzenlenen rapordan bahse konu açıklamanın olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki bütün özel 
öğrenci yurtları. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ne göre işletilmekte ve öğrenci alımları da bu 
Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. 

4. Bütün özel öğrenci yurtlarının denetimi, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin; 
3()'uncu maddesinin, "Yurtların denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: 

a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat 
hükümleri ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır. 

b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri 
tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir..." ve 40'ıncı maddesinin, 
"Yurtların Bakanlık denetimleri. Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır. 

Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin 
görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe millî eğitim 
müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel 
hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül eder. 

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması hâlinde ilde oluşturulan denetim ekibi 
denetlemeleri yapar." hükümlerine göre yapılmaktadır. •^-^*^7/V3 

Bilgilerini/e arz ederim. ,^^-^^^y^^^-
/ ^ ^ Dpv f̂JrTHüseyin Ç^UK 

( , ^ Millî Eğitim Bakan? 
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27.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, öğretmen istihdamına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba

kanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/462) 

16 Ekim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soaılanmm Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELlK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

/ E n g i n A L T A r ^ l \ ) 
Sinop Milletvekili v-

2007-2008 eğitim-öğretim yılı başladığından bugüne kadar okullarımızın öğretmen istihdamı sorunları 

kamuoyu gündeminden düşmemekte ve öğretmensiz okul, boş geçen ders görüntüleri yaşanmaktadır. Bu 

görüntülere ve bilinen ihtiyaca karşı yüz binleri aşan işsiz öğretmen adaylan atama beklemektedir. 

1. Eğitim sistemimizde branşlara göre öğretmenler, hangi statülerde istihdam ( sayılarına göre ) 

edilmektedir? * 

2. İktidarınız döneminde öğretmen istihdam koşulları (kadrolu-sözleşmeli-kısmi zamanlı-ücretli-

vekil gb) neden çeşitlendirilmiştir? Bu çeşitlendirmede uluslar arası örgütlerin bir önermesi 

olmuş mudur? 

3. Ülke genelindeki okullarımızda branşlara göre ders saat' kaçtır? Bu ders saatlerine karşı 

branşlar itibariyle kaç öğretmen görev yapmaktadır? 

4. Norm kadro esasına karşı ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı kaçtır? 

5. 2002 yılından bu yana emekli olan öğretmen sayısı kaçtır? Anılan dönemde yeni atanan 

öğretmen sayısı kaçtır? 

6. Sözleşmeli olarak atanıp ta kadrolu statüye geçen öğretmen var mıdır? Var ise sayısı branşlar 

itibariyle nedir? 

7. 10 000 yeni öğretmen ataması konusundaki taahhüdünüzü ne zaman yerine getireceksiniz? 

8. Eğitim Fakültesi mezunlarının yığılması konusunda YÖK ile herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
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TBMM B:22 20 . 11 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/^l_3O f£ //f/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-460 sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Sayın Kngin ALTAY'ın, "öğretmen istihdamına ilişkin" ilgi yazı 
eki 7/462 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe kanunu 
çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen öğretmen kadrosu sınırlılığında karşılanmaktadır. 
Bu şekilde öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda ise, 1999 yılından itibaren 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Başkanlığının da görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca "Kısmi Zamanlı 
Öğretici" çalıştırılması izni çerçevesinde kısa vadeli bir çözüm olarak düşünülen bazı 
alanlarda bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere kadrolu öğretmen alımlarında aranan 
şartlara sahip kısmi zamanlı öğretici çalıştırılmaktaydı. 

Ancak, bir sendika tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan kısmi zamanlı öğretici 
alımına ilişkin 01.09.2005 tarihli ve 53985 sayılı 2005/78 numaralı Genelge'nin iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması yönündeki talebi hakkında Danıştay 12'nci Dairesince anılan 
Genelge'nin yürütmesinin durdurulması kararı verildiğinden bundan böyle 4/C kapsamında 
öğretmen görevlendirmesi düşünülmemektedir. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde; kamu hizmetlerinin 
yürütüleceği istihdam şekilleri (A) Memur, (B) Sözleşmeli Personel, (C) Geçici Personel, (D) 
İşçiler olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda. Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler 
bugün itibariyle anılan Kanun'un 4'üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu (B) bendine 
göre de sözleşmeli olarak istihdam edilmektedirler. 

Ancak, öğretmen ihtiyacı bu istihdam şekilleriyle karşılanamadığı durumlarda yine 
aynı Kanun'un 86'ncı maddesine göre vekil, 89'uncu maddesine göre de ücretli öğretmen 
görevlendirilmesi yapılarak ya da il genelinde öğretmenler okul ve kurumlara taşınarak 
karşılanmakta olup öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. 

Görüldüğü üzere Bakanlığımız teşkilatında öğretmenler 23.07.1965 tarihli ve 12056 
sayılı Resmî Gazele'de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılmakta olup bunun dışında herhangi bir şekilde 
istihdam edilmemektedir. 

Bakanlığımızın temel amacı eğitim ve Öğretim kurumlarımızın her türlü sorunlarının 
çözümünün yanında personel boyutunda öğretmen ihtiyacının da karşılanarak eğitim ve 
öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda 
ihtiyacın karşılanması olduğu açıktır. 
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Ayrıca, her türlü öğretmen alımının elektronik ortamda Kamu Personel Seçme Sınavı 
(KPSS) puan üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği dikkate 
alındığında, bu açıklamaların dışında başka gerekçeler aramanın da doğru olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

3. Hakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin alanlar 
bazında aylık ve zorunlu ücret karşılığı okutmak zorunda oldukları ders yükleri, 439 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile îlkokul 
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 89'uncu maddesi dayanak alınarak çıkarılan Esaslar'da sınıf 
öğretmenlerinin haftada aylıkları karşılığında 18 saat, genel bilgi meslek dersleri 
öğretmenlerinin de haftada aylıkları karşılığında 15 saat, 6 saati de zorunlu ücretli olmak 
üzere 21 saat, atölye ve laboratuar öğretmenlerinin haftada aylıkları karşılığında 20 saat, 20 
saati de zorunlu ücret karşılığı olmak üzere 40 saat ders okutmakla yükümlü olduklarından, 
norm kadrolar da Millî Eğilim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
belirlenmektedir. Ayrıca, Bakanlığımız İLSÎS veri tabanında okul, kurum ve valiliklerce 
bilgilerin güncelleme çalışmaları süreklilik gösterdiğinden, bu konuda sağlıklı bir sayısal 
verinin verilmesi mümkün olamamaktadır. 

4. Eylül-2007 itibarıyla net öğretmen ihtiyacı 12.805'tir. Tüm eğitim kurumlarındaki 
norm kadro güncelleme çalışmaları henüz tamamlanmamış olup hâlen devam etmekledir. 

5. 2003-2006 yıllan arasında toplam 59.606 öğretmen, 2007 yılı Kasım ayına kadar ise 
11.847 öğretmen Bakanlığımız kadrolarından emekli olmuştur. Anılan dönemde 114.091 
kadrolu, 30.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 144.091 de öğretmen ataması 
gerçekleştirilmiştir. 

6. öğretmen atamalarında, öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavına 
(KPSS) katılarak bu sınav sonucunda alanları itibariyle Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde 
puan almış olmaları gerektiğinden, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların bu sınava 
katılarak alanlarına göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmaları hâlinde kadrolu 
öğretmenliğe atanmalan mümkün bulunmakta olup bunun dışında sözleşmeli öğretmenlerin 
doğrudan kadrolu öğretmen statüsüne geçirilmeleri gibi bir uygulama söz konusu değildir. 

7. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 
10.000 sözleşmeli öğretmenlik için başvuru alınma ve görevlendirme işlemleri 2007 yılı 
Aralık ayında gerçekleştirilecektir. 

8. Anayasa'mızın 131' ine i maddesi "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini 
planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-
öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen 
amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen 
kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi 
için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur." hükmünü amirdir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere üniversitelerimizdeki eğitim-öğrelim faaliyetleri 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından planlanmakta olup söz konusu kapsamda 
yürütülmekte olan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. ^__-~_~> 
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28.- Sinop Milletvekili Engin Altay 'in, özel öğrenci yurtlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba

kanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/463) 

TÜRKİYE BÖYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Eğitim sistemimizin her kademesinde büyük oranda barınma sorunu yaşanmaktadır. Özellikle 

ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde devlet yurdu yetersizliği aileleri özel yurtlara 

yöneltmektedir. Özel öğrenci yurtların bazılarında Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine aykırı 

uygulamaların yaşandığı kamuoyunda izlenmektedir. Bu görüntüler en uç noktalara (Zikir görüntüleri vb) 

kadar ulaşmıştır. 

1. Türkiye'de ilk-orta ve yükseköğretim düzeyinde kaç özel ve vakıf yurdu vardır? 

2. Özel yurtların denetimi nasıl ve hangi kuruluşlarca yapılmaktadır? Son 5 yılda kaç özel-

vakıf yurdu denetlenmiştir? Denetimlerin haberli yapılması usule uygun mudur? 

Denetim sonucunda cumhuriyetin niteliklerine aykırılıktan ceza almış yurt var mıdır? 

3. Bakanlığınıza bağlı yurtlarda boş kapasite var mıdır? 

4. Yazılı ve görsel basında yer aldığı şekliyle belirli bir cemaat ve tarikatlarla doğrudan 

yada dolaylı bağlantısı olan yurt var mıdır? 

5. Barınma sorununu çözmek amacıyla özel yurt ve vakıflara vermiş olduğunuz herhangi 

bir teşvik var mıdır? 

6. Özellikle Ortaöğrenim Öğrenci yurdu sorununun çözümüne yönelik bir çalışmanız olacak 

mıdır? 
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TBMM B:22 20 . 11. 2007 

T.C. 
MİLLÎ FLİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 l/5~£_£ T_ tij / f (./2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.O I .O.GNS.Ü. 10.00.02-920 sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Sayın l-'ngin Al-TAY'in, "özel öğrenci yurtlarına ilişkin" ilgi yazı 
eki 7/463 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İlköğretim öğrencilerine hizmet veren özel öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Özel 
ortaöğretim yurtlarının sayısı toplanı 1.882 olup bunların; 1.481M dernekler, 87'si 
vakıflar,16'sı şahıslar ve 298M de şirketlerce işletilmektedir. Özel yüksek öğretim yurtlarının 
sayısı ise toplam 1.144 olup bunların da; 193'ü derneklere, 63'ü vakıflara, 301'i şahıslara ve 
587'si şirketlere aittir. 

2. Özel Öğrenci Yurtları Yönctmeliği'nin; 39'uncu maddesine göre, "Yurtların 
denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: 

a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat 
hükümleri ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır. 

b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare 
amirleri tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir. 

e) Mülki idare amirlerince yapılan denetimler sonrasında, eksikleri tespit edilen 
yurtlann denetleme raporları ile eksikleri bulunmayan yurtların listesi, denetlemenin sona 
ermesini müteakip 15 gün içinde valiliklerce Bakanlığa gönderilir." ve 40Mncı maddesine göre 
de "Yurtların Bakanlık denetimleri. Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır. 

Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin 
görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe millî eğitim 
müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel 
hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül 
eder. 

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması hâlinde ilde oluşturulan denetim ekibi 
denetlemeleri yapar." 

2003 yılında 158, 2004 yılında 147, 2005 yılında 152 ve 2006 yılında 154, 2007 
yılında 150 vakıf yurdunun tamamı mülki idare amirliklerince denetlcttirilmiştir. Ayrıca, 
Bakanlıkça vakıf yurtlarının I05'i 2004. 1 İM 2005 yılında denetlenmiştir. Diğer özel öğrenci 
yurtlarının 2003 yılında 2.263, 2004 yılında 2.344, 2005 yılında 2.568. 2006 yılında 2.816, 
2007 yılında 3.024 yurdun denetimleri mülki idare amirliklerince gerçekleştirilmiştir. 2007 
yılında Bakanlık müfettişleri tarafından denetimlere devam edilmektedir. 

Denetimler, haber verilmeksizin yapılmakta olup denetimler sonucunda Cumhuriyetin 
temel niteliklerine aykırılıktan 1 özel yükseköğretim öğrenci yurdu süresiz olarak 
kapatılmıştır. 

3. Söz konusu pansiyon ve yurtlarda boş kapasite vardır. 
4. Soruya konu durumun olduğuna ilişkin Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. 
5. Barınmaya yönelik olarak özel yurt ve vakıllara verilen herhangi bir teşvik 

bulunmamaktadır. 
6. Söz konusu kapsamdaki çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup 01.01.2003'den 

01.10.2007'yc kadar 347 ortaöğretim öğrenci pansiyonu hizmete sokulmuş, sivil toplum 
kuruluşları da hazırlanan kampanya ve projelerle bu çalışmaya teşvik edilmiş, millî eğitim 
sisteminin yatılılık kapasitesi artırılmış ve daha da artırılması için çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^JJtfç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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29.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, yürürlüğü durdurulan yönetmeliğe göre atanan yö

neticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/466) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik taralından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.10.2007 

Mufetfrem İNCE 
ralova Milletvekili 

Danıştay 2. Dairesi 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği" ile ilgili 
30.04.2007 tarihinde "yürütmeyi durdurma" kararı vermiştir. 09.05.2007 tarihinde 
Bakanlığınıza tebliğ edilen bu karara istinaden 11.05.2007 tarihinde bir genelge yayınlamış ve 
bu genelgede atamaların durdurulması istenmiştir. Eğitim-Sen tarafından Bakanlığınıza 
Danıştay 2. Dairesince verilen 30,04.2007 günlü, E:2007/1198 sayılı kararın gereğinin yerine 
getirilmesi ve anılan Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen tüm atama işlemlerinin geri 
alınması amacıyla yapılan başvurunun Bakanlığınız tarafından reddine ilişkin açılan 
yürütmeyi durdurma istemli davada Danıştay 2. Dairesi 17.05.2007 günlü, 29804 sayılı 
yazınıza ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 

Bu karar, 13.04.2007 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Alama Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılan atama işlemlerinin geri alınması 
anlamına gelmektedir. 

İdare Hukuku ilkelerine göre, geri alma sakat bir idari kararın, idarenin alacağı başka 
bir idari karar ile hükümsüz hale getirilmesi, alındığı tarihten itibaren hukuk aleminden 
silinmesidir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 13.04.2007 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 
Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda atanan idarecilerin atandıkları tarihten itibaren 
atandıkları görevin kendilerine sağladığı ek ücretlerin, atama işlemlerinin hukuk 
aleminde hiç doğmamış nitelikte olduğu gerekçesiyle kendilerinden tekrar tahsil 
edilmesi konusunda bakanlık olarak bir çalışma yaptınız mı? Hukuka aykırı bir 
yönetmelik hükümlerine göre yapılan bu atamalar nedeniyle kamu kaynağında 
eksilmeye neden olduğunuz ortada iken bu yönde bir çalışma yapmamanızın gerekçesi 
nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \/^fPS l*xl H/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 3 1.10.2007 tarihli ve A.O I .O.GNS.0.10.00.02-460 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCIİ'nin, "yürürlüğü durdurulan Yönetmeliğe 
göre atanan yöneticilere ilişkin" ilgi yazı eki 7/466 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Millî Kğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde atanan yöneticilerin, görevlerini fiilen yerine getirdikleri dikkate 
alınarak, özlük haklarının yargı karan doğrultusunda oluşan yeni durumlarına bağlı olarak geri 
alınması hukuki olmayacağından, bu yönde yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

30.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, izmir Hasan Sağlam Oğretmenevinde verilen bir 
iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/467) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a yazıl ı so ru l a r ımın Milli Eği t im Bakan ı Say ın H ü s e y i n Ç E L İ K 
ta ra f ından yazıl ı o larak yan ı t l anmas ı k o n u s u n d a ge reğ in i arz; e d e r i m . 

Sayg ı l a r ımla . 

8 E k i m Pazar tes i g ü n ü İzmir H a s a n S a ğ l a m ö ğ r e l m e n e v i ' n d e baz ı A K P ' l i 
mi l l e tvek i l l e r i , be l ed iye başkan la r ı , A K P İl ve İ lçe yöne t i c i l e r in in 
ka t ı l ımıy la İzmir Mill i Eğ i t im ş u b e müdür l e r i ne , m e m u r l a r ı n a , okul 
müdür l e r i ve ö ğ r e t m e n l e r e iftar y e m e ğ i düzen lenmiş t i r . 

1- B u y e m e k o r g a n i z a s y o n u n u d ü z e n l e y e n l e r k i m l e r d i r ? 
2 - Y e m e k o r g a n i z a s y o n u n bede l i n e kadard ı r ? B u n u n fa turas ını kim 

ödemiş t i r ? 
3 - Y e m e k s ı ras ında k a m u a d ı n a g ö r e v yapan m e m u r l a r i le s iyas i le r in 

aynı o r t a m d a b u l u n m a l a r ı et ik mid i r ? 

Doç. Dr. Hüseyin 
Mili! Eğitim 
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TBMM B: 22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 l /5f ?% 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-460 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALPnın, "İzmir Hasan Sağlam 
öğretmenevindc verilen bir iftar yemeğine ilişkin" ilgi yazı eki 7/467 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

İzmir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Söz konusu iftar yemeğinin, Eğitimciler Birliği Sendikası ile îzmir Körfez 

Dershanesi tarafından düzenlendiği, 
b) Yemeğin bedelinin toplam 5.600 YTL olduğu, bunun 3.088 YTLYmin Eğitimciler 

Birliği Sendikası tarafından, kalanının ise İzmir Körfez Dershanesi tarafından ödendiği, 
c) Bahse konu organizasyonda, geçmişte YÖK Başkanlığı da yapan Kahramanmaraş 

Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Mehmet SAĞLAM tarafından "YÖK ve Sivil Anayasa" konulu bir de konferans verildiği, 
bu konferans ile yemeğe katılanların anılan Sendikanın davetlisi olduğu 

anlaşılmaktadır. ^*-—~~y *} 
Bilgilerinize ar/ederim. ^ş^—'^^^^^^ 

^ ^ ^ P r f ç T D r . Hüseyin ÇELİK 
( ^>r Millî Eğitim B a k a n i v ^ 

/ L, I \ r/2007 
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31.-Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, narenciye üretimi ve pazarlamasındaki bazı sorunlara, 
- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'in, hayvancılıkla geçinenlere ödenmesi gereken primlere, 
- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, tarımsal amaçlı transfer kapsamındaki ödemelere, 
- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, süt üreticilerine prim ve destekleme ödemelerine, 
- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, kuraklıktan etkilenen siyah incir üreticilerinin des

teklenmesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/475, 476, 477, 

478, 479) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ P N A 

Aşağ ıda yer a lan soru la r ın Tar ım v e K ö y işleri Bakan ı Sayın M e h d i E K E R tarafından 

yazılı olarak yan ı t l anmas ın ı a rz ede r im. 

Prof. Dr . N e v i n G a y e E R B A T U R 

C H P A d a n a Mil le tveki l i 

Ülkemizde, özellikle Adana ve çevresinde, çokça yetişen narenciye bölgenin en önemli gelir 
kaynaklarından biridir. Ancak son dönemde uygulanan yanlış politikalar ve iklim döngülerinde 
gözlemlenen değişiklikler sebebi ile narenciye üretiminde ve üretilen ürünün pnzarlanmasında 
zorluklar yaşandığına dair bölgeden haberler gelmektedir. 5 Eylül'de Adana Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen Ulusal Narenciye Sempozyumu'nda bu konular tartışılmıştır. Seınpozyum'un çıktıları ele 
alındığında: 

1) Üreticiler ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulması gereken, veri akışını 
sağlayacak bir organın eksikliğini çektiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda bakanlığınızın 
çalışmaları bulunmakta mıdır? 

2) Narenciye üretiminin geliştirilmesi ve narenciye üreticilerinin ihtiyaçlarının karşılanması 
konusunda bakanlığınızca geliştirilen ileriye yönelik projeler bulunmakta mıdır? Var ise bu 
projeler nelerdir, bütçeleri ne kadardır ve hedef kitleleri kimlerdir? 

3) Küresel ısınmanın narenciye üretimine etkileri üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış 
ise sonuçları nelerdir? Bu sonuçlar üzerinden ne gibi politikalar geliştirilmesi 
hedeflenmektedir? 

4) Narenciye üretiminin yaygınlaşması, veriminin artması, dağıtımda yurtiçi ve yurtdışında artış 
sağlanması amacıyla bir "Narenciye Enstitüsü" kurulmasına yönelik planlar bulunmakta 
mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

[TJr. Tansel BARIŞ 
/Kırklareli Milletvekili 

1) Tarafıma, telefon, faks ve maillerle gelen şikayetler sonucu; hayvancılıkla 
geçimini sağlayan çiftçilerimizin, 2007 yılın başından itibaren başta "süt teşvik primi" 
olmak üzere; "buzağı, suni tohumlama, aşılama ve yem bitkileri primleri"ni aradan 
yaklaşık 10 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz alamadıkları, çok zor 
günleri geçirdikten ve bu durumdan dolayı mağdur olduklarını iddia edilmektedirler. 
Bu iddialar doğru mudur? 

2) Sadece süt primi için çiftçilere Ödenmesi gereken tutarın 160 milyon YTL'yi 
bulduğu, çiftçilere ödenmesi gereken primlerin toplamı ise 300 milyon YTL'yi geçtiği 
iddiaları doğru mudur? 

3) Bir taraftan, kuraklık nedeniyle kışlık yem stoklarını tükettiklerini, diğer 
taraftan da hayvanlarına verdikleri yemi kısmak zorunda kaldıklarını belirten 
çiftçilerimiz,, teşviklerin 2007 ocak ayından bu güne kadar ödenmemesi dolayısı ile 
zor durumda kaldıklarını, teşviklerin zamanında verileceğini düşünerek 
borçlandıkların, aldıkları borçları zamanında ödeyemediklerin, piyasanın üstünde faiz 
yükü altına girdiklerini, ayrıca banka borçlarının yanı sıra, elektrik, mazot gibi 
borçlarını da ödeyemez hale geldiklerini belirtmektedirler. 10 aydır ödenmeyen teşvik 
primleri dolayısı ile zor günler geçiren çiftçilerimizin bu mağduriyetleri ne zaman 
giderilecektir? Bu teşvik primleri ödenecek midir? ödenecekse ne zaman 

tir? 
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TÜRK.İYR BÜYÜK. MİI.1.HT MF.CI.İSİ BAŞKANI .ifllNA 

Aşağıda il'ade edilen sorularımın Tarım ve Köyişlcri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi liker 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

U l- ** 

Tarımsal destekler, çiticilerimiz için önemli üretim teşvikleridir. Bu teşviklerin etkili olabilmesi 
için zamanında ödenmesi önem arz etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz: yılda yaşanan kuraklık, Tekirdağ ilimizde süt ve et Üretiminin temel 
girdilerinden olan yeşil yem bitkileri ve hububat üretim maliyetlerinde önemli artışlara yol açmıştır. 

Yine kuraklığa bağlı olarak, Tekirdağ yöresinde Ayçiçeği üretiminde geçmiş yıllara göre «nemli 
üretim kayıpları yaşanmış ve üreticilerimiz çok ciddi ölçülerde mağdur olmuştur. Üreticilerimizin bu 
mağduriyetlerini giderecek herhangi bir tazminat da ödenmemiştir. 

Üretim giderlerindeki artış ve kuraklığın neden olduğu kayıplar dikkate alındığında, 
üreticilerimizin 2007 yılı teşvik ve desteklerini yıl içinde almaları geçmiş yıllara oranla çok daha önemli 
hale gelmiştir. 

2007 yılı Merkezi Yönetim Konsolide Bütçesi kapsamında, tarımsal amaçlı transferler kalemi 
altında 5,25 milyar YTL ödenek ayrıldığı ve Ağustos ayı itibarıyla bunun 5,11 milyar YTl/sının 
kullandırıldığı görülmekledir. 

Bu kapsamda cevaplandırılmak üzere; 

1) 2007 yılı Ağustos ayı itibarıyla gerçekleştirilen bu ödemelerin ne kadarı 2006 yılı ve öncesi 
dönemlere aittir? Bu yıllardan kalan henüz ödenmemiş hak edişler bulıınmaktamıdır? 

2) 2007 yılında, tarımsal amaçlı transfer kapsamında Türkiye genelinde toplam ne kadarlık bu
llak ediş doğduğu tahmin edilmektedir? 

3) 2007 yılında doğan hak ediş tutarlarının ne kadarlık kısmı üretici ve çiftçilerimize 
ödenmiştir? 

Yine aynı kapsamda, Tekirdağ ilinde: 

4) 2007 yılına ait tarımsal amaçlı transferler kapsamında yapılan ödemelerin tutarı nedir? Bunun 
ne kadarı 2006 ve öncesinden kalan hak edişlerin karşılığında yapılmıştır? Bu yıllardan kalan 
ve henüz ödenmemiş hak edişler var mıdır? 2007 yılına ait tarımsal transferler kapsamındaki 
hak edişlerin tutarı nedir? Bunun ne kadarı ödenmiştir? 

5) Süt desteklemesi, buzağı desteklemesi, gibi destek kalemlerinde hayvan üreticilerimizin 2007 
yılına ait ne kadar hak edişi bulunmaktadır? Ne kadarı üreticileriınizc ödenmiştir? 

6) (.'iftçilerimizin doğrudan gelir desteği çerçevesinde 2007 yılına ait ne kadar hak edişi 
bulunmaktadır? Ne kadarı çiftçilerimize ödenmiştir? 

7) Ödenmeyen hak edişlerin ne zaman ödenmesi düşünülmektedir? 
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TÜRKİYK BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞVNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz. ederim. 17.10.2007 

ıarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

5-

Bakanlıgınız. tarafından 2007 yılında süt üreticilerine ödeneceği taahhüt edilen süt 
üretim primi, buzağı destekleme ve suni tohumlama destekleme ödemelerinin 
yapılmadığı doğru mudur? 
Bu ödemelerin bugüne kadar yapılmamasının gerekçesi nedir? 
2007 yılı bütçesinde süt üreticilerimize süt üretim primi, buzağı destekleme ve suni 
tohumlama destekleme ödemeleri için ödenek var mıdır? Var ise ödenek miktarı 
nedir? 
Süt üreticilerimiz için ayrılan destekleme ödeneğinin, ödenek aktarımı yoluyla diğer 
destekleme ödemelerine harcandığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar 
doğru ise, süt üreticileri iniz için ayrılan ödenek nereye aktarılmıştır? 
Süt üreticilerimize 2007 yılında ödeme yapılacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 18.10.2007 

ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Uzun raf ömrü, dış görüntüsü, tatlı ve sulu içyapısıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul 
edilen 'Bursa siyah incirinin, kuraklık nedeniyle bu yıl kalitesinin düşmesi, yüzde 50'ye varan 
rekolte kaybı ve ihracat sezonunun kısa sürmesine rağmen, dünyada rakibinin bulunmadığı 
bilinmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1 -Bakanlığınızın Bursa ilimizin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan siyah incir 
yetiştirilmesi ile ilgili olarak kuraklıktan doğan zararm tazmini konusunda yaptığı herhangi 
bir iyileştirme çalışması var mıdır? 

2-Ulkemizde nadir olarak yetişen adı Bursa ilimiz ile özdeşleşmiş olan siyah incirin 
yetiştirilmesi ile ilgili önümüzdeki yıl sebze ve meyve üreticilerimizi desteklemeyi düşünüyor 
musunuz? 

3-Siyah incirin tanıtımı konusunda Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? 
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TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

T.C. 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- .../l 1/2007-
Konu : Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri -t ;\ . ^ ' ''' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 31.10.2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-920 sayılı yazı. 

ilgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ'a ait 6/170 esas nolu sözlü 
soru önergesi ile Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'a ait 7/475, Kırklareli 
Milletvekili Tansel Barış'a ait 7/476, Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK'a ait 7/477, 
Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/478, Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'e ait 
7/479 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan ^ 

EKLER: 
I-Görüş 6/170 
2-Görüş 7/475 
3-Görüş 7/476 
4-Görüş 7/477 
5-Görüş 7/478 
6-Görüş 7/479 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : N.Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/475 

Ülkemizde, özellikle Adana ve çevresinde, çokça yetişen narenciye bölgenin en önemli gelir 
kaynaklarından biridir. Ancak son dönemde uygulanan yanlış politikalar ve iklim döngülerinde 
gözlemlenen değişiklikler sebebi ile narenciye üretiminde ve üretilen ürünün pazarlanmasında 
zorluklar yaşandığına dair bölgeden haberler gelmektedir. 5 Eylül'de Adana Ticaret Odası 
tarafından düzenlenen Ulusal Narenciye Sempozyumu'nda bu konular tartışılmıştır. 
Sempozyum'un çıktıları ele alındığında: 

SORU 1) Üreticiler ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulması gereken, veri 
akışını sağlayacak bir organın eksikliğini çektiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda bakanlığınızın 
çalışmaları bulunmakta mıdır? 

CEVAP 1) Bilindiği üzere, Bakanlığımızca, 18/04/2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 
11 inci maddesi gereğince hazırlanan " Ulusal Turunçgil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik 5 Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik ile Turunçgil ile ilgili üretimden pazarlamaya kadar her türlü konuda 
ortak akıl oluşturmak, dünya ve AB normlarına uyum sağlamak, sektörde faaliyet gösteren üretici, 
tüccar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üretici birlikleri, kooperatifler ve sanayici 
kesimleri arasında uzlaşma temeline dayalı bir işbirliğine gitmek esas alınmıştır. 

Bu kapsamda, Turunçgil Konseyinin kurulması için çalışmalara hız verilmiştir. 

SORU 2) Narenciye üretiminin geliştirilmesi ve narenciye üreticilerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda bakanlığınızca geliştirilen ileriye yönelik projeler bulunmakta mıdır? 
Var ise bu projeler nelerdir, bütçeleri ne kadardır ve hedef kitleleri kimlerdir? 

CEVAP 2) Bu konuyla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından halen uygulanmakta olan ıslah ve 
yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı ve virüs ve benzeri hastalıklardan temiz aşı gözü ve fidan 
üretiminin geliştirilmesi projelerine ek olarak ileriye yönelik geliştirilen projeler şunlardır: 

a) TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Programı tarafından desteklenmekte olan "Turunçgil 
Genetik Kaynaklarının Toplanması, Karakterizasyonu, Muhafazası ve Değerlendirilmesi 
Projesi". 

Bu projenin Bütçesi 1,3 Milyon YTL olup, hedef kitlesi ise yerli ve yabancı narenciye 
ıslatıcılarıdır. 

b) TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Programı tarafından desteklenmek üzere 
hazırlanmakta olan ve 2008 yılından itibaren uygulanması planlanan "Türkiye Turunçgil Anaç-
Çeşit Geliştirme Projesi" 

Bu proje için öngörülen bütçe 2,2 Milyon YTL olup, hedef kitlesi başta Doğu Akdeniz 
Bölgesi olmak üzere, ülkemizin tüm narenciye üreten çiftçileridir. 

SORU 3) Küresel ısınmanın narenciye üretimine etkilen üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise sonuçlan nelerdir? Bu sonuçlar üzerinden ne gibi politikalar geliştirilmesi 
hedeflenmektedir? 
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C E V A P 3) Küresel ısınmanın bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda da yaşanması muhtemel 
olan kuraklık ve su kaynaklarının azalması karşısında Bakanlığımızca aşağıda belirtilen tedbirler 
alınmaya başlamıştır. 

1. 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir. Kararname çerçevesinde, ürünleri %25 ve 
üzerinde zarar gördüğü belirlenen çiftçilere kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen 
alan için; 

• Buğdayda 15 YTL/dekar, 
• Arpa ve korunga için 12 YTL/dekar, 
• Fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenecektir. 

Kararname ile, ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin 
borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir. 

2. Küresel iklim değişikliğinden ülkemizin ne şekilde etkilenebileceğini, bu değişikliğin 
nerelerde tehdit, nerelerde fırsatlar oluşturacağını önceden tahmin etmek, risk analizleri 
yapmak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere, "Kuraklık Yönetimi Koordinasyon 
Kurulu" oluşturulmuş ve "Tarımsal Kuraklık Eylem Planı" hazırlanmıştır. 

3 . Damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri tesis eden çiftçilere sübvansiyonlu kredi 
sağlanmaktadır. 

4. 2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında modern 
sulama yatırımlarına %50 hibe desteği verilmektedir. 

5. 2007 yılında başlatılan diğer bir uygulama kapsamında, damla sulama ve yağmurlama 
sulama sistemlerine yatırım yapan çiftçilerimize Ziraat Bankası tarafından 5 yıla kadar 
sıfır faizli kredi desteği verilmektedir. 

6. Bakanlığımızca kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

S O R U 4) Narenciye üretiminin yaygınlaşması, veriminin artması, dağıtımda yurtiçi ve 
yurtdışında artış sağlanması amacıyla bir "Narenciye Enstitüsü" kurulmasına yönelik planlar 
bulunmakta mıdır? 

C E V A P 4) Narenciye üretiminde yeni çeşitlerin adaptasyonu, yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla Bakanlığımıza bağlı Mersin-Erdemli 'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü görev yapmaktadır. 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
Ö n e r g e Sahibi : Tanse l B A R I Ş 

Kı rk la re l i Milletvekili 
Esas No :7 / 476 

S O R U 1) Tarafıma, telefon, faks ve maillerle gelen şikâyetler sonucu; hayvancılıkla geçimini 
sağlayan çiftçilerimizin, 2007 yılın başından itibaren başta "süt teşvik primi" olmak üzere; "buzağı, 
suni tohumlama, aşılama ve yem bitkileri Primleri"ni aradan yaklaşık 10 ay gibi bir süre geçmiş 
olmasına rağmen henüz alamadıkları, çok zor günleri geçirdikleri ve bu durumdan dolayı mağdur 
olduklarını iddia edilmektedirler. Bu iddialar doğru mudur? 

S O R U 2) Sadece süt primi için çiftçilere ödenmesi gereken tutarın 160 milyon YTL'yi bulduğu, 
çiftçilere ödenmesi gereken primlerin toplamı ise 300 milyon YTL'yi geçtiği iddiaları doğru mudur? 

S O R U 3) Bir taraftan, kuraklık nedeniyle kışlık yem stoklarını tükettiklerini, diğer taraftan da 
hayvanlarına verdikleri yemi kısmak zorunda kaldıklarını belirten çiftçilerimiz,, teşviklerin 2007 
ocak ayından bu güne kadar ödenmemesi dolayısı ile zor durumda kaldıklarını, teşviklerin 
zamanında verileceğini düşünerek borçlandıkların, aldıktan borçlan zamanında ödeyemediklerin, 
piyasanın üstünde faiz yükü altına girdiklerini, ayrıca banka borçlarının yanı sıra, elektrik, mazot 
gibi borçlannı da ödeyemez hale geldiklerini belirtmektedirler. 10 aydır ödenmeyen teşvik primleri 
dolayısı ile zor günler geçiren çiftçilerimizin bu mağduriyetleri ne zaman giderilecektir? Bu teşvik 
primleri ödenecek midir? Ödenecekse ne zaman ödenecektir? 

C E V A P 1-2-3) 2007 yılı Tanmsal Desteklemeler kapsamında Maliye Bakanlığınca ek ödenek 
talebimizin gerçekleşmesini müteakip, bekleyen taleplerin ödemesi yapılacaktır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Faik ÖZTRAK 

Tekirdağ Milletvekili 
Esas No :7V 477 

Tanmsal destekler, çiftçilerimiz için önemli üretim teşvikleridir. Bu teşviklerin etkili olabilmesi 
için zamanında ödenmesi önem arz etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yılda yaşanan kuraklık, Tekirdağ ilimizde süt ve et üretiminin temel 
girdilerinden olan yeşil yem bitkileri ve hububat üretim maliyetlerinde önemli artışlara yol 
açmıştır. 

Yine kuraklığa bağlı olarak, Tekirdağ yöresinde Ayçiçeği üretiminde geçmiş yıllara göre önemli 
üretim kayıplan yaşanmış ve üreticilerimiz çok ciddi ölçülerde mağdur olmuştur. Üreticilerimizin 
bu mağduriyetlerini giderecek herhangi bir tazminat da ödenmemiştir. 

Üretim giderlerindeki artış ve kuraklığın neden olduğu kayıplar dikkate alındığında, 
üreticilerimizin 2007 yılı teşvik ve desteklerini yıl içinde almalan geçmiş yıllara oranla çok daha 
önemli hale gelmiştir. 

2007 yılı Merkezi Yönetim Konsolide Bütçesi kapsamında, tarımsal amaçlı transferler kalemi 
altında 5,25 milyar YTL ödenek ayrıldığı ve Ağustos ayı itibarıyla bunun 5,11 milyar YTL' sının 
kullandırıldığı görülmektedir. 

Bu kapsamda cevaplandırılmak Üzere; 

SORU 1) 2007 yılı Ağustos ayı itibanyla gerçekleştirilen bu ödemelerin ne kadarı 2006 yılı ve 
öncesi dönemlere aittir? Bu yıllardan kalan henüz ödenmemiş hak edişler bulunmakta mıdır? 

SORU 2) 2007 yılında, tarımsal amaçlı transfer kapsamında Türkiye genelinde toplam ne 
kadarlık bir hak ediş doğduğu tahmin edilmektedir? 

SORU 3) 2007 yılında doğan hak ediş tutarlarının ne kadarlık kısmı üretici ve çiftçilerimize 
ödenmiştir? 

CEVAP 1-2-3) Tanmsal Destekleme ödemeleri kapsamındaki desteklerden, 2006 yılı öncesine 
ait ödenmemiş destekleme talebi bulunmamaktadır. 2006 yılına ait desteklerin büyük bir kısmı 
ödenmiştir. 26.10.2007 tarihi itibarıyla bekleyen talepler 10.841.370 YTL. dir. 
Türkiye genelinde Transfer Bütçesi 5.233.000.000 YTL. olup, bütçenin tamamı kullanılmıştır. 

SORU 4) 2007 yılına ait tanmsal amaçlı transferler kapsamında yapılan Ödemelerin tutan nedir? 
Bunun ne kadan 2006 ve öncesinden kalan hak edişlerin karşılığında yapılmıştır? Bu yıllardan 
kalan ve henüz ödenmemiş hak edişler var mıdır? 2007 yılına ait tanmsal transferler 
kapsamındaki hak edişlerin tutarı nedir? Bunun ne kadarı ödenmiştir? 

SORU 5) Süt desteklemesi, buzağı desteklemesi, gibi destek kalemlerinde hayvan üreticilerimizin 
2007 yılma ait ne kadar hak edişi bulunmaktadır? Ne kadarı üreticilerimize ödenmiştir? 

CEVAP 4-5) Tekirdağ ilinde Hayvancılık Desteklemeleri için 11.06.2007 - 02.10.2007 tarihleri 
arasında bekleyen talepler 11.026.472 YTL. dir. 
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02/11/2007 tarihi itibariyle 2007 yılında Tekirdağ ilindeki süt desteklemeleri hak ediş tutarı 
15.882.835,78 YTL olup, 2007 yılı içinde Tekirdağ ilindeki süt üreticilerine 7.802.855,51 YTL 
süt destekleme ödemesi yapılmıştır. 02/11/2007 tarihine kadar Tekirdağ ilindeki süt üreticilerine 
ödenmesi gereken toplam borç miktarı yaklaşık 8.079.980,27 YTL'dir. 

SORU 6) Çiftçilerimizin doğrudan gelir desteği çerçevesinde 2007 yılına ait ne kadar hak edişi 
bulunmaktadır? Ne kadarı, çiftçilerimize ödenmiştir? 

CEVAP 6) Müracaatlar 02.11.2007 tarihinde tamamlanmış olup, değerlendirme çalışmaları 
devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip 2008 yılında ödemeleri yapılacaktır. 

SORU 7) Ödenmeyen hak edişlerin ne zaman ödenmesi düşünülmektedir? 

CEVAP 7) 2007 yılı Tarımsal Desteklemeler kapsamında Maliye Bakanlığınca ek ödenek 
talebimizin gerçekleşmesini müteakip, bekleyen taleplerin ödemesi yapılacaktır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Muharrem İNCE 

Yalova Milletvekili 
Esas No :7/ 478 

SORU 1) Bakanlığınız tarafından 2007 yılında süt üreticilerine ödeneceği taahhüt edilen süt 
üretim primi, buzağı destekleme ve suni tohumlama destekleme ödemelerinin yapılmadığı doğru 
mudur? 

SORU 2) Bu ödemelerin bugüne kadar yapılmamasının gerekçesi nedir? 

SORU 3) 2007 yılı bütçesinde süt üreticilerimize süt üretim primi, buzağı destekleme ve suni 
tohumlama destekleme ödemeleri için ödenek var mıdır? Var ise ödenek miktarı nedir? 

SORU 4) Süt üreticilerimiz için ayrılan destekleme ödeneğinin, ödenek aktarımı yoluyla diğer 
destekleme ödemelerine harcandığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise, süt 
üreticilerimiz için ayrılan ödenek nereye aktarılmıştır? 

SORU 5) Süt üreticilerimize 2007 yılında ödeme yapılacak mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) 2007 yılı Tarımsal Desteklemeler kapsamında Maliye Bakanlığınca ek 
ödenek talebimizin gerçekleşmesini müteakip, bekleyen taleplerin ödemesi yapılacaktır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Abdullah ÖZER 

Bursa Milletvekili 
Esas No :7/ 479 

Uzun raf ömrü, dış görüntüsü, tatlı ve sulu içyapısıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen 
'Bursa siyah incirinin, kuraklık nedeniyle bu yıl kalitesinin düşmesi, yüzde 50'ye varan rekolte 
kaybı ve ihracat sezonunun kısa sürmesine rağmen, dünyada rakibinin bulunmadığı bilinmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

SORU 1) Bakanlığınızın Bursa ilimizin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan siyah incir 
yetiştirilmesi ile ilgili olarak kuraklıktan doğan zararın tazmini konusunda yaptığı herhangi bir 
iyileştirme çalışması var mıdır? 

CEVAP 1) 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere destek 
sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından FAO Agrometeorolojik simulasyon yöntemi uydu 
görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapılan çoklu regresyon 
sonucunda (bu yöntem ile kuraklıktan en çok etkilenen 4 ürün tespit edilerek Kararname 
kapsamına alınmıştır) kuraklığın % 25 ve üzeri olduğu İllerde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve 
kuru alanda buğday, arpa, fiğ ve korunga ekilisi olan çiftçilere 04/07/2007 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararı yayınlanmıştır. 

Söz konusu Kararnamenin uygulanmasına esas olacak veri temin eden sistemde Bursa ilinde 
kuraklığa bağlı verim kaybı tespit edilemediğinden Kararname kapsamında 
değerlendirilmemiştir. 

Kuraklık Kararnamesi kapsamı dışındaki ürünler ve illerdeki çiftçilerin tarımsal ürünlerindeki 
kuraklığa bağlı zararlar için 2090 Sayılı Kanun çerçevesinde hasar tespitlerinin yaptırmak üzere 
Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 2090 Sayılı Kanunda gerekli 
şartları sağlaması halinde zarar gördüğü belirlenen çiftçilere Kanun çerçevesinde gerekli 
yardımlar yapılabilecektir. 

SORU 2 Ülkemizde nadir olarak yetişen adı Bursa ilimiz ile özdeşleşmiş olan siyah incirin 
yetiştirilmesi île ilgili önümüzdeki yıl sebze ve meyve üreticilerimizi desteklemeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 2) Ülkemizde meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca sertifikalı fidan ile 
tesis edilen 10 dekar ve üzeri incir bahçelerine dekar bazında 200 YTL destek, ayrıca DGD, 
mazot ve gübre destekleri verilmektedir. 

SORU 3) Siyah incirin tanıtımı konusunda Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? 

CEVAP 3) Bursa Tarım İl Müdürlüğü, enformasyon çalışmaları ile Bursa siyahı incirinin 
tanıtımı ve yetiştirilmesine yönelik katalog, çiftçi broşürleri ve kitapçıklar dağıtmaktadır. Ayrıca 
bu ürün ile ilgili kurslar ve seminerler düzenleyerek tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde bulunan İhracatı Geliştirme Merkezince uluslar 
arası düzeyde tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. 
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32.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, TÜİK'in istihdam verilerine ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/485) 

TÜRKİYI' BÜYÜK MlU.l'iT MİİCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önergenin ekinde ifade edilen sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Na/ım 

l'.kren tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ar/ederim. 

Saygılarımla. 

Ülkenin ekonomi, sosyal, demografı, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen 

diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak görev ve yetkisi 

542') sayılı Kanun ile Türkiye İstatistik Kurumuna (TUİK) verilmiştir. 

TÜİK kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, Hanehatkı İşgücü Araştırması 

gerçekleştirmekte ve ülke ekonomimizin istihdam durumuna ilişkin verileri kullanıcılara sunmakladır. 

Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi esnasında kullanılan bilimsel yöntemlerin ve yöntem 

değişikliklerinin kamuoyu ile paylaşımının TUİK' in veri kalitesi ve şeffaflığının sağlanabilmesi açısından 

son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 

Hu bağlamda, llanehalkt İşgücü Anketlerinden elde edilen istihdam verilerinde son dönemde 

gözlenen bazı eğilimlerin aydınlatılmaya muhtaç olduğu düşünülmektedir. 

Bu kapsamda cevaplandırılmak üzere; 

I) 2007 Temmuz dönemi TÜİK I İane Halkı İşgücü Araştırmasından elde edilen güncel veriler 

çerçevesinde, işgücüne dahil olmayan nüfus azalarak da olsa artmaya devam etmektedir. 

Ikına karşılık bu kategori altında yer alan, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar başlığı allında 

değerlendirilen, iş bulma ümidi olmayanlar ile bu başlık altındaki diğer kaleminde ise son 

dönemde bir azalma gözlenmektedir. Aynı gelişme, mevsimlik çalışanlar, ev işleriyle meşgul 

kişiler ve çalışamaz halde olanlar kalemlerinde de yaşanmaktadır. 
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Sonuçla, işgücüne dahil olmayan nüfustaki arlısın tamamının yukarıdaki kalegoriler 

içerisinde değerlendirilmeyen ve diğer kalemi allında toplulaşlırılan kişilerin sayısında Ocak 

2007'den bu yana gözlenen çok ciddi bir artıştan kaynaklandığı görülmektedir. Nitekim 

Temmuz 2007 verileri, işgücüne dahil olmayan nüfustaki 12 aylık artışın 343 bin kişi 

olduğunu gösterirken, diğer kaleminde yıllık bazda ')() I bin kişilik bir artışın olduğu 

görülmektedir (Aşağıdaki Grafik söz konusu durumu özetlemektedir). 

İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, ev işleriyle meşgul kişiler ve 

çalışamaz halde olanlar kalemlerindeki gerilemeye karşın diğer kalemindeki kısa sürede bu 

ciddi trend değişimi, akıllara verilerin toplanma ve değerlendirilmesi aşamalarında yönlemde 

bir değişikliğin yapılıp yapılmadığını getirmektedir. 

Bu bağlamda cevaplandırılmak üzere. TÜİK bu verilerin sınıflandırılmasında yöntemde 

herhangi bir değişikliğe gitmiş midir? TÜİK böyle bir değişikliğe gitmemiş ise diğer sınıfı 

altında kimler yer almakladır ve bunların sayısındaki bu olağanüstü hızlı artışın gerekçesi 

nedir? 

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus, Diğer 
(Yıllık Artış, Bin Kişi) 
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) İstihdam edilenlerin iktisadi laaliyel kollarına göre dağılımına bakıldığında da yorumlanma 

ihtiyacı olan hususlar bulunduğu gözlenmekledir. 

Özellikle, (arını sektöründe istihdam edilen işgücünün yıllar itibarıyla gelişimi 

incelendiğinde, 2004 yılından itibaren söz konusu sektörde ciddi bir işgücü çözülmesinin 

yaşandığı gözlenmekledir, 'farım sektörü islihdamındaki çözülme, ekonomide ve buna bağlı 

olarak işgücü piyasasında yapısal bir dönüşümü ifade etmesi halinde, bu çözülme trendinin 

2007 yılında da devam elmesi beklenmelidir. Buna karşın, 2007 yılına ilişkin veriler tarım 

istihdamında bir toparlanma eğiliminin başladığına veya en azından çözülmenin durduğuna 

işaret etmektedir. 
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Hu bağlamda, lanın sektöründe 2005-2006 döneminde yani iki yıl gibi oldukça kısa bir 
sürede yaklaşık I milyon 400 bin kişilik islihdam azalışının 2007 yılı başında aniden 
durması hatta yılın ilk ayında 300 bin kişiyi aşan artışların olması ve son dönemde de tarım 
islihdamının hemen hemen aynı seviyede kalması; 2005 2006 döneminde tarımdaki istihdam 
a/alışının yapısal bir değişimi ifade etmekten çok bir yöntem değişikliğine bağlı olduğu 
izlenimini güçlendirmektedir. 

Bu çerçevede, son üç yıllık dönemde tarım seklörü istihdamını elkileyeeek veri toplama 
yönteminde yapılan değişiklikler var mıdır? 

Tarım sektörü istihdamıııdaki çö/.ülme bir yapısal dönüşümü temsil etmekle ise bu 
dönüşüm 2007 yılında hangi nedenle sona ermiştir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/01- &<>*> ^ /((/2007 

Konu : 7/485 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :31.10.2007 tarih ve A.O I .O.GNS.0.10.00.02-7/485-1023/2754 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik ÖZTRAK tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/485 sayılı 
soru önergesinin cevabına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 09.11.2007 tarih ve 
B.02.1 .TÜİ.0.63.00.00.610-1848 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazlın EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: TÜİK Başkanlığı'nın 09.11.2007 tarih ve 1848 sayılı yazısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .TÜİ.0.63.00.00.610- tö^ 09.111/2007 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 31/10/2007 tarih ve B.02.0.003/01-1668 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik ÖZTRAK tarafından Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Nazım EKREN'e tevcih edilen 7/485 esas sayılı yazılı soru önergesi için 
Kurumumuzdan istenilen bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Ömer DEMİR 
Başkan 

EK: 
Konuya ilişkin bilgiler 
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Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik ÖZTRAK tarafından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Nazım EKREIN'e tevcih edilen 7/48S esas sayılı yazılı soru önergesinde istenilen 
bilgiler 
1. 
Tablo 1 - İşgücüne Dahil Olmayanların Yıllar ve Cinsiyete Göre işgücüne Dahil Olmama 
Nedenleri (Önceki yılın aynı dönemine göre farklar) 

Yıllar 

2006 OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
YILLIK 

2007 OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 

İşgücüne 
dahil 

olmayan 
nüfus 

796 
1 106 

778 
781 
805 
789 
903 
428 
405 
408 
337 
140 
632 

79 
74 

200 
319 
354 
415 
344 

İş aramayıp, çalışmaya 
hazır olanlar 

i ş bulma 
ümidi 

olmayanlar 

313 
295 
208 
218 
118 
109 
116 
188 
139 
63 

6 
-57 
157 
-75 
-80 
-46 
-43 

6 
23 
25 

1 

Neden - Reason 

Mevsimlik 
Diğer çalışanlar 

265 
290 
287 
241 
171 
174 
197 
262 
129 
134 
139 
172 
216 

5 
-180 
-224 
-153 
-38 
-73 
-73 

-121 
-97 

-128 
-66 
-44 
-34 
-23 
-23 
-42 
-34 

-148 
-222 

-70 
-353 
-321 
-243 
-106 

-16 
-15 
-5 

Ev 
işleriyle 
meşgul 

-409 
-129 
-319 
-384 
-281 
-169 

-28 
-359 
-250 
-88 

-128 
-322 
-245 
-260 
-141 
-151 
-332 
-490 
-513 
-635 

öğrenci 

222 
237 
268 
353 
433 
366 
300 
96 
81 
25 
53 

159 
197 
144 
129 
118 
149 
125 
63 
16 

Emekli 

-114 
20 
57 

185 
202 
174 
148 
76 

156 
255 
283 
251 
123 
377 
377 
338 
227 
215 
301 
296 

Çalışamaz 
halde 

1223 
334 
267 
105 
105 
137 
238 
268 
254 
158 
79 

-17 
194 
-98 
-97 
-34 
22 

-49 
-107 
-180 

Diğer 

-583 
153 
138 
129 
103 
31 

-44 
-82 
•62 

-104 
54 

177 
59 

338 
389 
442 
556 
599 
738 
901 

Hanehalkı işgücü anketinde, referans haftası itibariyle istihdamda olmayan ve iş 
aramayan kişiler, iş aramama nedenine ilişkin soruya verdikleri cevaba göre, işgücüne dahil 
olmayanlar kategorisinde ilgili başlık altında sınıflandırılmaktadır (iş aramayıp çalışmaya 
hazır, mevsimlik çalışan, ev işleriyle meşgul, öğrenci, emekli, çalışamaz halde ve diğer 
olarak). İş aramama nedenine ilişkin soru seçeneklerinde en son revizyon 2004 yılında 
yapılmış ve bu kapsamda soru seçenekleri artırılmıştır. 2004 yılı öncesinde ve sonrasında 
ilgili sorunun seçeneklerinin neler olduğu aşağıda verilmiştir. 
İtt^vilihlkİaaİ 
• İş buldu - işini kurdu başlamak için 

bekliyor 
• Mevsimlik çalışıyor 
• Bölgede iş bulunmadığına inanıyor 
• Nereden iş arayacağını bilmiyor 
• Öğrenime devam ediyor 
• Ev işleriyle meşgul 
• Emekli 
• Özürlü (çalışmaya engel hali var) 
• Hasta 
• Yaşlı 
• İş sınavına girdi sonucunu bekliyor 
• Diğer 

ipiİT0;^n^piiiip^ 
• İş buldu başlamak için bekliyor 
• Mevsimlik çalışıyor 
• Bölgede iş olmadığına inanıyor 
• Eğitim/öğretimine devam ediyor 
• Ev işleri ile meşgul 
• Emekli 
• Özürlü veya hasta 
• Yaşlı 
• Ailedeki çocuklara veya bakıma 

muhtaç yetişkinlere bakıyor 
• Diğer ailevi ve kişisel nedenler 
• Çalışmak istemiyor 
• Eski işine geri çağrılmayı bekliyor 
Diğer (Açıklayınız) 
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Dolayısıyla, işgücüne dahil olmayanların alt kategorilerine ilişkin bilgi derleme araç 
ve yöntemlerinde 2004 yılından bu yana hiçbir değişiklik söz konusu olmamıştır. 

2004 yılında soru seçenekleri yukarıda belirtildiği şekilde artırılmış olmakla birlikte, 
veriler geçmiş seri (2004 öncesi) ile karşılaştırılabilirliği en fazla temin edecek şekilde 
yayımlanmaya devam etmiş ve bu kapsamda, yeni eklenen seçenekler DİĞER altında 
toplanmıştır. 

2004 yılında yeni eklenecek seçeneklere karar verilirken de, mevcut sorunun açık uçlu 
bilgi de alınan DİĞER seçeneğine sıklıkla yazılan ifadeler dikkate alınmıştır. 

Tablo 2 - İşgücüne Dahil Olmayanların DİĞER Grubunda Yer Alan Alt Seçenekler 
DİĞER DİĞER (%) 

Ailevi ve Ailevi ve 
kişisel Çalışmak kişisel Çalışmak 

Toplam nedenler istemiyor Diğer nedenler istemiyor Diğer 

2 0 0 6 OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 

2 0 0 7 OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 

1 8 1 0 
1 8 1 4 
1 7 6 0 
1 7 1 7 
1 6 8 1 
1 6 4 1 
1 5 8 5 
1 5 4 5 
1 5 7 7 
1 535 
1 7 3 5 
1 8 9 1 
2 148 
2 2 0 3 
2 2 0 2 
2 2 7 3 
2 2 8 0 
2 3 8 0 
2 4 8 7 

1 122 
1 115 
1 0 9 0 
1 070 
1 0 7 1 
1 0 2 3 

964 
9 1 2 
9 4 1 
887 

1 0 2 1 
1 147 
1 322 
1 3 2 1 
1 268 
1 320 
1 3 4 3 
1 4 1 8 
1 4 6 5 

249 
2 6 3 
241 
2 2 3 
191 
2 0 0 
2 0 8 
222 
2 2 3 
238 
297 
360 
4 3 1 
4 9 8 
5 9 3 
6 8 5 
6 9 3 
679 
689 

4 3 9 
4 3 6 
429 
4 2 4 
4 1 9 
4 1 8 
4 1 3 
4 1 1 
4 1 3 
4 1 0 
4 1 7 
3 8 4 
395 
384 
3 4 1 
2 6 8 
244 
2 8 3 
3 3 3 

6 2 , 0 
6 1 , 5 
6 1 , 9 
6 2 , 3 
63 ,7 
6 2 , 3 
6 0 , 8 
5 9 , 0 
59 ,7 
57 ,8 
58 ,8 
6 0 , 7 
61 ,5 
60 ,0 
57 ,6 
58 ,1 
58 ,9 
59 ,6 
58 ,9 

13 ,8 
14 ,5 
13 ,7 
13 ,0 
11 ,4 
12 ,2 
13 ,1 
14 ,4 
1 4 , 1 
15 ,5 
17 ,1 
19 ,0 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
30 ,4 
28 ,5 
27 ,7 

2 4 , 3 
24 ,0 
24 ,4 
24 ,7 
24 ,9 
2 5 , 5 
26 ,1 
26 ,6 
26 ,2 
26 ,7 
24 ,0 
20 ,3 
18 ,4 
17 ,4 
15 ,5 
11 ,8 
10 ,7 
11 ,9 
13 ,4 

Mevcut durumda DİĞER grubunda yer alan seçenekler şunlardır; 

• Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor 
• Diğer ailevi ve kişisel nedenler 
• Çalışmak istemiyor 
• Eski işine geri çağrılmayı bekliyor 
• Diğer (Açıklayınız) 

"Tablo 2'de görüleceği gibi DİĞER seçeneği kapsamında yer alan iki temel neden 
"ailevi ve kişisel nedenler" ile "çalışmak istemiyor" seçenekleridir. Temmuz 2007 dönemi 
sonuçlarına göre DİĞER seçeneğinin % 58,9'unu ailevi ve kişisel nedenler, % 27,7'sini ise 
ilgili soruya çalışmak istemiyor yanıtı verenler oluşturmaktadır. 

Belirtildiği gibi işgücüne dahil olmayanların DİĞER kaleminde özellikle 2007 
yılından itibaren bir artış dikkati çekmektedir. Ancak, bunun yöntemsel bir farklılıkla ilgisi 
olmayıp, bu eğilim doğrudan alandan derlenen cevaplarla ilgilidir. 
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2. Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre tarım sektöründe yıllar itibariyle, özellikle 
2000 yılından sonra hız kazanan bir azalış görülmektedir. 1988 yılında % 46,5 olan tarım 
sektörü istihdam payı, 2000 yılında % 36'ya, 2006 yılında ise % 27,3'e gerilemiştir. Yıllar 
itibariyle tarım istihdamının toplam içindeki payı Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3- Yıllar itibariyle tarım İstihdamının payı 

Yıl 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
2005 
2006 

Tarım 
sektörünün 

toplam 
istihdam 

içindeki payı 
{%) 
46,5 
47,4 
46,9 
47,8 
44,8 
42,5 
44,0 
44,1 
43,7 
41,7 
41,5 
40,2 
36,0 
37,6 
34,9 
33,9 
34,0 
29,5 
27,3 

Toplam istihdam, tarım istihdamı ve tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin sayısının önceki 
yılın aynı dönemine göre farklarını ifade eden Tablo 4'de görüleceği gibi, tarım 
istihdamındaki azalış dönemler itibariyle büyük oranda tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin 
sayısındaki azalıştan ileri gelmiştir. 

Aynı şekilde, tarım istihdamında 2007 yılının ilk aylarında görülen artış eğilimi 
tarımda çalışan ücretsiz aile işçilerinin sayısındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, 
aynı süreçte (tarım istihdamında artış gözlenen 2007 Ocak, Şubat ve Mart dönemi 
sonuçlarında) kendi hesabına veya işveren olarak tarım sektöründe çalışanların sayısı 
azalmaya devam etmiştir. 
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Tablo 4 - Toplam istihdam, tanıtı istihdamı ve tarımdaki ücretsiz aile 
işçilerinin sayısı (Önceki yılın aynı dönemine göre farklar) 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
YILLIK 
OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 

Toplam istihdam 
19 

-234 
82 

179 
140 
142 
31 

441 
562 
608 
713 
803 
284 
915 w 
794 f 
725 '•% 
466 
449 
381 
490 

; İ İ l t 

Tarım 
-1085 
-1063 

-876 
-747 
-778 
-715 
-836 
-181 
-98 

-104 
8 

282 
-405 

l İ l l İ l l t i İ : 
Waa$i K -20 

-40 
-72 
-50 

Ücretsiz aile 
İ5ÇİSİ 
-764 
-739 
-618 
-514 
-464 
-421 
-453 
-47 
-16 
-46 
21 

249 
-253 

P-'m^mm 
'"" Si 

:^mmM--36 
-96 
-94 
-39 

Bilindiği gibi, hanehalkı işgücü anketinde ücretsiz aile işçileri ancak referans 
haftasında çalışmış iseler istihdamda kabul edilmektedir (ILO tanımlan gereği). 

2007 yılının kış sezonuna denk gelen ilk üç ayında ücretsiz aile işçilerinden 
kaynaklandığı görülen istihdam artışı, 2007 yılında yaşanan mevsimsel koşullarla büyük 
oranda ilişkilidir. 2007 yılında havaların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi bazı 
bitkisel ürünler için tarım sezonunu uzatmış, normalde kış nedeniyle istihdam dışında kalan 
ücretsiz aile işçileri, kış aylarında tanmsal faaliyetlerine devam etmiştir. 

Daha çok alan uygulamasıyla ilgili geri bildirim ve gözlemlere dayalı olarak ifade 
edilebilen bu hususu, sayısal verilerle destekleyebilmek açısından, tanmsal istihdamda en 
fazla artışın yaşandığı Ocak dönemi sonuçlarına iki dönemde aynı olan fertler dikkate alınarak 
bakıldığında; 2007 yılı Ocak döneminde tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan fertlerden 
% 34'ünün önceki yılın aynı döneminde işgücüne dahil olmayanlar grubunda yer almış 
olduğu görülmekledir, 
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33.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 'nün, sözleşmeli ve geçici personele ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

Son yıllarda Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/B'li sözleşmeli 
personel Devlet memurları gibi çalıştırılmakta ancak, özlük hakları açısından 
Devlet memurlanndan farklı statüde bulunmaktadırlar. Sözleşmeli personel 
uygulaması, Devlet personel rejiminde statülerin artmasına neden olmakta , 
eşit işe eşit ücret ilkesinin de gerçekleştirilmesine engel teşkil etmektedir. 

Bu çerçevede; 

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/B' li, sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesini düşünüyor musunuz? Anılan personelin kadroya 
geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Yapılıyorsa , çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

2- 4/B'li personelin eş durumu sebebiyle tayin yapılabilmesi hususundaki 
mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda herhangi bir düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Kamu kurutuşlarında çalışan 4/C li personelin kadroya geçirilmesini 
yararlı görüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir hazırlık çalışması 
var mıdır? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Say ı : B.02.0.OO5/<^c=y j ^ 

Konu : / b / n / 2007 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : a) 31 .10 .2007 tarih v e A.01 .0 .ONS.0 .10 .00 .02-7 /488-1 0 4 9 / 2 8 1 0 sayıl ı yazı . 
b ) 12.1 1.2007 tarih ve B .02 .0 .KKO.0 .12 /106-1 1-3/4263 sayıl ı yazı . 
c) 15.1 1.2007 tarih ve B.02.1 .DPB.0.10.00/1 9 2 5 0 sayılı yazı . 

İlgi (a) yazı gereğ i Tek i rdağ Mil le tveki l i En i s T Ü T Ü N C Ü ' n ü n Say ın Başbakan ımıza 
tevcih ettiği Say ın Başbakan ımız ın kendileri ad ına Bakan l ığ ım koord ina tö r lüğünde 
cevaplandı r ı lmas ın ı t ens ip etl iği 7 /488 esas numaral ı yazı l ı soru önerges iy le ilgili o larak 
Bakan l ığ ım bağlı kuru luşu Dev le t Personel Başkanl ığ ın ın ilgi (c) yaz ı s ı i l iş ikte sunu lmuş tu r 

Bi lgi ler iniz i ve gereğin i arz eder im. 

C M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U 
Devle t Bakan ı 

E K : İlgi (c) yazı ve eki 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

l>evlet P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı 

Say ı :B.(»2. I .DPB.0.1 0 .00 . ( )0 /^C ' -v i -> /*> / / / /2( )07 
K o n u : Soru Önerges i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Say ın M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U ) 

İ lgi : Makamla r ın ı z ın 12/1 1/2007 tarihli ve B.02 .0 .005/447 sayılı yazıs ı . 

T e k i r d a ğ Mil le tveki l i Sayın Hnis T Ü T Ü N C Ü - n ü n Sayın B a ş b a k a n ı m ı z a tevcih ettiği. 
Sayın Başbakan ımız ın Makamlar ın ız ın koord ina tö r lüğünde cevaplandı r ı lmas ın ı uygun 
g ö r d ü ğ ü , 7 /488 esas ııo'lıı Yazılı Soru Önerges ine ver i lecek cevaba esas o lmak Ciğere 
haz ı r lanan biİyiler ekle sunulmuş tur . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

J M \ CJ /A/**Ü U 
l>cvleXH*«*Vsoııel B a ş k a n ı 

Ek: Soru Önergesi cevabı 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ENİS İÜ TÜNC İJ'NÜN 7/488 ESAS NO'LU 
YAZILI SOKU ÖINERC-ESİNE CEVABIMIZ 

Son yıllarda, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlel Memurları Kanununun 
değişik 4/1 i maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin Devlet memurları 
gibi istihdam edildikleri, ancak özlük haklan bakımından Devlel memurundan farklı statikle 
bulundukları, sözleşmeli personel uygulamasının Devlet personel rejiminde statülerin 
artmasına sebep olduğu ve eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleştirmesine de engel teşkil 
etliğinden bahisle tevcih edilen sorular ve cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru I: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/B'li sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesini düşünüyor muşunu/? Anılan personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir 
çalışma yapılıyor mu? Yapılıyorsa, çalışmalar hangi aşamadadır? 

Cevap I: 657 sayılı Devlel Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde kamu hizmetlerinin 
memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle görüleceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Mezkur 4 üncü maddenin (B) fıkrasında "Kalkınma planı, yıllık program ve iş 
programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi 
ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet 
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca 
geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 
görevlileridir. (36 ııcı maddenin Ii - Teknik Hizmetler Sındında belirtilen görevlerde 
yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv 
kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında 
norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla 
kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu 
avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) kadrolu istihdamın 
mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi 
uzmanlarının; Devlet Koııservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi 
Konscrvatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda 
belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile 
istihdamları caizdir. 

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara 
ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, 
kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca 
karaıiaştırılır.'Tıükmüyle sözleşmeli personelin istihdam esasları tespit edilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet icapları, bütçe imkanları, açıktan ve naklen alama 
kontenjanları çerçevesinde kurumsal insan gücü planlamalarını yaparak yürütülecek kamu 
hizmetinin hangi statüdeki personel eliyle gördiiriileceğine karar vermekte ve o personelin 
istihdamı yoluna gitmektedir. Dolayısıyla sözleşmeli personel, ilerideki bir tarihte memur 
kadrolarına geçirilmek üzere değil, hizmet icapları o hizmetin sözleşmeliler eliyle 
gördürülmesini gerektirdiği için hizmete alınmaktadır. 

Yukarıda teferruatlı bir şekilde tarif edildiği üzere, sözleşmelilik statüsü memurluktan 
farklı bir statüdür ve bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin kanun yoluyla memurluk 
statüsüne geçirilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir. Anej^^^nJe^ 
sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması hususunda bir kanun tasan^^çaîışmasl» 
mevcut bulunmamakladır. §£'* *//?°*"'\ 
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Soru 2: 4/B'li personelin eş durumu sebebiyle tayin yapılabilmesi hususundaki 
mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunu/? 

Cevap 2: Birinci sorunun cevabında da işaret edildiği veçhile, sözleşmeli personel, kurumlara 
tahsis edilen pozisyonlarda kendileriyle yıllık olarak yapılan sözleşmeyle istihdam 
edilmektedirler. Söz konusu pozisyonlar, bütçe imkanları ve hizmet icapları ölçüsünde, 
sadece ihtiyaç duyulan kamu kurumlarına, ihtiyaç duyulan birimler itibariyle tahsis 
edilmekledir. Dolayısıyla sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin 
maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve unvanlarda istihdam edildiğinden. Devlet 
memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde ya da kurumlar arasında naklen atanmalarına dair 
mevzuat bulunmamakladır. Ancak, aynı kurum içinde olması kaydıyla, başka bir hizmet 
birimde çalışmak isteyen sözleşmeliler söz konusu olduğunda, unvan yükselmesi mahiyetinde 
olmayan ve sınavla girilen bir pozisyon için, sözleşmelilerin görev yaptıkları hizmet 
birimindeki sözleşmelerinin i'esh edilerek çalışmak istedikleri hizmet birimi için yeniden 
sözleşme yapılmasının sınav şartı aranmadan, mümkün olabileceği istikametinde kamu kurum 
ve kuruluşlarına olumlu mütalaa verilmekledir. 

Soru 3:Kamu kuruluşlarında çalışan 4/Cli personelin kadroya geçirilmesini yararlı 
görüyor musunuz? Kıt konuda herhangi bir hazırlık çalışması var mıdır? 

Cevap 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ((' ) fıkrasında 
"Geçici Personel", "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet 
Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme 
ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlamıştır. Bahis konusu hüküm 
mucibince, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek geçici personelin, istihdamı, 
çalışma şartları ve ücretleri konusunda her yıl Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığının görüşlerine dayalı olarak Bakanlar Kurulu Kararı istihsali gerekmektedir. Bu 
mahiyette istihsal edilen Bakanlar Kurulu Kararlarıyla geçici personelin çalışma süresi 
mezkur Kanunun "I yıldan az süreli" hükmüne uygun olarak belirlenmekledir. Geçici 
personelin ücreti ise, ülkenin genel ekonomik politikası ve mali disiplin prensibi çerçevesinde 
yine Bakanlar Kurulunca tespit edilmekledir. 

Yukarıda teferruatlı bir şekilde açıkladığı veçhile, geçici personel, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda müstakilcn bir istihdam biçimi olarak tarif edilmiş ve bu personel 
"sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler" olarak tanımlanmıştır. Bu yönüyle 
geçici personelin sürekli işçi kadrosuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, geçici personelin Devlet memuru kadrolarına nakledilmesi hususunda 
ise kanun değişikliği gerekmekte olup, bu aşamada, söz konusu kanun değişikliği çalışması 
bulunmamaktadır. 
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34.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Bağ-Kur sigortalılarının basamak yükseltilmesine 

ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/499) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın .F'«ruk <?£-Ltfc. 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 22.10.2007 

Av. Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 

Seçim bölgem olan Kırklareli ilinde olduğu gibi, diğer illerimizdeki birçok Bağ-Kur sigortalısı 
02.08.2003 tarih ve 4356 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesiyle getirilmiş olan; basamak yükseltme 
hakkını kullanmış ve kanunda belirtilen ilave prim tutarlarını ödeyerek 12 basamağa kadar ilave 
basamağı satın almışlardır. 

Buna karşın; bu sigortalılar yıl ve prim sürelerini doldurup yaşlılık aylığı bağlanması için 
başvuru yaptıklarında; kendilerine bağlanan yaşlılık aylığı miktarını gördüklerinde, belirttiğimiz 
basamak yükseltmenin dikkate alınmadığı anlaşılmıştır. 

Buna göre; 
1)- İlgili yasaya göre basamak satın alarak; basamak yükselten Bağ-Kur sigortalıları bu 

uygulama nedeniyle mağdur olmuyorlar mı? 
2)- Bağ-Kur sigortalılarının mağduriyetlerini gidermek için; Bakanlığınızca bir çalışma 

yapılıyor mu? 
3)- Bakanlığınızca bir çalışma yapılmıyor ise; Bağ-Kur'un haksız olarak tahsil ettiği bu 

primlerin sigortalıları iadesi düşünülüyor mu? 
4)- Mevcut uygulama doğru ise; basamak satın almayı düzenleyen 4356 Sayılı Kanunun geçici 

2. maddesinin çıkarılmasının amacı nedir? Bu madde ile basamak satın alarak ilave prim ödeyen Bağ-
kur sigortalılarına sağlanan bir hak var mıdır? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.O-12.00-00/610- lHfl 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 6 fesm 7037 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1069 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'e ait 7/499 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ TURGUT DİBEK'İN 7/499 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

01/01/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 
aylık hesaplama usulü değişmiştir. Bu Kanundan önce sigortalılara ve basamak yükseltmesi 
yapan sigortalılara en son prim ödedikleri veya intibak ettikleri basamak esas alınarak 
aylıkları bağlanmaktadır. 

4447 sayılı Kanun, sigortalının en son bulundukları basamaktan aylık bağlanması 
yerine sigortalılık süresince ödedikleri primlerin güncellenmiş değerleri üzerinden ortalama 
kazançları esas alınarak aylık bağlanması usulünü getirmiştir. 

Yine, bu Kanunla getirilen geçici düzenleme ile 2000 yılı öncesi sigortalı hizmetlerine 
ilişkin sigortalının 31/12/1999 tarihinde bulunduğu basamak esas alınarak 2000 yılı öncesi 
kısmi aylığının, 2000 sonrası primlerinden ortalama kazancı bulunarak 2000 yılı sonrası kısmi 
aylığının hesaplanarak bunların toplamından bağlanacak aylığın bulunması öngörülmektedir. 

2003 yılında basamak yükseltmesi yapan sigortalılar 31/12/1999 tarihinde 
bulundukları basamakları üzerinden 2000 yılı öncesi kısmi aylıkları, 2000 yılı sonrasında ise 
ödedikleri primler ve basamak yükseltme için ödedikleri primler üzerinden 2000 yılı sonrası 
kısmi aylıkları hesaplanarak aylıkları bağlanmıştır. Bu durumdaki sigortalılar 31/12/1999 
tarihi itibariyle bulundukları basamakların düşük olması nedeniyle 2000 yılı öncesi kısmi 
aylığı ve dolayısıyla bağlanan aylıkları düşük kalmaktadır. 

Basamak yükseltme hakkından faydalanıp, yaşlılık aylığı talebinde bulunan 
sigortalılara 1479 sayılı Kanunun yaşlılık aylığının hesaplanmasını öngören 36 ncı maddesi 
çerçevesinde, aylık hesaplanmasında basamak yükseltme primi tutarlarının tamamı aylık 
hesabında dikkate alınmış olup, basamak yükseltme hakkından yararlanıp tarafına aylık 
bağlanan sigortalıların ödedikleri basamak yükseltme farklarının iade edilmesine Kanunen 
imkan bulunmamaktadır. 

24/07/2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre; 1479 sayılı 
Kanuna tâbi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki 
basamak yükseltme hakkı getirilmiştir. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde 
bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için 
öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi 
suretiyle hesaplanmıştır. 

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının 
yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre yaşlılık 
aylığından yararlanmak koşullarını taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı-, 
bağlanmaktadır. 
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35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu 'nun, İzmir 'de kurulması planlanan otomotiv ve 
dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Zafer 
Çağlayan 'in cevabı (7/506) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 

gereğince saygıyla talep ederim. 19.10.2007 

Seçim bölgem İzmir'de yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak iki ihtisas sanayi 

bölgesi kurulmasının planlaması malumlarınızdır. 

Bu bağlamda; 

1-) Otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerinin kurulması yönünde, son durum 

nedir? 

2-) Anılan sanayi bölgeleri için Bakanlığınızın hazırlıkları var mıdır? Bunlar nelerdir? 

3-) Her iki ihtisas sanayi bölgesinin bitirilmesi Bakanlığınızca ne zaman uygun 

görülmektedir? 

4-) İzmir ilimiz'e başkaca ihtisas sanayi bölgesi kurulması düşünülmekte midir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ OO0 0 0 O 2 - 5 7 / y -t 2 ' T l / 
KONU : Yazılı Soru Önergesi " " " ' '" ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:31.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/506-1071/2879 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU'nun, "İzmir'de kurulması planlanan 
otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/506) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: Önerge cevabı 

tZMtR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KENAN TANRIKULU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIM İZ 

CEVAP l-2:lzmir ilinde Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yer seçimi komisyon 
üyesi olan Aliağa Belediye Başkanlığının 12.06.2007 tarih ve 2591 sayılı yazısında; OSB 
alanın gerek konumu, gerekse bir kısmının tarımsal nitelikli alanda kalması ve Güzelhisar 
deresinin taşkın alan sınırlarında bulunması nedeniyle uygun görülmediği bildirildiğinden, 
Aliağa Belediye Başkanlığının olumsuz görüşü ile oy birliği şartının sağlanamaması 
nedeniyle 17.07.2007 tarih ve 7767-7772 sayılı dağıtımlı yazımızla yer seçiminin olumsuz 
sonuçlandığı İzmir Valiliğine ve ilgili kurumlara bildirilmiştir. 
Otomotiv ihtisas OSB adı altında herhangi bir proje bulunmamaktadır. Ancak, Otomotiv 
sektörü ağırlıklı faaliyet gösteren İzmir-Kemal paşa Bağyurdu (Kobsan) Organize Sanayi 
Bölgesi yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. 29/05/2007 tarihinde Killik mevkiindeki 
147 ha.hk alan için yer seçimi komisyonu toplanmıştır. En son Çevre ve Orman Bakanlığı 
ÇED Planlama Genel Müdürlüğünün 19.10.2007 tarihli ve 57473 sayılı olumlu görüşü 
Bakanlığımıza gönderilmiştir. Sözkonusu görüş 30.10.2007 tarihli ve 11617 sayılı yazımız 
ekinde nihai görüşünü Bakanlığımıza bildirmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
gönderilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının olumlu görüşü ile kurum görüşleri 
tamamlanacağından yer seçimi yönetmeliğinin 29. maddesi gereği alana ilişkin gözlemsel 
jeolojik etüt yaptırılarak ilgili kurumca onaylanmasına müteakip OSB yeri kesinleştirilecektir. 

CEVAP 3: İzmir Dökümcüler İhtisas OSB'nin yer seçimi olumsuz sonuçlanmıştır. Otomotiv 
sektörü ağırlıklı faaliyet gösteren İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu (Kobsan) Organize Sanayi 
Bölgesi'nin yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. 

CEVAP 4: Bakanlığımızca yeni ihtisas sanayi bölgesi kurulması bölgeden gelecek talepler 
doğrultusunda değerlendirilecektir. 
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36.- izmir MilleU'ekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'mm, İzmir 'deki organize sanayi bölgelerinin so

runlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'm cevabı (7/507) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 22.10.2007 

rn¥zM$~~u^—-, 
Ahmet Kenan TANRIKULU ^ ^ 

İzmir Milletvekili 

Seçim bölgem İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerinden; 

1-) Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Belediyesi arasında yaşanan 
sorunlar ne zaman çözüme kavuşacaktır? 

2-) Bu sorunların çözümü noktasında; bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmış sonucu 
ne olmuştur? 

3-) Daha önce ilgili sivil toplum örgütleri tarafından makamınıza sunulan, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi imar durumu ve yüzdelerinin artırılmasına yönelik yönetmelikte 
gerekli düzenleme ne zaman yapılacaktır? 

4-) İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerinin sorunları nelerdir? 
5-) Bu sorunlar makamınıza hangi tarihte intikâl etmiş ve bugüne kadar hangi işlemler 

yapılmış; sonucu ne olmuştur? 
6-) Organize sanayi bölgeleri ile ilgili; mevcut verimliliği artırıcı, sorunlarını minimize 

edecek ve daha da geliştirecek hazırlık ve projeleriniz nelerdir, bunlar hangi tarihte 
uygulamaya girecektir? 

7-) istihdamı artırıcı yönde izmir ile ilgili projeleriniz nelerdir, bunlar ne zaman hayata 
geçirilecektir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 OBHİ 0 00 00 02--551 1 4 - 1 1 - 2007 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL İSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ:31.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/507-1072/2880 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU'nun, "İzmir'deki organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/507) esas 
nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ek: Önerge cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KENAN TANRIKULU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CAEVAPLARIMIZ 

CEVAP l-2:Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Belediyesi arasında yaşanan sorunlar 
yargıya intikal etmiş olduğundan, Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 
Ulucak Belediye Başkanlığının Kemalpaşa OSB'nin tüzel kişilik tesciline ilişkin işlemin iptali 
istemiyle açılan davanın temyizen incelenmesi ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı 
verilmiştir. 
Ancak, Bölgenin 4562 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulmuş hukuken ve fiilen 
mevcut bir OSB olması nedenleriyle, 239 sicil no ile işlemlerine devam etmiştir.Aynı 
Belcdiye'nin Bakanlığımız işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir 3. îdare 
Mahkemesinde açtığı dava neticesinde tüzel kişiliğinin tesciline ilişkin işlemin iptali ve 
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

CEVAP 3: Bu konuyla ilgili olarak tüm OSB'ler için genel değerlendirme yapılmaktadır. 

CEVAP 4-5: İzmir ilinde yürütülen Organize Sanayi Bölgesi projelerine ilişkin ağırlıklı olarak 
ödenek talebi yer almaktadır. Bakanlığımızca Bütçe imkanları çerçevesinde ödenek teminine 
çalışılmaktadır. 
Yer seçimi işlemleri ile ilgili sorunlar iletilmekte olup, OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Değişikliği 
Yapılması Hakkında Yönetmelik Tasarı Taslağı" ile, yatırım için daha iyi bir ortam oluşturmak, 
müteşebbislerin geleceğe yönelik yapacakları yatırımlarla ilgili kararlarını daha kolay almalarını 
sağlamak, yer seçimine esas kurum ve kuruluş görüşlerine zaman kısıtlaması getirilmek suretiyle 
OSB yerinin kesinleştirilme işleminin çabuklaştırılması hedeflenmiş olup, taslak hakkında 
kurumların görüş bildirmesi 17.10.2007/11143-11155 dağıtımh yazımız ile ilgili kurumlardan 
(kurumlara 1 aylık süre verilerek) istenmiştir. Söz konusu OSB Yer Seçimi Yönetmeliği 
Değişikliği Yapılması Hakkında Yönetmelik Tasarı Taslağı'nın, Kurum görüşlerine açılabilmesi 
için Bakanlığımız tanıtım (web) sayfasında yer almaktadır. 

CEVAP 6:Şehir içinde sanayi planlaması adı altında oluşan bazı sanayi topluluklanndaki 
işletmelerin bir araya gelmesiyle oluşabilecek düzenli sanayileşme ancak OSB'ler aracılığı ile 
yapabilmektedir. Bu sanayi alanlarının çevreye olan etkilerini minimize edebilecek yegane oluşum 
OSB'ler olarak görülmektedir. Bakanlığımız bilgisi dışında açılan sanayi alanlarının mutlaka 
Bakanlığımız görüşü alınarak gerçekleştirilmesi hususunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, 
genelgenin yayımlanması sağlanmıştır. Bu genelgenin uygulanması ile OSB'lerin tam kapasiteye 
ulaşmasının önündeki önemli bir engel kalkmış olacaktır. 
OSB Kanununda yapılan değişikliklerin uygulama yönetmeliğine yansıtılması ve uygulamada 
karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, mevzuatla ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak 
gerekli değişiklik çalışmaları devam etmektedir. 
CEVAP 7: Bakanlığımız 2007 yılı yatırım programında, Ödemiş OSB ile Bergama OSB projeleri 
yer almakta olup, bu projelerin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmasına 
çalışılmaktadır, ödemiş OSB'de 50 adet sanayi parseli bulunmakta olup, 12 adedi sanayiciye 
tahsis edilmiştir. Bölgede bulunan bu parsellerin tamamının üretime geçmesi halinde yaklaşık 
2.500 kişiye iş imkanı sağlanacağı öngörülmektedir. Bergama OSB'de ise 107 adet sanayi parseli 
bulunmakta olup, bu parsellerin tamamının üretime geçmesi halinde yaklaşık 5.300 kişiye iş 
imkanı sağlanacağı öngörülmektedir. 
Diğer taraftan, İzmir ilinde Bakanlığımız kredisi kullanmayan ve çeşitli aşamalarda devam eden 
14 adet OSB projesi yer almaktadır. Söz konusu Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 1.566 adet 
sanayi parselinin 1.233 adedi sanayiciye tahsis edilmiştir. Bölgede bulunan tahsis edilmemiş 333 
adet sanayi parseli yatırımcı beklemektedir. Tahsis edilen bu parsellerden 219 adedi üretime 
geçmiştir. Mevcutta yaklaşık 17.600 kişiye iş imkanı sağlanmış olup, tamamının üretime 
geçmesiyle yaklaşık 80.000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. 
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37.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan 'in, Çankırı 'daki sertifikalı tohumluk destekleme ödeme

lerine ve çeltik tarımına, 
- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay 'in, ikinci el tarım makineleri ithalatının durdurulacağı 

iddiasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/508, 509) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.10.2007 

Ahmet BUKAN 
Çarıkın Milletvekili 

Çifçilerimizin almış olduğu Sertifikalı Tohumluk Desteklemeleri ödemeleri 
Çankırı ilimizde yapılmamıştır. 

Bu nedenle 
-2006-2007 Ekim sezonu Sertifikalı Tohumluk Desteklemeleri ödemeleri ne 

zaman yapılacaktır. ? 
-Çankırı - Kızılırmak ilçemizde yapılan Çeltik tanmı Türkiye de önemli bir yere 

sahiptir. Hükümetimizin Çeltik tarımıyla ilgili Kızılırmak ilçemize yönelik bir projesi 
varmıdır. 0 
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İÜ.RKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. * ^Ji 

>^ l / Av. M. Fatih AT AY 
I / Aydın Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce 3-4 Eylül 2007 
tarihinde, Kahramanmaraş Tarım îl Müdürlüğü'ncc düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon 
Kurulu toplantısında, "Eski kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek 
maddelere ilişkin tebliğ" kapsamında ikinci el tarım makineleri ithalatının 2008 yılından 
itibaren durdurulması yönünde tavsiye kararı alındığı ve 2008 yılı îthalat Rejimi Tebliği 
için Dış Ticaret Müsteşarlığı ile görüşmek üzere, Bakanlığınız Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve TARMAKBİR'İN görevlendirildiği belirtilmektedir. 

Türk pamuk çiftçisi maliyetini düşürmek için bütçesine göre 10 yaşını geçmemiş ikinci 
el toplama makinesi ve ekipmanları ithalatı yapabilmektedir. Yenisi ile arasında çok ciddi 
fiyat farklılıkları olan bu makine ve ekipmanların ithalatı, çiftçilerimiz lehine fiyat rekabeti 
avantajı getirmekte ve hasat kaybının önüne geçilebilmcsini sağlamaktadır. Çiftçilerimizin 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve diğer alanlarda da içinde bulundukları sıkıntıların 
giderilmesi beklenirken, alınması muhtemel böyle bir karar hem çiftçilerimiz hem de bizler 
tarafından anlaşılamamıştır. 

SORULAR: 

1- İlgili Genel Müdürlüğünüzün açıklamış olduğu ve tavsiye karan niteliği taşıdığı 
ifade edilen bu bilgilerin doğruluk derecesi nedir? Doğru ise siz de bu uygulanmanın 
haklı nedenlerini nasıl açıklıyorsunuz? 

2- Çiftçilerimizi çok zor durumda bırakabilecek böyle bir uygulamanın, zaten kuraklık 
gibi doğal bir afetle karşı karşıya olan çiftçilerimizi daha da kötü durumlara 
düşüreceği ve gittikçe azalmakta olan pamuk üretimini olumsuz etkileyeceği 
tarafınızca da bilinmekte midir? 

3- Kendi ilim Aydın'da kuraklık nedeniyle % 40-60 arası gibi ciddi bir verim kaybı 
yaşanmaktadır. Çiftçilerimizin bu zararlarına karşı ne gibi önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? Bakanlığınız hasar tespiti yaptırarak çiftçilerimizin zararlarının 
karşılanması gibi bir çalışma içerisinde midir? 

4- Dünyadaki pamuk üreten diğer rakip ülkelerce, sıfır gümrükle ülkemize pamuk 
girişi yapılabilmektedir. Çiftçilerimizi korumak adına bu ülkelere gümrük 
uygulanması gibi bir tavsiye karan almayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-^ 2-^> "2- .11.2007 
Konu : Soru Önergeleri 

1 9 \'';"St~.*- 9 r A? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 31.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1069 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Çankırı Milletvekili Ahmet BUKAN'a ait 7/508 ve Aydın 
Milletvekili Mehmet Fatih ATAY'a ait 7/509 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1. Görüş 7/508 
2. Görüş 7/509 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi :Ahmct BUKAN 

Çankırı Milletvekili 
Esas No :7/508 

Çiftçilerimizin almış olduğu Sertifikalı Tohumluk Desteklemeleri Ödemeleri Çankırı ilimizde 
yapılmamıştır.Bu nedenle; 

SORU) 2006-2007 Ekim sezonu Sertifikalı Tohumluk Desteklemeleri ödemeleri ne zaman 
yapılacaktır. ? 
Çankırı - Kızılırmak ilçemizde yapılan Çeltik tarımı Türkiye de önemli bir yere sahiptir. 
Hükümetimizin Çeltik tarımıyla ilgili Kızılırmak ilçemize yönelik bir projesi var mıdır? 

CEVAP ) 2006-2007 dönemi sertifikalı tohumluk kullanımında Çankırı tli için 02.10.2007 
tarihi itibarıyla 765 çiftçiye 58.837,912 dekar alanda 291.628,44 YTL destekleme ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. Şu anda Çankırı iline dair bekleyen sertifikalı tohumluk desteği ödemesi 
bulunmamakladır. 

önümüzdeki dönemde ülkemizde her bir tarım bölgesine uygun ürün deseninin belirlenmesi 
ve desteklemelerin havza özelliklerine göre yapılması hususunda çalışmalar başlatılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Mchmct Fatih ATAY 

Aydın Milletvekili 
Esas No :7/509 

Bakanlığınıza bağlı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce 3-4 Eylül 2007 
tarihinde, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon 
Kurulu toplantısında, "Eski kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek 
maddelere ilişkin tebliğ" kapsamında ikinci el tarım makineleri ithalatının 2008 yılından 
itibaren durdurulması yönünde tavsiye kararı alındığı ve 2008 yılı İthalat Rejimi Tebliği 
için Dış Ticaret Müsteşarlığı ile görüşmek üzere, Bakanlığınız Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve TARMAKBİR'İN görevlendirildiği belirtilmektedir. 

Türk pamuk çiftçisi maliyetini düşürmek için bütçesine göre 10 yaşını geçmemiş ikinci 
el toplama makinesi ve ekipmanları ithalatı yapabilmektedir. Yenisi ile arasında çok ciddi 
fiyat farklılıkları olan bu makine ve ekipmanların ithalatı, çiftçilerimiz lehine fiyat rekabeti 
avantajı getirmekte ve hasat kaybının önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Çiftçilerimizin 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve diğer alanlarda da içinde bulundukları sıkıntıların 
giderilmesi beklenirken, alınması muhtemel böyle bir karar hem çiftçilerimiz hem de bizler 
tarafından anlaşılamamıştır. 
SORULAR: 
SORU 1) İlgili Genel Müdürlüğünüzün açıklamış olduğu ve tavsiye kararı niteliği taşıdığı 
ifade edilen bu bilgilerin doğruluk derecesi nedir? Doğru ise siz de bu uygulamanın haklı 
nedenlerini nasıl açıklıyorsunuz? 
SORU 2) Çiftçilerimizi çok zor durumda bırakabilecek böyle bir uygulamanın, zaten kuraklık 
gibi doğal bir afetle karşı karşıya olan çiftçilerimizi daha da kötü durumlara düşüreceği ve 
gittikçe azalmakta olan pamuk üretimini olumsuz etkileyeceği tarafınızca da bilinmekte 
midir? 
SORU 3) Kendi ilim Aydın'da kuraklık nedeniyle % 40-60 arası gibi ciddi bir verim kaybı 
yaşanmaktadır. Çiftçilerimizin bu zararlarına karşı ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
Bakanlığınız hasar tespiti yaptırarak çiftçilerimizin zararlarının karşılanması gibi bir çalışma 
içerisinde midir? 
SORU 4) Dünyadaki pamuk üreten diğer rakip ülkelerce, sıfır gümrükle ülkemize pamuk 
girişi yapılabilmektedir. Çiftçilerimizi korumak adına bu ülkelere gümrük uygulanması gibi 
bir tavsiye kararı almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3-4) Bakanlığımızca her yıl düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon Kurul 
Toplantılarında, tarımsal mekanizasyon ile ilgili politikalara yön verilmesine yardımcı olmak 
amacıyla tavsiye kararları üretilmektedir. "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal 
Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" kapsamında ithal edilen ikinci el tarım makinaları 
konusu 4-5 Eylül 2006 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon Kurulu 
toplantısında da irdelenmiş ve ikinci el tarım makinaları ithalatına son verilmesi yönünde 
tavsiye kararı alınmış ancak söz konusu karar, uygulayıcı kuruluş olan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilmemiştir. 

Konu, 3-4 Eylül 2007 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen Tarımsal 
Mekanizasyon Kurul toplantısında katılımcılar tarafından tekrar gündeme getirilmiş, 
kullanılmış tarım makinalarının hasat kaybı ve ürün kalitesine olumsuz etkileri, garanti 
belgesi ve servis zorunluluklarının olmaması nedeniyle ithalatının durdurularak 2008 yılı 
İthalat Rejimi Tebliği için Dış Ticaret Müsteşarlığı ile görüşmek üzere Bakanlığımız, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve TARMAKBİR'in görevlendirilmesi 
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yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
Kurul toplantısında söz konusu kararın oluşması aşamasında; biçerdöverler ve pamuk 

hasat makinalarırıın çok pahalı olması nedeniyle bu makinaları satın alanların genelde çiftçi 
değil müteahhitler olduğu, hasatta % 90'ların üzerinde müteahhitlik sistemiyle çalışıldığı, 
dolayısıyla ürün ve kalite kaybının önemsenmediği, hasat kayıpları nedeniyle milli ekonomiye 
verilen zararların yanı sıra, bu alanda yerli sanayimizin gelişimine yönelik yatırım 
çalışmalarına engel olunduğu görüşleri ön plana çıkmıştır. 

Kararda adı geçen kuruşların katılımıyla 8 Aralık 2007 tarihinde TARMAKBİR 
bünyesinde Dış Ticaret Müsteşarlığının da katılacağı bir komisyon çalışması planlanmış 
olup, karara aksi yönde görüş bildiren ticaret borsaları adına îzmir Ticaret Borsası da 
toplantıya davet edilmiştir. 

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Yönetmeliği çalışma esasları doğrultusunda, 
komisyon çalışması sonucu benimsenen karar Bakanlığımız tarafından Dış Ticaret 
Müsteşarlığına bildirilecek olup, uygulama yetkisi Dış Ticaret Müsteşarlığına aittir. 
Diğer yandan, küresel ısınmanın bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda da yaşanması 
muhtemel olan kuraklık ve su kaynaklarının azalması karşısında Bakanlığımızca aşağıda 
belirtilen tedbirler alınmaya başlamıştır. 

1. 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere yardım yapılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Karan yürürlüğe girmiştir. Kararname çerçevesinde, ürünleri 
%25 ve üzerinde zarar gördüğü belirlenen çiftçilere kaybettikleri ürün miktarına 
karşılık gelen alan için; 

• Buğdayda 15 YTL/dekar, 
• Arpa ve korunga için 12 YTL/dekar, 
• Fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenecektir. 

Kararname ile, ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin 
borçlan 1 yıl süreyle ertelenmiştir. 

2. Küresel iklim değişikliğinden ülkemizin ne şekilde etkilenebileceğini, bu değişikliğin 
nerelerde tehdit, nerelerde fırsatlar oluşturacağını önceden tahmin etmek, risk 
analizleri yapmak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere, "Kuraklık Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuş ve "Tarımsal Kuraklık Eylem Planı" 
hazırlanmıştır. 

3. Damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri tesis eden çiftçilere sübvansiyonlu 
kredi sağlanmaktadır. 

4. 2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında modern 
sulama yatırımlarına %50 hibe desteği verilmektedir. 

5. 2007 yılında başlatılan diğer bir uygulama kapsamında, damla sulama ve yağmurlama 
sulama sistemlerine yatırım yapan çiftçilerimize Ziraat Bankası tarafından 5 yıla kadar 
sıfır faizli kredi desteği verilmektedir. 

6. Bakanlığımızca kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
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38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, Altıntaş Bölgesel Havalimanı projesine ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/511) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA, 

Aşağıda belirtilen soruların Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı YILDIRIM 

tarafından y**»H olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr. Alim İŞIK * J 

MHP Kütahya Milletvekili 

Bilindiği gibi Kütahya ili, İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük ve 
önemli merkezlerin tam orta bölgesinde bulunan, yeraltı ve yerüstü kaynakları 
ile turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Ancak gerek karayolu gerekse hava ve 
demir yolu ulaşımının gelişmemiş olması nedeniyle bu potansiyelini kullanarak 
sosyo-ekonomik yönden gelişmiş bir il konumuna yükselememiştir. Son 
dönemlerde özellikle yerel basmda, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illerinin 
birlikte kullanacağı ve bu illerin hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel 
yönden gelişmesine önemli katkılar sağlayacak olan Altıntaş Bölgesel 
Havalimanının yapılmasına yönelik olarak farklı yorumlara neden olabilecek 
değişik haber ve demeçler yer almaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illeri tarafından ortaklaşa kullanılacağı 
belirtilen Altıntaş havalimanı projesi ne büyüklükte bir projedir? 

2. Proje hangi aşamadadır? 

3. Bölgesel havalimanı projesine ilişkin ÇED raporu sonuçlanmış mıdır? 

4. Kamulaştırma işlemleri hangi aşamadadır ve ne kadar büyüklükte bir alan 
kamulaştırılacaktır? 

5. Proje 2008 yılı yatırım programına alınmış mıdır? Alındı ise ne kadar bir 
bütçe ayrılmıştır? 

6. Projenin toplam bütçesi ne kadardır? 

7. Söz konusu havalimanı projesinin en erken ve en geç tamamlanma 
tarihleri nedir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/-^'?'-1 

Konu :Kütahya Milletvekili 
Sayın Alim IŞIK'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 31.10.2007 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-1069 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın 7/511 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK'IN 
7/511 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Bilindiği gibi Kütahya ili, İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük ve 
önemli merkezlerin tam orta bölgesinde bulunan, yer altı ve yer üstü kaynakları ile 
turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Ancak gerek karayolu gerekse hava ve demir yolu 
ulaşımının gelişmemiş olması nedeniyle bu potansiyelini kullanarak sosyo-ekonomik 
yönden gelişmiş bir il konumuna yükselememiştir. Son dönemlerde özellikle yerel 
basında, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illerinin birlikte kullanacağı ve bu illerin 
hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine önemli katkılar 
sağlayacak olan Altıntaş Bölgesel Havalimanının yapılmasına yönelik olarak farklı 
yorumlara neden olabilecek değişik haber ve demeçler yer almaktadır. Bu konuyla ilgili 
olarak; 

1. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illeri tarafından ortaklaşa kullanılacağı 
belirtilen Altıntaş havalimanı projesi ne büyüklükte bir projedir? 

2. Proje hangi aşamadadır? 
3. Bölgesel havalimanı projesine ilişkin ÇED raporu sonuçlanmış mıdır? 
4. Kamulaştırma işlemleri hangi aşamadadır ve ne kadar büyüklükte bir alan 

kamulaştınlacaktır? 
5. Proje 2008 yılı yatırım programına alınmış mıdır? Alındı ise ne kadar bir bütçe 

ayrılmıştır? 
6. Projenin toplam bütçesi ne kadardır? 
7. Söz konusu havalimanı projesinin en erken ve en geç tamamlanma tarihleri 

nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Sözkonusu havalimanı projesi, büyük gövdeli uçakların inebilecekleri boyutlarda; 
Pist :3000x45m 
Taksirut :265x24m 
Apron :228xl20m 
Terminal Binası(iç ve dış hat):12.000m2 ölçülerinde planlanan bir projedir. 

Altyapı proje yapımına yönelik arazi çalışmaları tamamlanarak topografık plan, 
genel yerleşim planı, mania planı, kamulaştırmaya esas plan hazırlanmış olup, altyapı 
kesin proje hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca üst yapı avan projeleri ve 
fizibilite raporu hazırlanmıştır. Üst yapı uygulama projeleri ise 4734 sayılı kamu ihale 
yasası gereği ihale yoluyla elde edilecektir. ÇED raporu süreci devam etmektedir. 

Proje için 2.950.000 m alan gerekmekte olup, bunun yaklaşık %60'lık kısmı 
hazine arazisine tekabül etmektedir. Kamulaştırmaya esas plan hazırlanarak şahıs 
arazilerinin hazine arazileri ile takas yapılması çalışmaları için Kütahya Valiliğine 
gönderilmiştir. 

İlk kez 2006 yılında yatırım programına alınan proje; 2008 yılı yatırım 
programında; altyapı 54.380.000 YTL., ve üstyapı 54.000.000 YTL. olmak üzere 
toplam 108.380.000 YTL/iproje bçd^li ve altyapı 1000 YTL., üstyapı 1000 YTL olmak 
üzere toplam 2000 YTLyîz Bedel, wlı ödeneği ile yer almıştır. Projenin 2011 yılında 
bitirilmesi planlanmakladır.., '•"•".X*J 
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39.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Hakkâri'deki terör saldırısına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 
UM 

tfımet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

PKK'nın, 21 Ekim günü saat 00.20'de, Hakkari Dağlıca'daki askeri 
birliğimize saldırarak, 12 askerimizi şehit etmesi, 16 askerimizi yaralaması ve 8 
askerimizi de rehin alması, tüm Türkiye'de büyük acıya ve üzüntüye neden 
olmuştur. Çatışmalar gün boyu, savaş ortamında bütün şiddetiyle devam 
etmiştir. 

Toplumda büyük üzüntü ve tepkilere neden olan bu olay ve sonrasında 
gün boyu süren savaş ortamında şiddetli çatışmalar devam ederken, sayın 
GÜL'ün ve sayın ERDOĞAN' in tutumu garipsenmiştir. 

Zira, Cumhurbaşkanı ve TSK'nin Başkomutanı olan sayın GÜL, PKK 
baskınıyla 12 askerimizin şehit olduğu, 16 askerimizin yaralandığı ve 8 
askerimizin terör örgütü tarafından rehin alındığı ve çatışmaların gün boyu 
bütün şiddetiyle devam ettiği 21 Ekim günü, makamından ve görevinden 
saatlerce ayrılarak, referandumda oy kullanmak üzere Kayseri'ye gitmiştir. 

Keza sayın Başbakan, hafta sonu tatili nedeniyle İstanbul'da olduğu aynı 
gün, hemen görevinin ve ilgili kurumların başına geçmek yerine, önceliği 
referandumda oy vermeye ayırmış ve ancak akşam saatlerinde Ankara'ya 
gelmiştir. 

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanı sayın 
GÜL, kamuoyunda büyük infial yaratan PKK baskını sonucu 12 askerimizin 
şehit edilip, 16'sının yaralandığı ve 8 askerimizin rehin alındığı bu olayı hangi 
saatte öğrendi? Referandumda oy kullanmak için, hangi saatte Kayseri'ye gitti? 
Hangi saate Ankara'ya döndü? 

2- Başbakan olarak siz, bu olayı hangi saatte öğrendiniz? Hangi saatte 
İstanbul'dan Ankara'ya döndünüz? Neden hemen Ankara'ya gelip, işinizin 
başına geçmediniz? Sizin için referandumda oy kullanmak daha mı önemliydi? 
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T.C 
D E V L E T BAKANİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .001 / \S8 
Konu :Soru Önergesi 

16 Kasım 2007 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : 05.11.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-7/525-1107/2983 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Ahmet ERSİN'in Sn. Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK j 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 Yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SN. AHMET ERSİN'İN BAŞBAKANIMIZ 
SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/525-1107/2983 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
VERİLEN CEVAP 

Anayasamızın 8. maddesi yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu'na vermiştir. Yürütme sorumluluğunu en üst düzeyde temsil etme 
durumunda olan insanların sorumluluk alanları takdir edileceği üzere ne sadece 
Ankara ne de milletin belli bir kesimi ile sınırlı değildir. Bu itibarla 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'in görev alanı tüm Türkiye olup, sorumlu oldukları 
hedef kitle ise tüm milletimizdir. 

Telekomünikasyon araçlarının son derece geliştiği ve iletişimde uzay 
çağını yaşadığımız bu zaman diliminde, sorumluluk alanları tüm Türkiye olan 
makam sahiplerinin geçmişte olduğu gibi kendilerini Ankara ile smırh tutmaları 
düşünülemez. 

Kaldı ki söz konusu tarihte referandum gibi Anayasal bir sorumluluk 
gereği Ankara dışında bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakan, meydana gelen 
müessif olaya ilişkin olarak gerekli tüm sorumluluklarını bihakkın yerine 
getirmişlerdir. 
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40.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlütepe'nin, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer ku

rumlara geçen personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/556) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Devlet Bakanı sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hali! ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Soru 1: 2002 Yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığından nakil ve geçici görevlendirme 
ile hangi kuruma kaç kişi geçmiştir? 

Soru 2 ; Bu kurumdan nakil ve geçici görevle başka kuruma geçiş yapmak isteyenlerden 
işlemleri henüz sonuçlandırılmayan kişi sayısı kaçtır? 

Soru 3:2002 Yılından bu yana Diyanet işleri Başkanlığından diğer kamu kuruluşlarına geçici 
görevli ve nakil yoluyla geçen personel sayısı, toplam personel sayısının yüzde kaçım 
oluşturmaktadır? 

Soru 4: AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından sonra Diyanet İşleri Başkanlığından 
diğer kamu kuruluşlarına geçiş yapan personel sayısında bir artış yaşandığı, hatta bu kurumun 
diğer kurumlara geçiş yapmak için sıçrama tahtası olarak kullanıldığı iddiaları doğru mudur? 
Doğru ise bunun sebebi nedir? 

Soru 5: Diyanet İşleri Başkanlığında hali hazırda personel açığı olan kadrolardan, hu açığa 
rağmen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olan veya geçici görevlendirilen olmuş 
mudur? 

D 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/C3ı/^fc. »-S/U /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 05.1 1.2007 tarih ve A.O 1.0.GNS.0.10. 00.02-7/556-1 129/3023 sayılı yazı. 
b) 15.1 1.2007 tarih ve B.02.1 DÎB.0.71.00.900/12700 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE 
taralından cevaplandırılması istenen 7/556 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

V^^L<_. ^{.£t2fLC<^>g^ 
Prof. Dr. Mustafa Said VAZICIOĞLU 

Ekler: Devlet Bakanı 
1 - İlgi (b) yazı ve eki 

Şaia :B.02.1.DÎB. 0.71.00.900/ 
konu ; Soru Önergesi 

T.C. 

Diyanet İşleri Başkanlığı • >'• £UU / * t 2 7 i) 
BAŞBAKANLIK ? 5. 7 7. 200 7 , 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi:' a) 25.10.2007 tarihli ve 440/556 sayılı Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE' 
ye ait yazılı soru önergesi, 

' b) 05.11.2007 tarihli ve B-02-0-009-031/446 sayılı yazı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'ye ait ilgi (b) yazı ekinde gönderilen ilgi (a) 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Drf Âli BAKDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

Ek: 1- Yazı 
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T.B.M.M. 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili : Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Önergenin Konusu i AKP Hükümetleri döneminde Diyanet İşleri Başkanlığından 
diğer Bakanlıklara geçen personel sayılan 

'.'önerge Esas No : 7/556 

SORULAR 

1-2002 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığından nakil ve geçici görevlendirme ile hangi 
kuruma kaç kişi geçmiştir? 

2-Bu kurumdan nakil ve geçicici görevle başka kuruma geçiş yapmak isteyenlerden işlemleri henüz 
' sonuçlandırılmayan kişi sayısı kaçtır? 

3i-,2002 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu kuruluşlarına geçici görevli ve 
nakilyoluyla geçen personel sayısı, toplam personel sayısının yüzde kaçını oluşturmaktadır? 

4-AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından sonra Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu 
kuruluşlarına geçiş yapan personel sayısında bir artış yaşandığı, hatta bu kurumun diğer kurumlara 
geçiş yapmak için sıçrama tahtası olarak kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bunun sebebi 
nedir? 

& Diyanet İşleri Başkanlığında hali hazırda personel açığı olan kadrolardan, bu açığa rağmen diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olan veya geçici görevlendirilen olmuşmudur? 
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CEVAPLAR 

lv.Diyanet İşleri Başkanlığından T.B.M.M. Genel Sekreterliği emrinde 10, Başbakanlıkta ise 7 ade 
personel geçici olarak görevlendirilmiştir. 2002 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığından 
ayrılan personelin 886'sını İlahiyat Fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon almaları sebebiyle 
Milli Eğitim Bakanlığına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atananlar, 744'ünü Hukuk 
Siyasal, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat, Veterinerlik, İktisat. İşletme, Meslek Teknik Yüksek Okuk 
vb. fakülte mezunu olup, İlahiyat alanı dışında öğrenim görmeleri sebebiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığında terfi imkanı bulamadıkları için mühendis, hukuk müşaviri, veteriner, teknik elemar 
gibi kariyerleri/meslekleri ile ilgili bir göreve atanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık 
ye İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı gibi Bakanlıklara bağlı kuruluşlara atananlar, 195'ini İmam-Hatiplik görevini 
yapamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi sebebiyle ayrılanlar, 20'sini mahkeme 
karan ile muvafakati verilenler, 138'ini diğer unvanlı görevlerde kamu kurum ve kuruluşlarına 
atananlar oluşturmaktadır. 

'2-, Diyanet İşleri Başkanlığından muvafakati verilip diğer kurumlarda işlemleri devam eden ve 
henüz sonuçlandırılmayan personel sayısı 129* dur. 

3-2002 yılından bu yana Başkanlığımızdan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevli ve 
nakil yolu ile geçen personel sayısı toplam personelin yüzde ikisini (%2) oluşturmaktadır. 

4r5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurlundan diğerine nakilleri" 
' başlıklı 74. maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile 
kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi 
suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir 
kadroya nakilleri mümkündür....", aynı Kanunun "Uygulamayı isteme hakkı" başlıklı 17. 
maddesinde ise "Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup, yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen 
uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." denilmektedir. Söz konusu Kanun ve diğer meri 
mevzuat kamu çalışanlarına kurumlar arası nakil talebinde bulunma hakkı vermektedir. 

Personelin muvafakat talepleri diğer kurumlarda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığında da kurum 
ihtiyaçları ile personelin eğitim, sağlık, kariyer durumu ve diğer gerekçeler birlikte dikkate alınarak 
değerlendirilmekte ve bu konuda diğer kurumlara nispetle daha sıkı ve sınırlayıcı kurallar 
uygulanmaktadır. Öte yandan haklı gerekçeleri olduğu halde muvafakati verilmeyen kamu personeli 
idari mahkemeye gitmekte, mahkemeler de personelin muvafakatinin verilmesi yönünde karar 
almaktadır. 

•Diyanet İşleri Başkanlığı bu çerçevede hem hizmet gereklerini hem de muvafakat talebinde bulunan 
personelin durumunu birlikte değerlendirerek personeli de mağdur etmeden aşağıda belirtilen 
çerçevede muvafakat işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelden yüksek öğrenim mezunu olup üst görevlere veya 
dini öğrenim dışında bir mesleki öğrenim mezunu olup mesleği ile ilgili bir göreve atanmak üzere 

•nakil talebinde bulunanlara, Üniversitelere öğretim elemanı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen, 
kamu kurum ve kuruluşlarına kariyer uzmanı olarak (Müfettiş yardımcısı, ziraat mühendisi, mimar 
vb.ruhvanlar) ya da müdür, daire başkanı ve üstü unvanlanyla atanacakları bildirilenlere, saghk 
nedeniyle din hizmetleri sınıfında görev yapmasının uygun olmadığını sağlık kurulu raporu ile 
belgelendiren ve Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında hizmet sınıflarından 
durumuna uygun bir kadroya nakli mümkün olmayanlara ve kurumdan ayrılması Valiliklerce uygun 
görülenler ile mahkeme kararına istinaden muvafakatlarmın verilmesi gerektiği bildirilenlere 
muyafakatlajı verilmektedir. 
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41.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur 'un, BM CEDAW Komitesi tavsiye kararlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/557) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 

Birleşmiş Milletler CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Aynmcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 

Komitesi tarafından 2005 yılında Türkiye'ye yönelik olarak tavsiye kararları yayınlanmıştır. 

Ancak bu metinler henüz Türkçe'ye çevrilmemiştir. Bu çerçevede; 

1. ilgili kararların Türkçe'ye çevrilmiş metinlerinin tarafıma gönderilmesi mümkün müdür? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./JTO <f.. / / /j2007 
K O N U : Y a z ı l t S o r u Ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

( K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İ L G İ : T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i B a ş k a n l ı ğ ı G e n e l Sekreter l iğ i K a n u n l a r v e Kararlar Daires i 
B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n 0 5 . 1 1 . 2 0 0 7 tarih v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 5 5 7 - 1 1 3 3 / 3 0 2 7 sayı l ı y a z ı s ı . 

İ lgi y a z ı e k i n d e B a k a n l ı ğ ı m a g ö n d e r i l e n A d a n a M i l l e t v e k i l i S a y ı n N e v i n G a y e 
E R B A T L J R ' a ait 7 / 5 5 7 e s a s n o l u yaz ı l ı soru ö n e r g e s i ince l enmiş t i r . 

S ö z k o n u s u C E D A W K o m i t e s i taraf ından Ü l k e m i z e y ö n e l i k haz ır lanan t a v s i y e 
kararlarının çevr i s i yaptırı larak B a k a n l ı ğ ı m a bağl ı K a d ı n ı n S ta tüsü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 
2 8 . O 6 . 2 0 0 5 tarih v e 1 1 8 / 0 5 3 0 say ı l ı yaz ı s ı e k i n d e S a y ı n N e v i n G a y e E R B A T U R ' u n da aralarında 
b u l u n d u ğ u 2 3 kad ın m i l l e t v e k i l i m i z e g ö n d e r i l d i ğ i a n l a ş ı l m ı ş o l u p , b a h s e k o n u raporun T ü r k ç e ' y e 
ç e v r i l m i ş m e t n i mükerreren g ö n d e r i l m e k t e d i r . 

B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . 

UCU 
D e v l e t B a k a n ı 

T.cİ'"""""-"'':'"'''1-' 
B A Ş B A K A N L I K 

K a d ı n ı n S t a t ü s ü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S a y ı : B . 0 2 . 1 J C S M . O . 7 6 . 0 0 . 0 0 - 4 0 - 14 « - O S ^ f t 2%Jt*/2<İ05 
K o n u : C E D A W D ö n e m s e l R a p o r u m u z 

Ü l k e m i z i n 1 9 8 6 y ı l ı n d a n ber i taraf o l d u ğ u B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r K a d ı n l a r a Karş ı H e r 
Tür lü A y r ı m c ı l ı ğ ı n ö n l e n m e s i S ö z l e ş m e s i n i n ( C E D A W ) t 8 . m a d d e s i u y a r ı n c a ; taraf d e v l e t l e r , 
S ö z l e ş m e n i n ü l k e l e r i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i n i tak ip e d e n bir y ı l i ç i n d e i l k raporlarını , d a h a 
s o n r a d a h e r dört y ı l d a b ir d ö n e m s e l ü l k e raporlarını C E D A W K o m i t e s i n e s u n m a k 
zorundadır lar . 

S ö z k o n u s u z o r u n l u l u k k a p s a m ı n d a 2 0 O c a k 2 0 0 5 t a r i h i n d e N e w Y o r k ' t a B i r l e ş m i ş 
M i l l e t l e r Kad ın lara Karş ı H e r T ü r l ü A y r ı m c ı l ı ğ ı n O r t a d a n K a l d ı r ı l m a s ı K o m i t e s i n e 
( C E D A W ) B ir l e ş t i r i lmi ş D ö r d ü n c ü v e B e ş i n c i D ö n e m s e l Ü l k e R a p o r u m u z s u n u l m u ş v e 
s a v u n u l m u ş t u r . 

C E D A W K o m i t e s i ü l k e raporlar ının s u n u m u v e s a v u n u l m a s ı n ı n ard ından u l u s a l 
' rapora d ö n ü k y o r u m l a r d a b u l u n m a k t a v e ü l k e n i n k a d ı n haklar ı k o n u s u n d a u l a ş m ı ş o l d u ğ u 

d u r u m u a n a l i z ederek t a v s i y e l e r d e bu lunmaktad ır lar . 

B u ç e r ç e v e d e , s u n u m u g e r ç e k l e ş t i r i l e n bahs i g e ç e n r a p o r u m u z a i l i ş k i n o larak 
C E D A W K o m i t e s i n i n ü l k e m i z e y a p t ı ğ ı t avs iye l er i i ç eren b i l g i n o t u n u d i k k a t l e r i n i z e sunar , 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı z d a basarı lar d i l e r i m . 

Ek: Dağıtım listesi NÎIA»ÇUBUKÇU 
° .T D e v l e t B a k a n ı 
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DAĞITIM LİSTESİ 

- Remziye ÖZTOPRAK 
- Ayşe Gülsün BİLGEHAN 
-OyaARASLI 
- Reyhan BALANDI 
- Ayhan Zeynep TEKÎN BÖRÜ 
- özlem ÇERÇİOÖLU 
- Semiha ÖYÜŞ 
- Fatma ŞAHÎN 
- Nevin Gaye ERBATUR 
-Birgen KELEŞ 
- Güldal OKUDUCU 
- İnci ÖZDEMİR 
- Sıcuka SARIBEKİR 
- BUhun TAMAYLIGİL 
-Gülseren TOPUZ 
- Zeynep ARMAĞAN USLU 
- Fatma Seniha Nükhet HOTAR GÖKSEL 
- Canan ARITMAN 
- Türkan MÎÇOOĞULLARI 
- Serpil YILDIZ 
- Zeynep Damla GÜREL 
- Güldal AKŞtT 

AKP Ankara Milletvekili 
CHP Ankara Milletvekili 
CHP Ankara Milletvekili 
Bağımsız Afyon Milletvekili 
AKP Adana Milletvekili 
CHP Aydın Milletvekili 
AKP Aydın Milletvekili 
AKP Gaziantep Milletvekili 
CHP Adana Milletvekili 
CHP İstanbul Milletvekili 
CHP İstanbul Milletvekili 
AKP İstanbul Milletvekili 
CHP İstanbul Milletvekili 
CHP istanbul Milletvekili 
AKP İstanbul Milletvekili 
AKP İstanbul Milletvekili 
AKP İzmir Milletvekili 
CHP İzmir Milletvekili 
CHP İzmir Milletvekili 
ANAP İzmir Milletvekili 
CHP İstanbul Milletvekili 
AKP İstanbul Milletvekili 
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CEDAW/Cfl"UR/CC/4-5 

15 Şubat 2005 
Orijinal metin İngilizce'dir 

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 
Otuz ikinci oturum 
10-28 Ocak 2005 

Nihai Açıklamalar: Türkiye 

1. Komite, 20 Ocak 2005 tarihinde düzenlenen 677. ve 678. toplantılarında 
Türkiye'nin birleşik dördüncü ve beşinci periyodik raporunu (CEDAVV/C/TUR/4-5) 
görüşmüştür. 

Taraf Devletin Sunumu 

2. Raporun sunulmasında temsilci, Taraf Devletin, Hükümetin kadın haklarını 
sağlamaya ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalma isteğinin bir ifadesi 
olarak 1999 yılında Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
önlenmesi Sözleşmesine olan bütün çekincelerini kaldırdığına değinmiştir. 2002 
yılında, İhtiyari Protokolün Onaylanmasına ilişkin 9. Madde 1. paragraf ile ilgili 
deklarasyonunun geri çekilmesine yönelik çalışmalara başlandığının da altı 
çizilmiştir. 

3. Temsilci, Taraf Devletteki hızlı değişim sürecine işaret ederek, hukuki alandaki 
son gelişmelerin altını çizmiştir. En önemli gelişmelerden biri, Mayıs 2004 
tarihinde Anayasa'nın 10. Maddesinin değiştirilmesidir; bu değişiklikle birlikte 
Devlet yalnızca kadın erkek arasında ayrımcılık gözetilmemesi™ temin etmekten 
değil, her alanda kadınlar için uygulamada eşit hakların ve fırsatların sağlanması 
için gerekli tedbirlerin alınmasından da sorumlu hale gelmiştir. 90. Maddenin 
değiştirilmesi, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelerin bütün ulusal kanunlara 
üstünlüğünü temin etmiştir. 

4. Temsilci, 2001 yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun'un, evlilikte ve ailevi 
ilişkilerde kadın hakları ve kadın erkek eşitliğini korumakta olduğu hususunu 
vurgulamıştır. Sivil toplum kuruluşları bu kanunun yürürlüğe girmesinde çok 
önemli bir rol oynamıştır. 1998 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunmasına dair 
Kanun'da ilk defa aile içi şiddet konusuna değinilmiş ve hakim ve savcılar bu 
hükümler konusunda eğitilmişlerdir. Belediyeler Kanunu, 50.000'in üzerinde 
nüfusa sahip belediyelerin, kadın ve çocuklar için sığınma evleri dahil olmak üzere 
şiddet mağdurlarına hizmet sağlamasını gerektirmektedir. 

5. Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Yeni Ceza Kanunu'nda cinsel 
suçlar adabı umumiye aleyhine değil, birey aleyhine işlenen suçlar olarak 
tanımlanmaktadır. Kanun ilk defa, insan ticaretinin yanı sıra evlilik içi tecavüz ve iş 
yerinde cinsel tacizi konularını da içermektedir. 2000 yılında namus suçu faillerine 
indirim sağlayan hükmün kaldırılmasının yanı sıra yeni Kanun'da bu faillere Ömür 
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boyu hapis cezasının getirilmesi ile Hükümetin bu suçlan engellemedeki kararlılığı 
prtâya koyulmuştur. 2003 yılında İş Kanunu değiştirilerek cinsiyet bazlı ayrımcılık 
yasaklanmış ve madeni hal ve ailevi sorumluluklara bağlı nedenler dahil olmak 
üzere kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmıştır. 

6. Mevzuata ilişkin önemli gelişmeler yaşanırken, geleneksel değerler ve adetler 
yeni kanunların uygulanmasında etki yaratmaya devam etmektedir. Bunların 
uygulanmasını desteklemeye yönelik bir Zihinsel Dönüşüm Projesi, Hükümetin 
öncelikli hedeflerinden biridir. Kadınlara karşı şiddeti engellemeye yönelik çabalar 
arasında, Şiddeti Önleme Platformu'nun kurulması ve kadınlara karşı şiddetin 
durdurulması için bir yıl sürecek bir kampanya yer almaktadır. Namus 
cinayetlerinin önlenmesine ilişkin çabalar yoğunlaştırılmış, bu konuda taslak bir 
karar çıkartılması hususu Genel Kurul'a yansıtılmıştır. 

7. Kadınların ilerlemesine yönelik ulusal mekanizma, daha etkin bir politika 
oluşturma ve koordinasyon sağlama amaçlan ile, Kasım 2004 tarihinde Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve Kadının 
Statüsü Danışma Kurulu'nun kurulması ile güçlendirilmiştir. 

8. 1997 yılında yürürlüğe giren Zorunlu Temel Eğitim Kanunu özellikle kırsal 
alanlarda kız öğrencilerin sayısını artırarak kız çocuklarının eğitimine çok önemli 
bir katkı sağlamış, kız çocuklarının eğitimini destekleme amaçlı ulusal kampanya 
da bu konuda etkili olmuştur. Okuma yazma kursları ile yaygın eğitim programları 
ve cinsiyete dayalı ayrımcılık unsurlarının ortadan kaldırılması için eğitim 
materyallerinin gözden geçirilmesi de bu çabalara katkı sağlamıştır. İstihdam 
konusunda kadınların erkeklerden çok geride olması ve işgücü katılımlarının 
azalması nedeniyle politikalar geliştirilmiş ve kadınların istihdamını artırmak için 
çeşitli projeler ve eğitim programları uygulanmıştır. Birçok göstergeye yansıdığı 
üzere kadın sağlığı konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda medyanın rolünün artırılması için çeşitli 
projeler başlatılmıştır. 

9. Kadınların özellikle politika alanında karar alma mekanizmasına katılımı henüz 
tatmin edici düzeyde değildir. Mesleki ve akademik alanda kadınların oranı 
yüksek iken, meclisteki koltukların yüzde 4.4'ü kadınlara aittir ve Kabinede 
yalnızca bir kadın bakan bulunmaktadır. Kadınların yerel yönetimlerde temsil 
oranı da düşük düzeydedir. Ancak, kadınlar son zamanlarda politikaya katılım 
konusuna önemli derecede ilgi göstermeye başlamışlardır. Yakın gelecekte ileri 

;* bir atılımın olması umulmaktadır. 

10. Temsilci, gelişmelere rağmen bölgesel farklılıkların halen bulunduğunu ve 
hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında bunlara dikkat edildiğini 
vurgulamıştır. 

11. Sonuç olarak temsilci. Hükümetin kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin 
kararlılığını tekrar vurgulamış ve ülkenin akademik kurumlan ve sivil toplum 
kuruluşları ile Komite'nin bu konudaki destek ve işbirliğine olan güvenlerinin altım 
çizmiştir. 
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Komlte'nln nihai açıklamaları 

Giriş 
12. Komite, periyodik raporlann hazırlanmasına ilişkin Komite kılavuz ilkeleri ile 

uyumlu, öz ve bilgilendirici olan birleşik dördüncü ve beşinci periyodik raporlar için 
Taraf Devlete takdirini ifade eder. 

13. Komite, Taraf Devletin kadından sorumlu Devlet Bakanı başkanlığındaki ve 
Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu farklı bakanlıkların temsilcileri ve 
akademisyenlerden oluşan yüksek düzeydeki delegasyonuna takdirini sunar. 
Komite, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri açıklayan sözlü 
sunumu, Komite'nin oturum öncesi çalışma grubu tarafından hazırlanan konu ve 
sorular listesine yazılı cevabı ve Komite tarafından sözlü olarak aktarılan sorulara 
ilişkin açıklamaları için Taraf Devlete teşekkürlerini sunar. 

14. Komite, Sözleşmenin 15. maddesi 2 ve 4. paragrafları ile 16. maddesi 1(c), (d), 
(f) ve (g) paragraflarına olan çekincelerini kaldırdığı için Taraf Devlete takdirini 
sunar. 

15. Komite, Taraf Devletin, Sözleşme'nin 9. maddesi 1. paragrafına ilişkin 
Deklarasyonunun geri çekilmesi çalışmalarına, Vatandaşlık Kanunu'nun 
Deklarasyona temel oluşturan hükümlerinin kaldırılmasının ardından başladığını 
vurgular. 

16. Komite, raporun hazırlanmasında Taraf Devletin kadın sivil toplum kuruluşları, 
ilgili kamu kurumları ve akademisyenlerle işbirliği yapmasını takdir eder. Komite, 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına İlişkin ilerleme yönünde sivil toplum tarafından 
sağlanan desteği tanıması nedeniyle Taraf Devleti kutlar. 

Olumlu Yönler 

17. Komite, Anayasa'sının 10. maddesini değiştirerek Devletin kadınlara eşitlik 
sağlanması sorumluluğunu ortaya koyan ve kadın erkek arasındaki fitli eşitliğin 
geliştirilmesine yönelik geçici özel tedbirlerin alınmasına sağlam bir zemin 
oluşturan Taraf Devlete takdirini sunar. Komite aynı zamanda, Anayasa'nın 90. 
maddesini değiştirerek Sözleşme dahil olmak üzere temel hak ve özgürlükler 
konusundaki uluslararası aniaşmalann ulusal kanunlara üstünlüğünü temin eden 
Taraf Devlete takdirini sunar. 

18. Komite, birleşik ikinci ve üçüncü periyodik raporların (CEDAW/C/TUR/2-3) 
görüşülmesinden bu yana, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlara karşı 
ayrımcılığı ortadan kaldırmak amaçlan ile ve aile içi şiddetle mücadele (Ailenin 
Korumasına dair 1998 tarihli Kanun), kadınların evlilik içindeki hukuki statüsü 
(2001 tarihli Medeni Kanun), evlilik içi tecavüz ve iş yerinde cinsel taciz (2004 
tarihli Ceza Kanunu) konulan dahil olmak üzere Sözleşmede yer atan 
yükümlülüklerine uyumu sağlama hedefiyle, Taraf Devletin önemli bir hukuk 
reformu içine girdiğini takdirle vurgular. 

19. Komite, "Namus adına kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen suçların ortadan 
kaldırılmasına yönelik çalışma" başlıklı 59/ 165 sayılı, 20 Aralık 2004 tarihli Genel 
Kurul kararına katılımından dolayı Taraf Devlete takdirini sunar. 
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20. Komite, Taraf Devletin, kız çocuklarının kaydolma oranını artırmaya 
odaklanılarak zorunlu temel eğitim süresini beş yıldan sekiz yıla çıkardığını 

- takdirle vurgular. 
21. Komite, Taraf Devletin Ekim 2002 tarihinde Sözleşmenin İhtiyari Protokolünü 

onayladığını ve Sözleşmenin Komitenin Aralık 1999 tarihli toplantısına ilişkin 20. 
maddesi 1. paragrafının değiştirilmesini kabul ettiğini takdirle vurgular. 

Başlıca endişeler ve öneriler 

22. Komite, Taraf Devletin, Sözleşmenin bütün hükümlerinin sistematik ve. sürekli 
olarak uygulanmasına ilişkin yükümlülüğünü vurgular. Aynı zamanda Komite, bu 
son görüşlerde belirtilen endişe ve önerilerin, mevcut zaman ve bir sonraki 
periyodik raporun sunulması arasındaki süre içerisinde Taraf Devletin yoğun 
ilgisini gerektirdiği görüşündedir. Sonuç olarak Komite, Taraf Devletin uygulama 
faaliyetlerinde bu alanlara yoğunlaşmasını ve yapılan faaliyetler ile alınan 
sonuçları bir sonraki periyodik raporda belirtmesini talep eder. Komite, Taraf 
Devletin, bütünüyle uygulanmalarını temin etmek amacıyla bu son görüşleri ilgili 
bütün bakanlıklara ve Meclis'e sunmasını talep eder. 

23. Kadın erkek eşitliğine ilişkin anayasa ve mevzuat hükümleri vurgulanırken, 
Komite, Taraf Devletin mevzuatında kadınlara karşı ayrımcılığın Sözleşmenin 1. 
maddesine uygun bir tanımının yer almaması hususundaki endişesini belirtir. 

24. Komite, kadınlara karşı ayrımcılığa ilişkin, Sözleşmenin 1. maddesine uygun bir 
tanımın anayasa veya uygun kanunlara dahil edilmesini önerir. Komite aynı 
zamanda, Sözleşme hakkında ve kadınlara karşı ayrımcılığın anlamı ve 
kapsamına ilişkin özellikle parlamenterler, adli ve hukuki mesleğe sahip kişiler 
olmak üzere genel halkı hedefleyen bilinçlendirme kampanyalarının 
uygulanmasını önerir. 

25. Komite, Ceza Kanunu ve Medeni Kanun'un bazı hükümlerinin halen kadınlar ve 
kız çocuklarına karşı ayrımcılık yaptığı konusundaki endişesini belirtir. Komite 
özellikle, kadınlara yönelik genital muayenelerin veya bekaret testlerinin bazı 
koşullarda halen kadının rızası olmadan uygulanabildiği ve Ceza Kanunu'nda 
"namus cinayeti" yerine "töre cinayeti" teriminin kullanılmasının, kadınlara karşı 
işlenen bu suçlann faillerinin daha hafif bir şekilde yargılaması ve bu kişilere daha 
hafif cezaların getirilmesi ile sonuçlanabileceği konularındaki endişelerini belirtir. 
Komite ayrıca, 15 - 18 yaşları arasındaki gençler arasında rızaya bağlı cinsel 
ilişkilerin cezalandırılmasının, özellikle ataerkil tutumların halen devam etmesi 
doğrultusunda, genç kadınlar üzerinde çok daha ağır bir etki yaratabileceği 
hususundaki endişesini belirtir. Komite bunların yanı sıra, edinilmiş mallarda 
ortaklık konusundaki hukuki düzenlemeye ilişkin Medeni Kanun değişikliğinin 
geriye dönük olarak uygulanamaması hususundaki endişesini belirtir. 

26. Komite Taraf Devletin, mevzuatını Sözleşmenin 2. maddesi ile uyumlu hale 
getirmek amacıyla, halihazırdaki ayrımcı yasal hükümlerin gecikme olmaksızın 
değiştirilmesine öncelik vermesini talep eder. Komite özellikle, genital 
muayenelerin her koşulda kadının rızasına bağlı olmasının ön şart yapılması; töre 
veya namus adına işlenen suçlann cinayet olarak sınıflandırılması ve hukukun el 
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verdiği en ağır cezaların uygulanması; 15 - 18 yaşları arasındaki gençler 
arasında rızaya bağlı cinsel ilişkilerin cezalandırılması konusunun yeniden 

- düşünülmesi hususlarında Taraf Devleti teşvik eder. Komite ayrıca, Taraf 
Devletin, kadınlara ilişkin edinilmiş mallarda ortaklık yönündeki Medeni Kanun 
değişikliğinin geriye dönük olarak uygulanamamasının etkilerini, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenen kadınlar için olan dezavantajı ortadan 
kaldırma konusunu dikkate alarak gözden geçirmesini önerir. 

27. Komite, ev içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara karşı şiddetin devam ettiği 
yönündeki endişesini belirtir. Komite, şiddet mağduru kadınların haklarından ve 
hukuki koruma mekanizmalarından haberdar olmadıktan konusundaki endişesini 
belirtir. Bunların yanı sıra Komite, sığınma evleri dahil olmak üzere şiddet 
mağduru kadınlara yönelik destek hizmetlerinin sayıca yetersiz olduğu 
hususundaki endişesini belirtir. Komite ayrıca, yakın zamanda yürürlüğe giren 
Belediyeler Kanunu uyarınca, sığınma evi kurma sorumluluğunun, bunun 
uygulanmasını gözetecek ve finansmanını temin edecek yeteri) mekanizma 
olmadan belediyelere verildiği hususundaki endişesini belirtir. 

28. Komite, Taraf Devletin, kadınlara karşı ayrımcılığın bir şekli olan ve insan 
haklarını ihlal eden ev içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara karşı şiddeti önleme 
ve bununla mücadele etme konusundaki çabalarını yoğunlaştırmasını talep eder. 
Komite, kadınlara karşı şiddeti önlemek, mağdurlara koruma ve destek hizmeti 
sağlamak ve suçluları cezalandırmak ve iyileştirmek amacıyla, Ailenin 
Korunmasına dair Kanun'un bütünüyle uygulanması ve etkinliğinin dikkatli bir 
şekilde gözetilmesi ihtiyacının altını çizer. Bu konuda Komite 19. genel önerisine 
dikkat çeker. Komite, Taraf Devletin, toprakları içerisinde yeterli sayıda sığınma 
evi olması, bunların uygun bir şekilde finanse edilmesi ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu alandaki araştırma sonuçları ve uygulamaya ilişkin 
deneyimlerinin kullanılması hususlarını dikkate alarak, Belediyeler Kanunu'nun 
uygulanmasını gözetmesini talep eder. Komite ayrıca, kamu yetkililerinin, özellikle 
de kanun uygulayıcı yetkililerin, mahkeme ve sağlık görevlilerinin kadınlara karşı 
şiddetin bütün şekillerine duyarlı hale getirilmeleri ve buna uygun şekilde yanıt 
verebilmeleri için sürekli olarak eğitilmelerini önerir. Komite ayrıca Taraf Devleti, 
medya ve halk eğitim programları aracılığıyla, bu çeşit şiddetin sosyal ve ahlaki 
açıdan kabul edilemez olduğu ve kadınlara karşı aynmcılık anlamına geldiği 
kavramlarını vurgulamak amacıyla devamlı bir bilinçlendirme tedbiri almaya davet 
eder. 

& Komite, kadınların ve erkeklerin toplumdaki rollerine ve sorumluluklarına ilişkin, 
kadınları aşağı konumda görmeye devam eden ataerkil tutumlann ve köklü 
geleneksel ve kültürel kalıpların yaygınlığı konusundaki güçlü endişesini belirtir. 
Komite, bu tutumlann "namus cinayetleri" dahil olmak üzere kadınlara karşı 
şiddetin daimi olmasına katkıda bulunduğu ve kadınların birçok alanda 
haklarından yararlanmalarını olumsuz etkilediği; ayrıca eğitim, istihdam, sağlık ve 
karar verme mekanizmasına katılım konulan dahil olmak üzere Sözleşmenin 
bütünüyle uygulanmasını engellediği hususundaki endişesini İfade eder. Komite 
aynı zamanda. Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine rağmen, erken evlilik, zorla 
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evlilik ve çok eşlilik gibi kadınlara karşı ayrımcılık içeren belirli geleneksel ve 
kültürel uygulamaların devam etmesi konusundaki endişesini belirtir. 

30. Komite, Taraf Devletin, toplumun bütün düzeylerinde kadın erkek eşitliğinin daha 
iyi anlaşılmasını sağlamak ve eşitliği desteklemek amacıyla, kadın ve erkeklere 
yönelik bilinçlendirme ve eğitim kampanyalan dahil olmak Özere, Sözleşmenin 2 
(f) ve 5 (a) maddeleri uyarınca, kadın ve erkeklerin rolleri ve sorumluluklanna 
ilişkin kalıplaşmış tutumları ortadan kaldırma çabalarını hızlandırmasını talep 
eder. Komite, Taraf Devleti bu tedbirlerin etkilerini dikkatli bir şekilde gözetmesini 
talep eder. Komite, medyanın, kadınlar konusunda ve kadın ve erkeğin özel 
alanlarda ve kamu alanlarında eşit statü ve sorumluluklara sahip olması 
hususunda olumlu bir imaj yansıtmaya yönelik teşvik edilmesini önerir. Komite 
ayrıca Taraf Devletin, sivil toplum kuruluşları, kadın grupları, toplum liderleri, 
öğretmenler ve medya ile işbirliği içerisinde. Komite'nin evlilik ve aile ilişkilerinde 
eşitliğe İlişkin 21. genel önerisini dikkate alarak, evlilik ve aile ilişkilerinde kadına 
karşı ayrımcılık içeren geleneksel ve kültüre uygulamaların ortadan kaldı nlmasına 
yönelik ek önlemleri gecikme olmaksızın almasını talep eder. 

31. Komite, siyaset ve kamu hayatına İlişkin bütün alanlarda kadınların önemli ölçüde 
az temsil edildiği ve özellikle ulusal ve yerel düzeyde karar verme 
mekanizmalarında eşitliğin sağlanmasına yönelik gelişimin üzücü derecede yavaş 
olduğu hususlarındaki endişesini belirtir. Komite ayrıca, Dışişleri Hizmetlerinin 
yüksek kademelerinde kadınların az temsil edildiği konusundaki endişesini de 
belirtir. 

32. Komite, Taraf Devleti, kamu hayatının bütün alanlarındaki seçimle veya atamayla 
işleyen kurumlarda kadınların temsil edilmelerini artırma konusunda devamlı 
tedbirler almaya teşvik eder. Komite, Taraf Devletin, kadınların Mecliste, 
belediyelerde ve Dışişleri Hizmetlerinin yüksek kademelerindeki sayılarını 
artırmak için, Sözleşmenin 4. maddesi 1. paragrafı ve Komite'nin 25. genel önerisi 
uyarınca geçici özel tedbirler almasını önerir. Komite ayrıca Taraf Devletin, 
kadınların siyaset ve kamu hayatına ve karar verme mekanizmalarına katılımının 
önemi konusunda bilinçlendirme kampanyalan yürütmesini ve bu tedbirlerin 
etkilerini değerlendirmesini önerir. 

33. Komite, kadınların okuma yazma bilmeme oranının yüksek olması, kız 
çocuklarının ve kadınların eğitimin her düzeyinde kayıt olma ve okulu tamamlama 
oranların düşük olması ve bu ayrımın kırsal - kentsel, bölgesel ve etnik 
farklılıklarla daha da ciddi hale gelmesi konulanndaki endişelerini belirtir. Komite 
ayrıca, kız çocuklarının ve kadınların eğitimin geleneksel olarak kadınlara yönelik 
alanlanna hakim olmaya devam ettikleri, ancak özellikle teknik ve mesleki 
okullarda az temsil edildikleri konusundaki endişesini de belirtir. Komite, 
kadınlann profesyonel ve istihdam edilme fırsatlarına yönelik eğitim seçimlerinden 
doğan dezavantajları konusundaki endişesini belirtir. Komite ayrıca, anadili 
Türkçe olmayan kız çocuklarının ve kadınların eğitime erişimleri ve eğitimdeki 
başarılan konusunda çok çeşitli ayrımcılığa maruz kaldıklan hususundaki 
endişesini de belirtir. Komite aynı zamanda, okullarda ve üniversitelerdeki başörtü 
yasağının kız çocukları ve kadınlar üzerindeki etkisi hususundaki endişesini de 
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belirtir. Bunların yanı sıra Komite, kalıplaşmış tutumların kız çocuklarının 
eğitiminde dezavantaj yaratmaya devam ettiği konusundaki endişesini belirtir. 

34. Komite, kadınların okuma yazma bilmeme oranını düşürmek, kız çocuklarının ve 
kadınların eğitim ve öğretimin bütün düzeylerine erişimini güçlendirmek ve kadın 
ve erkekler için eğitimsel ve profesyonel seçimlerin çeşitlendirilmesini aktif olarak 
teşvik etmek için gerekli tedbirleri almasını önerir. Komite bu tedbirlerin, 
Sözleşmenin 4. maddesi 1. paragrafı ve Komite'nin 25. genel önerisi uyarınca 
geçici özel tedbirlerin kullanımını içermesini Önerir. Komite, Taraf Devletin, farklı 
etnik gruplara mensup olan ve anadilleri Türkçe olmayan, özellikle kırsal alandaki 
kız çocuklarının ve kadınların maruz kaldığı eğitimsel dezavantajların ortadan 
kaldırılmasına ve bölgesel farklıklara ilişkin hedefti politika ve programlar 
uygulamasını talep eder. Komite ayrıca Taraf Devletin, başörtü takma yasağının 
etkisini izlemesini ve değerlendirmesini ve yasak nedeniyle okuldan ve 
üniversiteden dışlanan kadınların sayısı konusunda bilgi toplamasını talep eder. 
Komite aynı zamanda, Taraf Devletin, kadınların eşitliği ve ekonomik fırsatlar 
konusunda eğitimin önemine ilişkin ve kalıplaşmış tutumların ortadan 
kaldırılmasına yönelik bilinçlendirme programları yürütmesini talep eder. 

35. Komite, kadınların özel sektörde ve kamu sektöründe erkeklerden önemli ölçüde 
daha az kazandıkları iş piyasasında, kadınlara karşı doğrudan ve dolaylı 
ayrımcılık yapıldığı konusundaki endişesini belirtir. Komite, kadınların yüksek 
derecedeki işsizlik oranları, özellikle kentsel alanlarda iş gücüne düşük seviyedeki 
katılımları, tarım alanında parasız aile çalışanı olarak yoğunlaşmaları ve kayıt dışı 
işlerde düşük gelir veya maaşla veya parasız olarak sosyal güvencelerden 
yararlanmadan çalışmaları hususlarındaki endişelerini belirtir. Bunların yanı sıra 
Komite, kadınların iş piyasasına katılımlarına bir engelin de çocuk bakımı 
konusunda çok az olanağın bulunması olduğu hususundaki endişesini de belirtir. 

36. Komite, Taraf Devletin, Sözleşmenin 11. maddesinin bütünüyle uygulanmasına 
ilişkin tedbirleri almasını talep eder. Komite, Taraf Devletin, mesleki ayrımın 
özellikle eğitim yoluyla ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemler almasını önerir. 
Komite, Taraf Devleti, kadınların iş piyasasına girişini ve yeniden girişini 
kolaylaştırmak için, okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik karşılanabilir bakım 
olanaklarını geliştirmeye teşvik eder. 

37. Komite, Taraf Devlette yüksek orandaki anne ve çocuk Ölümlerinin devam ettiğini 
endişeyle vurgular. 

38. Komite, Taraf Devletin, özellikle anne ve çocuk ölümleri konusunda kadın sağlığı 
hususundaki durumu geliştirmek için yeterli kaynak tahsis etmesini ve özellikle 
kırsal alanlarda ve Özellikle doğum sonrası bakım konusunda sağlık olanaklarına 
ve eğitimli personel tarafından sağlanan tıbbi yardımlara erişimi artırmak için her 
türlü çabayı göstermesini önerir. 

39. Komite, Taraf Devlette sığınmacı kadınların durumuna ilişkin rapordaki bilgi 
eksikliğini vurgular. 

40. Komite, Taraf Devletin, bir sonraki periyodik raporunda, Türkiye'deki kadın 
sığınmacıların durumuna ilişkin kapsamlı bir tablo çizmesini talep eder. 

- 3 4 3 -



TBMM B:22 20 . 1 1 . 2007 

Komite. Taraf Devletin ekonomik planlamasına cinsiyet perspektifinin dahil 
edilmesine ilişkin bilgi eksikliğini vurgular. 
Komite, Taraf Devletin, bir sonraki periyodik raporunda, Taraf Devletin ekonomik 
planlamasına cinsiyet perspektifinin dahil edilmesine ilişkin bilgi sunmasını talep 
eder. 

4 1 . Komite, Taraf Devletin, bir sonraki periyodik raporunda, mahkemedeki kadınlar, 
satılan kadın ve kız çocukları, Kürt kadınlar ve çok çeşitli ayrımcılığa maruz kalan 
diğer kadın grupları ve bunların sağlık, istihdam ve eğitime erişimleri ve bunlara 
karşı işlenen çeşitli şiddet türlerine ilişkin bilgi, cinsiyet unsurlarına ayrılmış 
istatistik ve veriler sunmasını tatep eder. 

42. Komite, Taraf Devletin, bir sonraki raporunda. 17. ve 18. paragraflarda belirtilen 
anayasal değişiklik ve yeni kanunların uygulanmasını temin etmek için alınan 
önlemler, bunların Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik 
etkilerinin değerlendirilmesi ve ihlal halinde kadınların adalete ve kanun yoluna 
erişimlerinin temin edilmesi konularında bilgi sunmasını talep eder. Komite, Taraf 
Devletin, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesini hedefleyen mevzuat reformu 
konusunda, özellikle hakimler, avukatlar ve kanun uygulayıcı personele yönelik 
eğitim programlarını güçlendirmesini önerir. Komite ayrıca, kadınların kanuni 
mekanizmalardan yararlanabilmeleri amacıyla, kadınlara yönelik bilinçlendirme 
kampanyaları yürütülmesini önerir. 

43. Komite, Taraf Devletin, Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca 2007 yılında 
hazırlanacak bir sonraki periyodik raporunda, bu son görüşlerde ifade edilen 
endişelere yanıt vermesini talep eder. 

44. Komite, Taraf Devleti, bir sonraki raporun hazırlanmasında bütün bakanlıkların, 
kamu kurum ve kuruluşlarının katılımını sağlama yönünde teşvik eder. Komite 
ayrıca. Taraf Devleti, raporun Komite'ye sunulmasından önce Meclis'te 
tartışılması yönünde de teşvik eder. 

45. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansının Eylem Programının 
uygulanmasını gözden geçirmek ve değerlendirmek amaçlı Genel Kurul özel 
oturumu (yirmi birinci özel oturum). Genel Kurul'un çocuklara ilişkin özel oturumu 
(yirmi yedinci özel oturum). Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve 
Hoşgörüsüzlük konulu Dünya Konferansı ve Yaşlanma konulu İkinci Dünya Kurulu 
gibi ilgili Birleşmiş Milletler konferansları, zirveleri ve özel oturumlarında kabul 
edilen eylemlere yönelik deklarasyonlar, programlar ve platformların cinsiyet 
boyuttan dikkate alınarak. Komite, Taraf Devletin, bir sonraki periyodik 
raporunda, bu belgelerin Sözleşmenin ilgili maddeleri ile alakalı yönlerinin 
uygulanması konusunda bilgi sunmasını talep eder. 

46. Komite. Devletin, kadınların hayatın her yönünde insan hakları ve temel 
özgürlüklerinden yararlanmalarını sağlayan yedi büyük uluslararası insan haklan 
aracına; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi. Medeni ve 
Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye 
Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Acımasız. İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 

Davranış veya Cezalara Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Tüm 
Göçmen işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmeye bağlılığını vurgular. Komite, yedi büyük uluslararası insan haklan 
aracını onaylaması nedeniyle Taraf Devlete takdirini sunar. 

47. Komite, hükümet yetkilileri, politikacılar, parlamenterler ve kadın ve insan hakları 
kuruluşları dahil olmak üzere halkın kadınların kanunen ve fiilen eşitliğinin 
sağlanması yönünde atılan adımlar konusunda ve bu alanda atılması gereken 
diğer adımlar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bu son görüşlerin Türkiye 
çapında yayılmasını talep eder. Komite, Taraf Devletin, Sözleşme, İhtiyari 
Protokol. Komite'nin genel önerileri. Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformunu 
ve "Kadın 2000: Yirmibirinci Yüzyıl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Kalkınma ve 
Barış" başlıklı yirmi üçüncü Genel Kurul özel oturumunun sonuçlarını ülke 
çapında, özellikle de kadın ve insan hakları kuruluşlarına yaymaya devam 
etmesini talep eder. 
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TBMM B: 22 20 . 11 . 2007 
42.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Bağ-Kur'a sonradan kayıt ve tescil edi

len çiftçilerin geriye dönük borçlanma şartlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/561) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİELET MF,CL,ÎSÎ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26/10/2007 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

0^~' 
2926 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince sigortalı sayılanlardan, kayıt ve tescilini 

yaptırmayanların resen tescil edilmesini öngören aynı kanunun 7 nci maddesine ve 36 ncı 
maddesinde yer alan "Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün 
bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir" fıkrasına dayana hırakO 1/04/1994 tarihinden 
itibaren, ekici olarak ürün teslim eden çiftçilerimizden Sosyal Güvenlik Kururritma devredilen 
Bağ-Kur tarafınca ürün bedellerinden prim tevkifatı yapılmış, dolayısıyla bu çiftçilerimiz 
resen kayıt ve tescil edilmişlerdir. 

Kendilerinden prim kesilen çiftçilerimiz Bağ-Kur iştirakçisi olarak sisteme dahil 
olduklarından geriye doğru borçlanıp yaşı tutanlar emekli olmak için, tutmayanlar ise iş günU 
sayılarını artırmak için gerekli evraklarını tamamlayarak kuruma başvurmaktadırlar. 

Evraklarını tamamlayarak 16/6/2007 tarihinde Sosyal Güvenlik ' Kurumu Devredilen 
Bağ-Kur Kastamonu ti Müdür lüğüne başvuran bir pancar üreticimize verilen . 
B.13.1.BGK.4.37.00İ00.TAR sayılı cevapta, "2926 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre aile 
reisi sıfatı taşımadığınızdan pancar tevkifatına göre geriye dönük hizmet verilmesi mümkün 
değildir" denilmektedir. 

Oysa, 2926 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde "aile reisi sıfatı taş ımak" sigortalı 
sayılmak için gerekli niteliklerden birisi olarak sayılmamaktadır. 

Kastamonu'da ve diğer illerimizde buna benzer pek çok örnek mevcuttur. 

S O R U L A K 

1- Ürün teslimi sırasında kendisinden prim tevkifatı. dolayısıyla Bağ-Kur 'a kayıt ve 
tescili yapılan Urctiei sayısı kaçtır? 

2- Bu durumda olanlardan geriye dönük hıyanet talebinde bulunan üretici sayısı kaçtır? 
3- Kendilerine menfi cevap verilen üreticilerimizden malıkemeyc müracaat edenlerin 

sayısı kaçtır? Sonuçlanmış dava sayısı kaçtır? Kurumun kaybettiği dava sayısı kaçtır? 
4- Aile reisi sıfatı taşımadığı gerekçesi ile reddedilen başvuru sayısı kaçtır? 
5- 2926 sayılı kanunun 2 nci maddesinde aile reisi sıfatı taşımak sigortalı sayılmak için 

gerekli nitelikler arasında sayılmadığına göre, başvuru sahiplerine neye dayanarak 
böyle bir cevap veri lmektedir? 

T . C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L , G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gel i ş t irme Başkan l ığ ı 

Sayı : B.1 3 .SGB.0 -12 .00 -00 /610 - -2.ı</6> 
Konu : Yazılı Soru Önerges i 

1 fi fenı 2007 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 05/1 1/2007 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -3069 sayılı yaz ın ız . 

K a s t a m o n u Mil le tveki l i M e h m e t S E R D A R O Ğ I . U ' n a ait 7/561 Esas N o ' l u yazılı soru 
önergesi Bakan l ı ğ ımız ilgili b i r imler ince ince lenmiş o lup , k o n u y a ilişkin cevabi bilgi ve 
değer lend i rmele r i l işikte sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

T̂ T . F a r u k Ç E L İ 1 
E k i 1 y a Z l B a k a n 
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TBMM B:22 20 . 11 . 2007 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET SERDAROĞLU'NUN 7/561 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2926 sayılı Kanun'un "KAPSAM" başlıklı 2.maddesinde; Kanunla veya kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve 
herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, tarımsal faaliyette bulunan 
kimselerden, 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar hükmü yer almaktadır. 
Ancak, 02/08/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Kanunun 

"KAPSAM" başlıklı 2.maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Kanunla veya kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir 
işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 3 üncü maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal 
faaliyetlerde bulunanlar, bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar." hükmü getirilmiştir. 

Bu itibarla, 02/08/2003 tarihinden önce kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette 
bulunan kadınlar 22 yaşını doldurmaları ve aile reisi sıfatını taşımaları halinde 2926 sayılı 
Kanunda sigortalı olabilmekte iken, 02/08/2003 tarihinden sonra Kanunun 18 yaşını dolduran 
ve tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı olurlar hükmü getirilerek Kanunda sigortalı 
olabilmek için kadın erkek ayrımı ortadan kaldırılmıştır. 

02/08/2003 tarihinden önce sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılan 22 yaşını 
doldurmuş aile reisi kadınların tevkifata istinaden tescilleri yapılmakta, 02/08/2003 
tarihinden sonra ise, sigortalı olabilmek için kadın erkek ayrımı ortadan kaldırıldığından. 
Kanun kapsamında bulunanların sigortalılıkları da kadın erkek ayrımı yapılmadan 
başlatılmaktadır. 

2926 sayılı Kanun kapsamına girenlerin, kapsama girdikleri tarihten itibaren 3 ay 
içinde Kuruma talepte bulunarak tescillerini yaptırmaları gerekmektedir. Kapsamda 
bulunanların belirtilen süre içinde talepte bulunarak sigortalılıklarını başlatmamaları halinde 
ise Kurumca re'sen tescil edilerek sigortalılıkları re'sen tescil işleminin yapıldığı tarihi lakip 
eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Ayrıca, tevkifata istinaden 22/05/2007 tarihinden 
itibaren de sigortalılık başlatılmakta, dolayısı ile tescili yapılan sigortalıların neye göre 
tescillerinin yapıldığına ilişkin bir ayrım yapılmamakta ve il müdürlüklerimizde böyle bir 
istatistiki bilgi bulunmamaktadır. Çünkü Kurumun re'sen tescil yapma yetkisi bulunduğundan 
bu şekilde yapmış olduğu diğer tescil işlemlerinden farklılık arz etmemektedir. 

Tevkifata istinaden 22/05/2007 tarihinden itibaren geriye dönük tesciller yapılmakla 
olup, tevkifata istinaden tescille ilgili ayrı bir istatistiki bilgi tutulmamaktadır. Çünkü 
sigortalılık süreleri geriye götürülerek işlem yapıldığından daha önce yapılan işlemler gibi 
değerlendirilmektedir. 

02/08/2003 tarihinden sonra tevkifata istinaden geriye dönük tescil yapılabildiği için 
kapsamda olanlarla ilgili böyle bir problem intikal etmemiştir. Ancak, 02/08/2003 tarihinden 
önce aile reisi sıfatını taşımadığı için tescilleri yapılmayan kadınlardan tevkifata istinaden 
tescillerinin yapılması için Kastamonu İl Müdürlüğümüze bir kişi talepte bulunmuş olup, 
henüz Kuruma intikal eden dava bulunmamaktadır. 

Aile reisi sıfatı taşımadığı için sigortalı olamayacak olanların taleplerine ilişkin bir veri 
bulunmamaktadır. 

2926 sayılı Kanunda 02/08/2003 tarihinden itibaren sigortalı olmada kaldıir,"erkek 
ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Ancak, tevkifatın yapıldığı tarih, bu tarihten öricc i.<Ö/w(ccki 
kanun hükümleri geçerli olacağından, bu durumda olan kadın 02/08/2003 tarihin'ılen önceki 
hükümlere göre sigortalı olamayacak, bu tarihten sonra ise sigortalı olabilecektir. :'; v • >.<• 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

22 NCİ BİRLEŞİM 
20 KASIM 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

1_ 

2 

5 

6^ 

7 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜSMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

8 
K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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 komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
20.11.2007 Sah-Saat: 10.00 
21.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 
22.11.2007 Perşembe - Saat: 10.00 
23.11.2007 Cuma - Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
21.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 
22.11.2007 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
22 NCİ BİRLEŞİM 20 KASIM 2007 SALI SAAT: 15.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

11. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
13. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

14. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

15. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

16. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı ile 
diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

20. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

21. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

22. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

23. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

24. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak zeytinciliğin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

26. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve 
yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

27. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu 
kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak 
uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

28. - Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

29. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

30. - Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, madde bağımlılığının 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

31. - Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 23 Milletvekilinin, bitkisel yağlar, zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. - İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının 
toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

33. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. - Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 Milletvekilinin, Türkçe'deki yozlaşma ve 
yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

36. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

38. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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1. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 yılı programına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (2) 

2. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Alara Çayından kullanılan içme suyuna 
ve Alaca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/15)(2) 

3. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) (2) 

4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyon programında yaptığı konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) (2) 

5. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, terörle mücadelede zarara uğrayan vatandaşlarm 
başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) (1) 

6. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması 
ve Pertek Köprüsünün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) (1) 

7. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli-Pülümür'de meydana gelen depremlerde 
zarar gören binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) (1) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, okul servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/85) (1) 

9. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) (1) 

10. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da yapımı süren barajlara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

11. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bölünmüş yol 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) (1) 

12. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 100. Yıl Spor 
Kompleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

13. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Side'deki anıt mezar ve çevresinin bakımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

14. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (1) 

15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/140) 

16. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) 

17. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

18. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bazı baraj ve sulama 
kanalı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

19. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Serik çöp depolama alanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/144) 

20. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup 
tutmadığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 

22. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki'deki çok programlı liseye ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

23. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

24. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Talazan Köprüsünün tamir ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

25. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı 
uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

26. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/152) 

27. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

28. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

29. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka bağlantılı yollardaki tünellerin 
aydınlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

30. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ardanuç-Ardahan yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

31. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka-Camili yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

32. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ankara-Batum uçak seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) 

33. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/159) 

34. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

35. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

36. - Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin'deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

37. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı 
bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

38. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

39. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya yapılması planlanan havaalanı ve limana 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

40. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/172) 

41. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Belediyesinin beceri ve meslek 
kazandırma kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

42. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 
kurulmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 
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43. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

44. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

45. Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin'den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup 
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

46. Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki bir kaynak suyu projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

47. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Demiryolu Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

48. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerinde TOKİ'nin konut yapıp 
yapmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S. Sayısı: 46) (Dağıtma 
tarihi: 2.11.2007) 

2. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 
8.11.2007) 

3. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savumna Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

4. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/431) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

5. - Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436) 
(S. Sayısı: 51) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

11. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

13. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

19. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 
17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

26. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.11.2007) 

27. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

28. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

29. - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 50) 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (1/438) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; tali olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, esas olarak da Millî Sa
vunma Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10/10/2007 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3868 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci 

maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının 
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/368 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/424 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı 
1/565 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/570 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/573 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasansı 
1/881 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasansı 
1/911 Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı 
1/974 Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1250 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 

1/1264 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1319 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1323 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1327 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 
32751 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cum

huriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçeve
sinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 



- 3 -

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 07/03/2007 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1365/1026 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
26/2/2007 tarihinde kararlaştırılan "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Yönetmelikler" başlıklı 65 inci maddesinin (a) fıkra
sının (9) numaralı bendinde, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve di
siplin amirlerinin yetkilerinin, Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ile ilgili esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun söz konusu maddesine dayalı olarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim 
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin yük
seköğretim kurumları ile ilgili hususlar anılan Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla 
2547 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Ele
manı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli açısından uygulama 
imkanı bulunmamaktadır. 

Tasarı ile; Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarının, öğretim eleman
lığından çıkarılmasına ilişkin esasların, yükseköğretim kurumlarında görevli diğer öğretim eleman
ları ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesi ile başkasının eseri

ni kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren kişiler hakkında hapis veya pa
ra cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 
11 inci maddesinde de, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını 
kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiili üniversite öğretim mesleğinden çıkartılmayı ge
rektiren haller arasında sayılmıştır. 

Madde ile; bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak be
lirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının, görevlerine son verilmesi ve 
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki 
karargah veya kurumlara atanmalan öngörülmüş, böylece yükseköğretim kurumlannda görevli diğer 
öğretim elemanlannın öğretim elemanlığından çıkanlmasıyla ilgili esaslarda paralellik sağlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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22. Dönem Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/1323 22/3/2007 
Karar No.: 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 13/3//2007 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali olarak da 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen 1/1323 esas numaralı "Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
21/3/2007 tarihli toplantısında, Hükümeti temsilen Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül ve be
raberinde Bakanlık yetkilileri ile Genelkurmay Başkanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ko
mutanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak 
belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının görevlerine son veril
mesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademi
si dışındaki karargah veya kurumlara atanmaları öngörülmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül yapmış ol
duğu sunuş konuşmasında; 

- Tasarının GATA'da görevli öğretim elemanlarına, intihal fiilleri sonucu verilecek disiplin ce
zasının düzenlendiğini, 

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinde, öğretim elemanları, memur ve 
diğer personelin disiplin işlemlerinin Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte dü
zenleneceğinin hüküm altına alındığını, 

- Bu düzenlemeden hareketle hazırlanan Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elema
nı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, maddede belirtilen disiplin suçlarını 
işleyenlere, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası verilebileceğinin 
belirtildiğini, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden birinin de 
"Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden 
kendi eseri gibi göstermek" fiilinin olduğunu, 

- 2547 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurum
larıyla ilgili hususların ayrı kanunlarla düzenleneceği belirtildiğinden, yukarıda açıklanan mevzuat 
hükümlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını, 

- 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda, bir başkasının bilimsel eserinin veya 
çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen 
öğretim elemanlarına uygulanacak disiplin cezasının ne olacağına ilişkin bir düzenlemenin bulun
madığını, 

- Tasarı ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde görevli öğretim elemanlarının, bu fiilleri ne
deniyle öğretim elemanlığından çıkarılmasına ilişkin esasların, Yüksek Öğrenim Kurumu'na bağlı 
diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığını, 

ifade etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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Bu açıklamaların ardından Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddeleri
nin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerin görüşmeleri sonucunda Tasarının 1 inci, yürürlüğe ilişkin 2 nci ve yürütmeye iliş
kin 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 

Üye 
İsmail Değerli 

Ankara 

Üye 
Tevfik Ensari 

İzmir 
Üye 

Vahit Erdem 
Kırıkkale 

Üye 
Süleyman Turgut 

Manisa 

Başkanvekili 
Yüksel Çavuşoğlu 

Karaman 
Üye 

Telat Karapınar 
Ankara 

Üye 
Ensar Öğüt 

Ardahan 

Üye 
Hasan Bilir 

Karabük 
Üye 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 
Üye 

İbrahim Hakkı Birlik 
Şırnak 

Sözcü 
Ziyattin Yağcı 

Adana 

Üye 
A. İsmet Çanakçı 

Ankara 
Üye 

İnci Özdemir 
İstanbul 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 
Üye 

Murat Yılmazer 
Kırıkkale 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 



- 6 -

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/438 01/11/2007 
Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
22 nci Dönemde Millî Savunma Komisyonunda görüşülerek 1374 sıra sayısı ile Genel Kurul 

Gündemindeki yerini alan ancak, görüşülemeyerek hükümsüz kalan ve 23 üncü Dönemde de Bakanlar 
Kurulunca yenilenerek Başbakanlık tarafından 10/10/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen ve Başkanlığınızca, 22/10//2007 tarihinde tali komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen (1/438) esas 
numaralı "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 
Komisyonumuzun 31/10/2007 tarihli toplantısında Hükümeti temsilen Milli Savunma Bakanı Sayın 
Vecdi Gönül ve beraberinde Bakanlık yetkilileri ile Genelkurmay ve Yükseköğretim Kurumu 
Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerinin ardından, İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca verilen 
önergenin kabul edilmesi ile 22 nci Dönem Milli Savunma Komisyonu raporu ve metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Hasan Kemal Yardımcı 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Hanifi Alır 

Ağrı 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

Üye 
Bengi Yıldız 

Batman 
Üye 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Üye 
Reha Çamuroğlu 

İstanbul 
Üye 

Sabahattin Çakmakoğlu 
Kayseri 

Başkanvekili 
Memet Yılmaz Helvacıoğlu 

Siirt 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Yahya Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Erdal Kalkan 

İzmir 
Üye 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Sözcü 
Nurettin Akman 

Çankırı 
Üye 

Yıldırım Tuğrul Türkeş 
Ankara 

Üye 
Mehmet Erdem 

Aydın 
Üye 

Derviş Günday 
Çorum 

Üye 
Fuat Bol 
İstanbul 

Üye 
Kamil Erdal Sipahi 

İzmir 
Üye 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sa
yılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 
25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir başkasının bilimsel eserinin veya ça
lışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak be
lirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işle
yen öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı 
görevlerine son verilir. Öğretim elemanlığı gö
revine son verilen personel, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karar
gâh veya kurumlara atanır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
Af. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
•M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 52) 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın; 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/441, 2/26) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kan un lar ve Kararlar 19/10/200 7 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1450/3925 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8/10/2007 tarihinde kararlaştırılan "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Mevcut uygulamada, lisans eğitimini tamamlayan yükümlüler, askerliklerine karar alınmasını 

müteakip sekiz ay ile onbeş ay arasında değişen süreler sonunda silah altına alınabilmektedirler. Bu 
süreler, yükümlülerin staj, yüksek lisans, doktora veya ihtisas sınavlarına katılabilmeleri ve başarılı 
olanların öğrenime başlayabilmeleri ile Kamu Personeli Seçme Sınavını kazananların işe başlama
ları için yeterli olmamaktadır. Neticede, yükümlüler bakaya kalmakta ve bu suçtan haklarında düzen
lenen suç dosyaları Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmektedir. Bakaya kalmalarını önlemek, daha 
üst seviyede eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlamak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında ba
şarılı olanlara işe başlamaları için yeterli süre tanımak maksadıyla, lisans eğitimini tamamlayan yü
kümlülere, lise ve dengi okul mezunları ile iki ve üç yıllık yüksek okul mezunlarında olduğu gibi me
zuniyetlerini müteakip iki yıla, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara ise bir yıla kadar askere sevk 
tehir hakkı tanınması yoluna gidilmiştir. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yükümlülerin diploma denklik işlem
leri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kurum tarafından yılda iki defa ya
pılan seviye tespit sınavı sonucunda, bu sınavda başarılı olanların diploma denkliği onaylanmakta
dır. Düzenleme ile yükümlülere, söz konusu sınavlara katılım ve denklik işlemleri için yeterli zaman 
tanınmaktadır. 

Askerliğin temeli disiplindir. Bu bağlamda, disiplin ihlalleri yapanların cezalandırılması yanın
da, disiplinli erbaş ve erlerin ödüllendirilmesi de yapılan hizmetin bir gereğidir. Muvazzaf askerlik 
hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler çerçevesinde kendilerine verilen görev 
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ve yükümlülükleri yerine getirmede üstün gayret göstererek başarılı olan yükümlü erbaş ve erler
den, birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergileyenleri ödüllendirerek motive etmek, disiplin ihlal
leri yapma eğiliminde olanların ise bu davranışlarını kontrol altında tutmalarını sağlamak ve caydır
mak için ilave izin müessesesi getirilmiştir. Ayrıca, radyoaktif ışınla çalışan yükümlü erbaş ve erle
re, röntgen mütehassıslarına veya röntgen ve radyum ile iştigal eden kimselere tanındığı gibi sıhhi 
nedenlerle ilave izin verilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Tasarı ile; lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlayan yükümlülere sevk tehir hakkı tanınma
sı, disiplinli erbaş ve erlerin ek izin hakkı verilerek ödüllendirilmesi, radyoaktif ışınla çalışan erbaş 
ve erlere sıhhi nedenlerle ilave izin verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; mezuniyet tarihinden itibaren, lisans eğitimini tamamlayan yükümlülerin 

askere şevklerinin iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayan yükümlülerin askere şevkleri
nin bir yıla kadar ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanların askere şevklerinin ise 
denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için talepleri halinde ayrıca bir yıla kadar ertelenmesi sağ
lanmaktadır. 

Madde 2- Madde ile; muvazzaf askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve 
emirler çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede üstün gayret 
göstererek başarılı olan yükümlü erbaş ve erlerden, birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergile
yenlerin ödüllendirilerek motive edilmesi, disiplin ihlalleri yapma eğiliminde olanların ise bu dav
ranışlarını kontrol altında tutmalarının sağlanması amacıyla ilave izin müessesesi getirilmekte; rad
yoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, röntgen mütehassıslarına veya röntgen ve radyum ile iştigal 
eden kimselere verildiği gibi sıhhi nedenlerle ilave izin verilmesi imkânı getirilmektedir. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Kemal Yardımcı 

İstanbul 

GENEL GEREKÇE 
Askerliğin temeli disiplindir. Bu bağlamda, disiplinli erbaş ve erlerin ödüllendirilmesi yanında, 

disiplin ihlalleri yapanların cezalandırılması da yapılan hizmetin bir gereğidir. Yükümlü erbaş ve er
ler, muvazzaf askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlere riayet etmek zo
rundadır. 

Mevcut uygulamada, muvazzaflardan hava değişimine gidenlerin, hava değişim müddetleri 3 aya 
kadar olan izin süreleri muvazzaf hizmetten sayılmaktadır. Fakat bu durum, kısa süreli de olsa erbaş 
ve erlerin askerlikten kaçmak/uzaklaşmak için kendisini askerliğe elverişsiz hale getirme yöntemini 
seçmesine neden olmaktadır. 

Söz konusu suçu işleyen erbaş ve erlerin hastane ve hava değişiminde geçirdikleri süreler asker
lik hizmetinden sayılmakta ve dolayısıyla emsallerine göre daha az askerlik yapmış olmaktadırlar. 

Teklif ile; kendini askeriğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs eden personelin, 
bu fiilleri dolayısıyla yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri 
sürelerin askerlik hizmetinden sayılmayarak bahse konu olayların azaltılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs eden 

personelin, bu fiilleri dolayısıyla yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde 
geçirdikleri sürelerin askerlik hizmetinden sayılmayarak bahse konu olayların azaltılması amaçlan
mıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN KEMAL YARDIMCFNIN TEKLİFİ 
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78'inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme ka
rarı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsız
lıklardan ötürü yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süre
ler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 01/11/2007 

Esas No.: 1/441,2/26 
Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 25/10//2007 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 

(1/441) esas numaralı "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile (2/26) 
esas numaralı "İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 31/10/2007 tarihli toplantısında, Hükümeti tem-
silen Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL ve beraberinde bakanlık yetkilileri ile Genelkur
may Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

(1/441) esas numaralı Tasarı ile, 
-Lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan yükümlülere sevk tehir hakkı tanınması, disiplinli 

erbaş ve erlerin ek izin hakkı verilerek ödüllendirilmesi ile radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere 
izin verilmesinin sağlanması, 

(2/26) esas numaralı Teklif ile de, 
-Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs eden personelin, bu fiil

leri dolayısıyla yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süre
lerin askerlik hizmetinden sayılmayarak söz konusu olayların azaltılması, 

öngörülmektedir. 
Söz konusu Tasarı ile Teklifin, 1111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik yapıyor olmaları ne

deniyle birbiriyle ilgili oldukları ve hem Komisyon, hem de Genel Kuruldaki görüşmelerinin daha 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre birleştirile
rek görüşülmesine ve görüşmelere Tasarının esas alınmasına dair verilen önergenin Komisyonu
muzca kabul edilmesiyle birlikte görüşmelere başlanmıştır. 

Birleştirilen Tasan ve Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi 
GÖNÜL yapmış olduğu sunuş konuşmasında; 

- Tasarı ile düzenlenen ilk hususun, lisans veya lisansüstü öğrenimi bitiren yükümlülere sevk te
hir hakkı tanınması olduğunu, 

-Mevcut uygulamada, lisans eğitimini tamamlayan yükümlülerin, askerliklerine karar alınma
sını müteakip sekiz ay ile on beş ay arasında değişen süreler sonunda silâh altına alınabildiklerini, 

- Bu sürelerin, yükümlülerin staj, yüksek lisans, doktora veya ihtisas sınavlarına katılabilmele
ri ve başarılı olanların öğrenime başlayabilmeleri ile Kamu Personeli Seçme Sınavını kazananların 
işe başlamaları için yeterli olmadığını, 

-Neticede, yükümlülerin bakaya kaldıklarını ve bundan dolayı haklarında düzenlenen suç dos
yalarının Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildiğini, 

-Bakaya kalmalarını önlemek, yükümlülerin daha üst seviyede eğitimlerine devam etmelerine 
imkan sağlamak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olanlara da işe başlayabilmeleri için 
yeterli sürenin tanımasının amaçlandığını, 

-Lisans eğitimini tamamlayan yükümlülere, lise ve dengi okul mezunları ile iki ve üç yıllık yük
sek okul mezunlarına tanındığı gibi mezuniyetlerini müteakip iki yıl; yüksek lisans eğitimini tamam
layan yükümlülere bir yıl; yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara ise denklik işlem
lerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yıl sevk tehir hakkı tanınması yoluna gidildiğini, 

-Tasanda düzenlenen ikinci hususun ise disiplinli erbaş ve erler ile radyoaktif ışınla çalışan er
baş ve erlere ilave izin hakkı tanınmasına ilişkin olduğunu, 

-Muvazzaf askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler çerçevesinde ken
dilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede üstün gayret göstererek başarılı olanlar ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergileyenlerin ödüllendirerek motive edilmesini, disiplin ih
lalleri yapma eğiliminde olanların ise bu davranışlarını kontrol altında tutmasının sağlanması ve cay
dırıcı olması amacıyla, er ve erbaşlara, asgari tugay veya alay komutanlarının onayı ile yedi güne ka
dar ilave izin verilebilmesi imkanının getirildiğini, 

-Ayrıca, radyoaktif ışınla çalışan yükümlü erbaş ve erlere, röntgen mütehassıslarına veya rönt
gen ve radyum ile iştigal eden kimselere tanındığı gibi, sıhhî nedenlerle bir yıl hizmete karşılık otuz 
gün ilave izin verilmesi imkanının sağlandığını, 

- Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresinin ise otuz gün
lük izin süresi birimine orantılı olarak hesaplanacağını, 

ifade etmişlerdir. 
Bu açıklamaların ardından Komisyon üyelerimiz tarafından; 
-Lisans ve yüksek lisans mezunlarına getirilen sevk tehir hakkının yerinde bir düzenleme oldu

ğu, hem gençlerin diplomalarını aldıktan sonra hayatlarını düzenleyebilmeleri için onlara gerekli za
manın tanınması hem de bakaya kalanların birikmiş dosyalarının önüne geçilmesi açısından, 

-Teklif ile getirilen kendini kasten askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs 
eden personelin tedavide, istirahatte ve hava değişiminde geçen sürelerinin askerlikten sayılmaması 
yönündeki düzenlemenin kişilerin bu yola başvurmasının engellenmesi açısından, 

oldukça yararlı olacağı dile getirilmiş ve tümü üzerindeki görüşmelerin sonucunda maddeleri
nin görüşülmesine oy birliği ile geçilmiştir. 

Maddelerin görüşmeleri sonucunda verilen önergeye uygun olarak; 
-(1/441) esas numaralı Tasarının 1 inci maddesi, 1 inci madde olarak aynen, 
-(1/441) esas numaralı Tasarının 1 inci maddesi, 2 nci madde olarak aynen, 
-(2/26) esas numaralı Teklifin 2 ncİ maddesi, 3 üncü madde olarak aynen, 
-Yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeler, 4 üncü ve 5 inci maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Hasan Kemal Yardımcı 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Hanifı Alır 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

Üye 
Bengi Yıldız 

Batman 
Üye 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Üye 
Reha Çamuroğlu 

İstanbul 
Üye 

Sabahattin Çakmakoğlu 
Kayseri 

Başkanvekili 
Memet Yılmaz Helvacıoğlu 

Siirt 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Yahya Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Erdal Kalkan 

İzmir 
Üye 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Sözcü 
Nurettin Akman 

Çankırı 
Üye 

Yıldırım Tuğrul Türkeş 
Ankara 

Üye 
Mehmet Erdem 

Aydın 
Üye 

Derviş Günday 
Çorum 

Üye 
Fuat Bol 
İstanbul 

Üye 
Kamil Erdal Sipahi 

İzmir 
Üye 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 36 ncı maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Dört yıl veya daha uzun süreli yükseköğ
retim kurumlarından yahut bunların dengi oldu
ğu kabul edilen okullardan mezun olan yüküm
lülerin askere şevkleri, istekleri halinde mezu
niyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek 
lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla ka
dar tehir edilebilir. Yurt dışındaki öğrenim ku
rumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, 
denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ay
rıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı 
tanınabilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar Millî 
Savunma Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve 
yükümlülükleri yerine getirme konusunda gay
ret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üs
tün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf 
askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, di
siplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden 
herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tu
gay Komutanlarının (Deniz Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel 
Komutanlığında eşidi), Sahil Güvenlik Komu
tanlığında Alay Komutanı veya eşidinin onayı 
ile, birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi 
güne kadar ilave izin verilebilir. Verilecek bu 
ilave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay 
Başkanlığınca belirlenir. 

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, 
radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete karşı
lık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir 
yıldan az ya da çok olması durumunda verile
cek izin süresi, otuz günlük izin süresi birimine 
orantılı olarak belirlenir ve verilir." 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 36 ncı maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğre
tim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu 
kabul edilen okullardan mezun olan yükümlüle
rin askere şevkleri, istekleri halinde mezuniyet 
tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans 
eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar te
hir edilebilir. Yurt dışındaki öğrenim kurumla
rından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik 
işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir 
yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabi
lir. Buna ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma 
Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve 
yükümlülükleri yerine getirme konusunda gay
ret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üs
tün basan gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf 
askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, di
siplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden 
herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tu
gay Komutanlarının (Deniz Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel 
Komutanlığında eşidi), Sahil Güvenlik Komu
tanlığında Alay Komutanı veya eşidinin onayı 
ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi 
güne kadar ilave izin verilebilir. Verilecek bu 
ilave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay 
Başkanlığınca belirlenir. 

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, 
radyoaktif ışınla yaptıklan bir yıl hizmete karşı
lık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir 
yıldan az ya da çok olması durumunda verile
cek izin süresi, otuz günlük izin süresi birimine 
orantılı olarak belirlenir ve verilir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun Hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3-1111 sayılı Kanunun 78 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getir
meye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahke
me kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargı
lanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çı
kan rahatsızlıklardan ötürü yatarak gördüğü te
daviler veya istirahatte ya da hava değişiminde 
geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetle
rinden sayılmaz." 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
E Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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