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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, Ankara Balâ'da meydana gelen dep
rem; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü; İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 
ölüm yıl dönümü ve yaklaşmakta olan 2008 yılı nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 71 'inci yıl dönümüne, 
Mersin Milletvekili Kadir Ural, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici atamalarına, 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, üniversitelerin sorunlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı, Ankara Balâ'da meydana gelen depreme ilişkin 
bir konuşma yaptı. 

Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisine Bil
dirilen: 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile İs
tanbul Milletvekili Sebahat Tuncel haklarında, 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 
açılan davaların halen derdest bulunduğuna, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında soruştur

ma yapılmakta olduğuna, 
İlişkin duyuru bilgiye sunuldu. 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mahkeme başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarınca gön
derilen ve Başkanlıkça bilgiye sunulan belgelerin, Genel Kurula sunulmadan öncelikle Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonuna gönderilmesi gerektiğine; yapılan uygulamanın doğru olmadığına iliş
kin bir konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal sorunlarının 
araştırılarak (10/74), 

Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların araş
tırılarak (10/75), 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî Parkı'ndaki 
sorunların araştırılarak tarihî eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi için (10/76), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

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

1 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel ka
nun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştmlmış olan Tanık Koruma Kanunu Tasarısı (1/346) 
(S. Sayısı: 34) görüşmeleri tamamlanarak, yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildi. 
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2'nci sırasında bulunan, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında (1/437) (S. Sayısı: 54), 
3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Temel Ceza Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/335) (S. Sayısı: 56), 

4'üncü sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünü-
var'ın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (2/65) (S. Sayısı: 72), 

Kanun Tasardan ve Teklifi, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 
ertelendi. 

5'inci sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Tütün Mamullerinin Zararları
nın Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/9) (S. Sayısı: 
55) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak l'inci madddesi kabul edildi; 2'nci maddesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 
İzmir Milletvekili Oktay Vural, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 
Van Milletvekili Fatma Kurtulan, 
İzmir Milletvekili Recai Birgün ve 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 
Pakistan'da bir suikast sonucu vefat eden Benazir Butto'ya Allah'tan rahmet, Pakistan halkına 

başsağlığı dileyen birer konuşma yaptılar. 

AK Parti, CHP, MHP, DTP Grubu başkan vekilleri ile İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün; 
Dost ve kardeş Pakistan'da düzenlenen menfur bir terör saldırısı sonucu, çok sayıda Pakistan va

tandaşıyla birlikte, eski başbakanlardan Benazir Butto'nun da hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeş 
Pakistan'ın birlik ve bütünlüğünü, demokrasi ve istikrarını hedef alan bu menfur saldırıyı ve bütün 
terör saldırılarını şiddetle lanetlediklerine; Pakistan halkının huzur, barış ve ülke istikrarını bozmak 
isteyenlere fırsat vermeyeceğine, bütün sorunlarını demokrasi ve hukukun içinde kalarak çözeceği
ne olan inançlarını bir kez daha vurgulamak istediklerine ve başta Benazir Butto olmak üzere haya
tını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dilediklerine ilişkin 
müşterek bildirileri okundu. 

2 Ocak 2008 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.06'da son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Canan CANDEMİR ÇELİK Fatoş GÜRKAN 
Bursa Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Harun TÜFEKÇİ 

Konya 
Kâtip Üye 
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No.: 59 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

28 Aralık 2007 Cuma 
Tasarı 

1.- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/487) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2007) 

Teklifler 
1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın; Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğ

rencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/107) (İçişleri, Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2007) 

2.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memur
ları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/108) (Plan ve Bütçe ile Milli Eği
tim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2007) 

Tezkere 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2006 Yılı Faaliyetleri, Bi

lanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/251) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2007) 

No.: 60 
31 Aralık 2007 Pazartesi 

Tasan 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Ba

kanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mu
tabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/488) (Tarım, Orman 
ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde nitelikli personel 

istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/12/2007) 

2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir okul müdürü hakkındaki iddiaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Toptancı Halindeki iş yerlerinin kira artışına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ülkemiz üzerinden yapılan insan kaçakçılığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

5.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesine yeni bir lise yapılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 
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6.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma iz
nine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın terör mağduru öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Alpu Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAĞKUR'lulara ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/12/2007) 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/12/2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, medya ve siyaset ilişkilerine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 
2.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'taki bir yatırım projesine izin ve

rilmemesine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1229) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12/12/2007) 

3.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'm, Trakya'daki sel felaketinin oluşturduğu zararlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir araştırma şirketinden hizmet satın alımlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

5.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğünün uygula
dığı seviye tespit sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12/12/2007) 

6.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir grup Başbakanlık personeline örtülü ödenekten yar
dım yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/12/2007) 

7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, YÖK Başkanı atamasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

8.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Pişmanlık Yasası uygulamasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

9.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, terör örgütü mensuplarının Pişmanlık Yasasından 
yararlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/12/2007) 

10.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, iklim değişikliği ile ilgili uluslararası toplan
tılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 
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11.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana ve Mersin illerindeki işsizlik sorununa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

12.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, beyin göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

13.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın ithal edilen siyanüre ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kaçak ve sahte sigaralara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

15.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe oluşturul
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

16.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da TOKİ'nin yaptığı bir sitenin yönetimi ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

17.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci öğretim üc
retlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

18.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

19.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Karacabey'deki bir köyde kurulması planla
nan kireç tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/12/2007) 

20.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Derince Barajı ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

21.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, ormanlık alanlarda verilen maden arama izinlerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/12/2007) 

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Hurma ve Lara arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

23.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas Akgedik Barajına ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

24.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, Havza, Vezirköprü ve Bafra'da doğalgaz kullanımına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/12/2007) 

25.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ve Nabucco doğal
gaz boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

26.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tarımsal sulama elektrik borcu olan çiftçilere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/12/2007) 

27.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Bor ilçesindeki petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 
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28.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, kadınların iş hayatına katılımına ilişkin Devlet Ba
kanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

29.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

30.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, çocuk haklarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

31.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kütüphane
sine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1258) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/12/2007) 

32.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara'da zabıta personelinin ücretsiz taşımadan ya-
rarlandırılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/12/2007) 

33.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in yasadışı göçmen trafiğine ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

34.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, yasadışı göçmen trafiğine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

35.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'nın içme suyunun kalitesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

36.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, taksici esnafın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

37.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karamürsel Kaymakamının bayram kutlamasıyla il
gili yazısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/12/2007) 

38.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılıp yansı
tılmayacağım ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, mükelleflerin bilinçlendirilmesine ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

40.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un vergi gelirlerindeki hedef sapmasına ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

41.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, fiş ve fatura karşılığı vergi iadesinin kaldırılmasının 
vergi tahsilatına etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/12/2007) 

42.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, deniz araçlarına ÖTV'siz akaryakıt kullandırılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

43.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt-Erzurum ile Muş-Ağrı karayollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya Havaalanının donanımına ve Konya uçuşlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

45.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'nın ulaşım alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 
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46.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana-Bağdat seferi yapan uçağın düşmesi ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/12/2007) 

48.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, THY'nin bir sempozyuma sponsorluğuna ve bazı 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/12/2007) 

49.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un Adnan Menderes Havaalanına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

50.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'daki bazı karayollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

51.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Ankara-Pozantı otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 

52.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt Adalet Sarayına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

53.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı üst düzey yönetici görevlendirmelerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

54.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, narenciye üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

55.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Türk vatandaşlarının yabancı ülke askeri olmasının so
nuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/12/2007) 

56.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Diyanet İşleri Başkanlığına personel alımı 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1283) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007) 

57.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, pamuk primlerine ve beyaz sinekle mücade
leye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/12/2007) 

58.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Yabancı Diller Yüksekokulunun ikinci öğretim 
ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/12/2007) 

59.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, büyüme oranı hesaplamalarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/12/2007) 

• 
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No.: 61 
2 Ocak 2008 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santoro ve Hrant Dink cina
yetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2007) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar uygulamaları ve 
plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2007) 

3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki so
runların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2007) 
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2 Ocak 2008 Çarşamba 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü 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 personel
den yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli 
personel aracılığıyla, beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Sarıkamış şehitlerimizi anma yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen İs

tanbul Milletvekili Sayın Atila Kaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, Sarıkamış Harekâtı 'nın 93 'üncü yıl dönümüne ilişkin 

gündem dışı konuşması 
ATİLA KAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Sözlerime başlarken, henüz yeni girmiş bulunduğumuz 2008 yılının, milletimiz ve bütün in

sanlık açısından da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, hem yüce Meclisimize 
hem de siz değerli milletvekili arkadaşlarıma, 2008 yılındaki faaliyetlerimizde başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün Sarıkamış Harekâtı'nın 93'üncü yıl dönümü münasebetiyle söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Sarıkamış şehitlerini, Sarıkamış Harekâtı'nın... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen uğultuyu keserseniz hatibi dinlememiz daha kolay olacak. 
ATİLA KAYA (Devamla) -.. .bu 93'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir kere daha rahmet, min

net, şükran ve dua niyazlarıyla yâd ediyorum ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle son dönemlerde milletimizin hayatında önemli yere sahip olan 
tarihsel olayların anılması noktasında çok geniş katılımlı faaliyetler düzenlenmektedir. Bu vesileyle, 
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Kars Valiliğinin ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarının son yıllarda daha fazla bir kültürel etkinlik 
çerçevesi içerisinde başladıkları bu Sarıkamış şehitlerini anma programlarından, faaliyetlerinden do
layı hem sivil toplum kuruluşlarımızı hem de Kars Valiliğimizi tebrik etmek istiyorum. Elbette ki, bu 
tür, milletimizin hayatında önemli yere sahip olan tarihsel hadiseleri gerçekleşmiş oldukları tarihî me
kânlarda anma programları düzenlemek, yeni yetişen nesillerimiz açısından tarih bilincinin yerleş
mesi, tarih bilincine sahip yeni kuşakların yetişmesi anlamında önemli faaliyetlerdir. Bu tür 
faaliyetlerin artarak ve daha geniş kapsamlı olarak düzenlenmesi temennimi de, bu vesileyle ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sarıkamış Harekâtı ve bu harekâtı yürüten dönemin Genelkurmay Baş
kanı olan Enver Paşa, üzerlerinde en çok yorum yapılan tarihsel olaylar ve tarihsel şahsiyetlerden bi
risidir. Sarıkamış Harekât'mı yorumladığımız zaman, daha doğrusu, bizim için bugün bir tarih olan 
Sarıkamış Harekâtı'nı değerlendirdiğimizde kanaatimce çıkarmamız gereken sonucun şu olduğunu 
düşünüyorum: Hepinizin bildiği gibi, her şeyden önce tarih bize vazgeçilmez iki önemli ihtiyacımızı 
karşılamak için lazımdır. Bunlardan birincisi, millî kimliğimizin köklerini, kaynaklarını ve moral de
ğerlerimizi tarihten çıkarırız. İkinci önemli sonuç ise, tarihi, bir ders ve tecrübe kaynağı olarak ele 
almamız gerçeğidir. 

İşte, Sarıkamış olaylarına, Sarıkamış hadisesine bu açıdan yaklaştığımız zaman çıkaracağımız 
en önemli derslerden birisinin şu olduğunu düşünüyorum: Son derece zor tabiat şartlarına rağmen, 
bölgede yaşanan ağır kış şartlarına rağmen Türk askerinin ortaya koymuş olduğu cesareti, mukave
meti, dirayeti ve kahramanlığı göstermesi bakımından çok önemli bir olaydır Sarıkamış Harekâtı ve 
oradan bugüne döndüğümüz zaman, bugün yine, ülkemizin savunmasını zor şartlar altında kahra
manca yerine getiren Mehmetçiğimiz, işte, ecdadımızın bu şanlı mücadelesinden almış olduğu il
hamla, bugün, vatan mücadelesini, müdafaasını ve topraklarımızın bütünlüğü savaşını başarıyla 
yürütmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yine, bu Sarıkamış olayları vesile kılınmak suretiyle çok sık dile getiri
len, daha doğrusu, tarihin yanlış okunması, tarihin yanlış değerlendirilmesinin tipik bir örneği olan 
bir hususa da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Çeşitli çevreler tarafından çok sıkça dile getirilen 
husus şudur: Sarıkamış olayları vesile edilmek suretiyle, Türk dünyasına her türlü yöneliş, Türk bir
liğini dile getiren her türlü yaklaşım ve çağrışım, âdeta, bu Sarıkamış dramı vesile kılınmak suretiyle 
geçmişte mahkûm edilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla baktığımızda, 
ülkemizin geleceğinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaya, bir dakikalık ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
ATİLA KAYA (Devamla) - Teşekkür ederim. 

.. .daha doğrusu, tarihin temel doğrultudaki akışının Türk birliği yönünde olduğu gerçeğini bütün 
bu iddiaların değiştiremeyeceği gerçeğini burada bir kere daha dile getiriyorum ve bu vesileyle, Sa
rıkamış şehitlerini bir kere daha rahmetle, duayla, şükranla yâd ediyorum ve yine, Sarıkamış Hare-
kâtı'nın döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten şehit Enver Paşayı da bu vesileyle bir 
kere daha saygıyla yâd ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Sayın milletvekilleri, çok ciddi bir uğultu var, lütfen, bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum 

hatibin dinlenmesi açısından.Tebrikleşmeyi daha sonraya bırakırsanız çok iyi olacak. 
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Gündem dışı ikinci söz, Samsun Çarşamba Belediyesinde çalışan işçilerin işten çıkarılması hak
kında söz isteyen Samsun Milletvekili Sayın Osman Çakır'a aittir. 

Buyurun Sayın Çakır. (MHP sıralarından alkışlar) 
Beş dakika süreniz var. 
2.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, Samsun Çarşamba Belediyesinde çalışan işçilerin işten 

çıkarılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 
OSMAN ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 yılının bu ilk toplan

tısında konuşmama başlarken öncelikle hepinizin yeni yılını kutlar, çalışmalarınızda başarılar diler, 
saygılar sunarım. 

Yeni yılın başlangıcında biraz daha iyimser ve herkese hoş gelecek konulardan bahsetmek is
terdim ancak ne yazık ki Samsun'da şahit olduğum gelişmeler buna imkân vermemektedir. Samsun 
Çarşamba Belediyesinde çalışmakta olan 126 işçinin Belediye-İş Sendikasına üye olmalarının hemen 
ardından ekonomik sebep gerekçe gösterilerek 12 Aralık 2007 tarihinde Belediye Başkanlığı tara
fından işlerine son verilmiştir. Çarşamba ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı her ne kadar ısrarla "ge
çici işçi" tabirini kullansa da 21 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
geçici işçilere kadro yasası ile bu arkadaşlarımız daimî işçi, yani kadrolu işçi hakkını kazanmışlar
dır. Dolayısıyla şu anda işine son verilen geçici işçiler ya da mevsimlik işçiler değil kadrolu işçiler
dir. Belediye Başkanı ekonomik nedenleri gerekçe olarak göstererek "İş akitlerini feshettim," dese 
de asıl maksadın bu olmadığı, işçilerin Belediye-İş Sendikasına üye olduğunu bildiren dilekçelerinin 
Çarşamba Belediyesine gelmesiyle birlikte belediye yönetimi tarafından bazı daire amirleri vasıta
sıyla işçilere "istifa et yoksa işine son verilecektir" şeklinde tehdit ve baskılar yapıldığı, bu baskılar 
sonucunda 5 işçinin sendikadan istifa ettiği bütün belediye personeli ve Çarşamba kamuoyu tarafın
dan bilinmektedir. 

İşçiler, amirler tarafından kendilerine karşı rencide edici ve tehditkâr ifadelerin kullanıldığını, 
sendika üyeliğinden istifa edecek işçilerin noter masraflarının belediye tarafından da ödeneceğini 
ifade etmişlerdir. Mevcut iş yasalarımıza göre, on beş gün önceden işçilere işine son verileceği ih
barı ve resmî çıkış tebligatı yapılmadan, işçileri, sözle, tek taraflı olarak "İşten attım." diyerek ve 
akabinde hiçbir iş vermeyerek işten çıkarmak yasa dışı bir eylemdir. Şu ana kadar kime çıkış verilip 
kime verilmediğini işçiler de, sendika yöneticileri de resmî olarak bilmemektedir. Sadece sözlü ola
rak "Sen çalış; sen çalışma, atıldın." denerek, iş verilmemektedir. Yapılan işlemin hukuki tabanı be
lirsizdir. Bu işçiler işten atıldıysa, neden hiçbir işçinin elinde yazılı bir belge yoktur? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir, "ben yaptım oldu" 
devleti değildir. Belediyenin her türlü hizmetini yerine getiren, görevlerinde bir ihmal veya eksiklik 
olmayan, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonları bile fazladan ücret ödenmeden çalışan 
bu işçilerin sendikaya üye olmak en doğal ve temel anayasal haklarıdır. Nitekim bu hakkı engelle
mek, ceza kanunlarımıza göre de suçtur. Yasal olarak işçilerin sahip olduğu ve ülkemizin de bu ko
nuda uluslararası hukuk sözleşmelerinin altına imza atarak güvence altına aldığı bu hak, adaleti temsil 
ettiğini iddia eden iktidar partisinin belediye başkanı tarafından kullandırılmak istenmiyor ve işçiler 
işlerinden atılarak, haklan engellenmeye çalışılıyor. 

Bu işçilerin önemli bir bölümü bu kurumda yıllardan beri çalışan işçilerdir. Hatta bunların ba
zılarının emekliliği dahi yaklaşmıştır. Kurban Bayramı arifesinde sokağa dökülen bu işçiler, hafta
lardır, Çarşamba belediye binasının kapısında, soğuk ve yağmur altında aileleriyle beklemektedir. 
Kurban Bayramı'nı huzursuz, mutsuz ve endişe içerisinde belediye önünde geçiren bu insanlarımız, 
yeni yılı da huzursuzluk, endişe ve çaresizlikleriyle karşılamışlardır. 
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Tek amaçlan çalışmak, emeğini kazanmak ve Çarşamba'ya hizmet etmek olan bu işçi arkadaş
larımız, geçen yıldan ötelenen zamların yağmuru altında, karda, kışta, belediye meydanında çoluk ço
cuğuyla beklerken, yetkililer ve yöneticiler, acaba, sıcak mekânlarında, vicdanları hiç sızlamadan 
rahat bir Kurban Bayramı geçirebildi mi? 

Bunun yanında, özelleştirme kapsamına alınan ve ihaleye çıkılarak satılacak olan sigara fabri
kalarından olan Tokat ve Samsun Ballıca Sigara Fabrikalarının önünde de, bayram günü, yüzlerce işçi, 
akıbetlerinin ne olacağını ve çalıştıkları fabrikalar satıldıktan sonra, iş yerleri kapandıktan sonra ne
lerle karşılaşacağını düşünmektedir. 4/C gibi kadrolarda belirli sürelerde çalışıp, az bir maaşla nasıl ge
çineceklerini, gidecekleri yerlerde nerede barınacaklarını, yani, yakın bir gelecekte ne olacaklarını kara 
kara düşünmektedirler. Özlük haklarının korunması konusunda Hükümetten çözüm beklemektedirler. 

Samsun'da yaşanan bu tablolar bu şekilde devam ederken... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Çakır, lütfen tamamlayın. 
OSMAN ÇAKIR (Devamla) - Tamam efendim. 
...geçen ay yapılan Türk-İş Genel Kurulunda, Sayın Başbakan "Artık Ankara'da işçi dostu bir 

hükümetin, işçinin arasından gelen bir Başbakanın olduğunu, İstanbul'da İETT'de işçi olarak çalış
tığını, sendikanın tarafında yer aldığını ve masanın iki tarafında da oturduğunu..." söylemiştir. Şimdi 
bu vesileyle soruyorum: Sayın Başbakanım, Çarşamba Belediyesinde çalışırken Kadro Kanunu kap
samına giren ve sendika üyesi oldukları için de sözde ekonomik gerekçelerle işten çıkarılan bu işçi
lerimize ne zaman sahip çıkacaksınız? Çalışmaktan ve geçimini temin etmek için emeğinden başka 
sermayesi olmayan ve iktidar partisi olan AKP'ye mensup bir belediye tarafından büyük bir haksız
lığa uğratılan bu işçilerimize ne zaman sahip çıkıp, sıkıntılarını ne zaman çözeceksiniz? Özelleş
tirme mağdurlarının dertlerine ne zaman çözüm bulacaksınız? 2002'den bu yana tek başına 
sürdürdüğünüz ve altıncı yılına girdiğiniz iktidarınızda, mazeretleri ve oyalamaları, gerçek yaşamın 
dışındaki rakamları, tabloları ve oranları bir tarafa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
OSMAN ÇAKIR (Devamla) - Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü söz, Tekelin özelleştirilmesi, özelleştirilme sonrasında çalı

şanların durumu ve 4/C kapsamında çalışanların sorunlarıyla ilgili söz isteyen Sivas Milletvekili 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
Süreniz beş dakika. 
3.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun, Tekelin satılmasına, satılmasından sonra çalışan

ların durumuna ve 4/C statüsünde çalışanların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekelin satılması ve 

satılmasından sonra çalışanların durumları ve bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4/C kapsamında çalışanların sorunları hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu konularda hepimize değişik zamanlarda gelen yakınmalar ve yardım talepleri bulunmakta
dır. Bu mesele bir an evvel el birliğiyle çözüme kavuşturulmalıdır. Hükümet, hızlı bir şekilde özel
leştirmelere ve satışa devam etmektedir, sırada Tekel vardır. Cumhuriyetimizin millî, iktisadi kâr 
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eden kuruluşu Tekelin "özelleştirme" adı altında satışının ülkemize, devletimize ve tütün üreticimize 
bir faydası var mı, yoksa zararı olacak mı? Analitik olarak inceleyecek olursak şöyle bir durum çı
kıyor: Tekel, 2007 yılında, 2006 yılı ürünü olarak 145.658 üreticiden 34 milyon 155 bin kilogram tü
tünü 147 milyon 824 bin 292 YTL bedel karşılığında satın almıştır. Bu haliyle mevcut üreticilerin 
yüzde 67'sinin tütününü almıştır. Tekel, 2006 yılında 55 milyon dolarlık tütün ihraç etmiştir; 13.164 
personeli, 6 sigara fabrikası, 39 adet pazarlama ve dağıtım başmüdürlüğü, 57 adet yaprak tütün iş
letme müdürlüğü bulunmaktadır. Tekelin tütün mamulleri pazarında payı 2001 yılında yüzde 68,8 
iken özelleştirme kapsam ve programına alındıktan sonra hızla düşmeye başlamış ve 2006 yılı sonu 
itibarıyla yüzde 37,5 civarına inmiştir. Tekel, uzun yıllar Türkiye'nin yıllık 500 firması arasında yer 
almıştır; 891 milyon YTL ile otuz dördüncü sırada bulunmaktadır. 2006 yılında 30 milyon avroluk 
yatırım yapan, 2007 yılında ise 88 milyon avroluk yatırım planlayan Tekel, 2006 yılında 199 milyon 
YTL kâr etmiş bir kurumdur. 

Tekelin özelleştirilmesi, yani satışından sonra doğacak zararlar ve sıkıntıları çok yönlüdür. Tekel, 
Türk tütün üreticisinin ürününü değerlendirmek suretiyle piyasada dengeleyici aktör olmaktadır. Te
keli satın alacak yabancı firmalar, sigara üretimini, yüzde 75 - 90 oranında Amerikan Blend olarak 
bilinen Virginia ve Burley tütünlerine sos vererek meydana getireceği karışımdan oluşturacaktır. 
Böylece, Türk tütünü kullanılmak suretiyle yabancı tütün ithalatı yapılmak durumunda kalınacaktır. 

Dahası var: Başka hiçbir tarım ürününün yetişmediği Adıyaman, Batman, Muş, Hatay, Bitlis ve 
diğer güneydoğu illerimizde kıraç topraklarda tütün üretimi yapan yoksul insanlar ve aileleri zaten 
yoksulluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışırken geçim kaynaklarını yitirmiş olacaklardır. 
Geçim kaynağını yitiren tütün üreticisi ve aileleri büyük kentlerin varoşlarına göç edeceklerdir. Bu
rada da geçim kaynağı bulamayan bu insanlar şehir terörüne altyapı oluşturacaklardır. 

Manisa, İzmir ve Denizli'de tütün üreticisinin durumu ne olacak? Tütün ziraatına alışmış, tü
tünden rızkını temin eden Ege Bölgesi tütün üreticisi de mağdur olacaktır. 

Şimdi gelelim 4/C konusuna: Tütün üreticisinin durumu böyleyken, peki, Tekel fabrikalarında 
çalışanların durumu ne olacak? Bu soruyu buradan sormak istiyorum. Tekel çalışanları "özelleştirme 
yapılmasın" demiyorlar. Çünkü, onlar zaten sonuçlarını bekliyor. Onlar, özelleştirmeden sonra işsiz 
kalmaktan korkuyorlar. Çalıştıkları kurumdan, yaptıkları işten başka bir şey bilmeyen ve yaşları otuz 
beş yaş üstü olan bu insanlar işsiz kalınca ne yapacaklar? Satıştan kazanılacak paralar hesap edilir
ken bunun da hesaba katılması gerekir. Yine, yeni bir 4/C mağdurları mı meydana getirilecektir? 
Yine sokağa mı atılacaklar? Onların çocukları, aileleri bir lokma ekmeğe muhtaç hâle geleceklerdir. 

Şimdi özelleştirme uygulamalarında işsiz kalanlar başka yerlere gönderiliyorlar, orada da 4/C 
kapsamına alınarak yılda on ay çalıştırılıyor, geri çıkartılıyorlar. Böyle hesap edilince aylıkları 475 
YTL'ye geliyor, bununla geçinmek zorunda kalıyorlar. Bu mağdurların izin hakları yoktur, hasta
lanma hakları yoktur. Bu mağdurlar, sosyal anlayış içerisinde, sosyal ve maddi haklarını mutlaka 
geri almalıdırlar. 

Yine, Türkiye'de, İstatistik Kurumunda, Millî Eğitim Bakanlığında, üniversiteler, belediyeler, 
Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C mağdurları bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayınız. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bunlar, bulundukları iş yerlerinde diğerlerinden hiç farklı 

konumda değiller; çalışırken eşit iş yapıyorlar, aynı işleri yapıyorlar, ama hastalanma hakları olmu
yor, izin hakları yoktur ve dolayısıyla da güvenceleri yoktur, gelecekleri yoktur, bundan dolayı mağ
dur durumdalar. 

- 1 7 4 -



TBMM B:44 2 .1 .2008 0 : 1 

Sonuç olarak, 4/C kapsamında çalıştırılan tüm personele insan izzetinefsine ve onuruna göre 
yaşayabilecekleri ücret, iş garantisi ve hastalanma hakkı, yıllık izin hakkı verilmelidir. Bu kadro
larda bulunan vatandaşlarımız, ya bir önceki gibi kanun çıkararak hiç olmazsa onların, yani 4/B'de-
kilerin statüsüne götürülmeli ve iyileştirilmeli. Böyle bir iyileştirme bütçeye çok fazla yük 
getirmeyecektir, aksine, çalışma şartları iyileşen personel de daha verimli, daha üretken çalışacağı için 
ekonomik faydası da olacaktır, büyük Türk devletine de bu yakışır diye düşünüyorum. 

Buna çözüm üretilmesini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Mersin Milletvekili Sayın Kadir Ural'ın pek kısa bir söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Ural. 
Bir dakikalık sürede buyurun. 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
/.- Mersin Milletvekili Kadir Ural 'in, Mersin 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 86 'ncı yıl dö

nümüne ilişkin konuşması 
KADİR URAL (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle, 2008 yılının Türk milletine, tüm insanlığa 

mutlu ve umutlu güzel günler getirmesini diliyorum. 
3 Ocak 1922 tarihi, güzel Mersin'imizin düşman işgalinden kurtuluş tarihidir. Yarın Kurtuluş 

Günü kutlamalarına katılacağımdan dolayı, bugünden Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kutlamayı 
yapma ihtiyacı hissettim. 

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu, Mersin'in yeniden doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti dev
letimizin bir kat daha güçlü olması demektir. Mersin'e bakarken bu gözle bakılması gerekir. 

Şanlı tarihimiz karşısında duymakta olduğumuz gurur ve onura layık olabilmek için Türk mil
leti ve Mersinliler olarak birlik ve beraberliğimizi korumalı, aziz şehitlerimizin emaneti olan kutsal 
vatanımıza sahip çıkmalı ve ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıma gayreti içinde olmalıyız diyor, 
bu duygu ve düşüncelerle bütün Mersinli hemşehrilerimin ve Türk milletinin 3 Ocak kurtuluş gün
lerini kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün Mersinlilere selam ve sevgile
rimi iletiyorum. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 
1.- İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanının dave

tine istinaden, İran'a resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden olu
şan heyeti belirlemek üzere, siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık Tezkeresi 
(3/258) 
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31 Aralık 2007 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanının davetine 
istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetinin İran'a resmî bir ziyarette 
bulunması, Genel Kurul'un 25 Aralık 2007 tarihli 41. birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi hakkında 3620 Sayılı Kanu
nun ikinci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isim
ler Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Murat Mercan Eskişehir Milletvekili 

İlhan Kesici İstanbul Milletvekili 
Mehmet Tekelioğlu İzmir Milletvekili 

Mehmet Şahin Malatya Milletvekili 
Metin Ergun Muğla Milletvekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. Önergeleri sırasıyla okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 milletvekilinin, Rahip Santoro ve Hrant Dink cina

yetleri ile Malatya 'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 
Ülkemiz son iki yılda toplumu derinden sarsan cinayetlere sahne olmuştur. 5 Şubat 2006 tari

hinde Trabzon'da Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'nun öldürülmesiyle başlayıp 
19 Ocak 2007'de Hrant Dink'in katledilmesi ve 18 Nisan 2007'de Malatya'da Zirve yayınevi baskını 
ile devam eden bu süreç toplumda büyük bir infiale ve huzursuzluğa yol açmıştır. 

Her üç olay sonrasında da failler yakalanmış ve kısa bir süre içinde yargı önüne çıkarılmışlar
dır. Ancak gerek soruşturma sırasında gerekse yargılama sürecinde ortaya çıkan gelişmeler olayla
rın arkasında yer alan sis perdesini aralamak bir yana daha da karartma şüphelerine yol açmıştır. 

Rahip Santoro cinayeti davasında görgü tanığı olan Gülhan Kılıç'ın, Samsun'da Fransız Rahip 
Pierre Brunissen'in bıçaklanması olayında da görgü tanığı olması, İskenderun ve Adana'daki Kilise
lerde görülmesi, Yargıtay tarafından 18 yıl hapis cezası onaylanan Oğuzhan Akdil'in babasını olay
dan 3 gün önce ziyaret etmesi, olayda kullanılan tabancanın terör örgütleri tarafından kullanılıyor 
olması, cinayet üzerindeki soru işaretleri olarak durmaya devam etmektedir. 

Malatya'da biri Alman uyruklu üç kişinin vahşice öldürüldüğü misyoner katliamıyla ilgili da
vanın dosyasından çıkan yeni bilgiler ise, katliamın planlama ve uygulama sürecinde yaşananların 
Hrant Dink cinayetiyle büyük benzerlikler taşıdığım ortaya koymuştur. 

Malatya'daki katliamın bir numaralı sanığı Emre Günaydın'ın ilk sorgusunu yapan yargıca, "Tür
kiye'yi bunlara teslim edemezdik" ifadesi, Hrant Dink cinayeti sürecinde eski Trabzon TEM Şube 
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Müdürü'nün söylediği öne sürülen "Bayrak yere düştü, onu Erhan ve Yasin kaldıracak" sözü ve katil 
zanlısı Ogün Samast'ın "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" yazılı bayrak önündeki poz
larını hatırlatmaktadır. 

Emre Günaydm'ın da Ogün Samast gibi bir başka partinin gençlik örgütüne üye olması, O.S. gibi 
yakın dövüş eğitimi alması, şehir dışında silah talimi yapması her iki sanığın da kişilik olarak ben
zerliklerini ortaya koymaktadır. 

Malatya katliamından önce beş cevşen alınması ve Ogün Samast'ın cebinden bayrak çıkması da 
birbirini andırmaktadır. 

Hrant Dink suikastına karışan kişilerden Yasin Hayal'in akrabası Coşkun İğci polise verdiği ifa
dede, Hayal'in Dink'i öldüreceğini Jandarma istihbarat görevlilerine söylediği belirtilmiş, halen tu
tuklu bulunan Erhan Tuncel'in de güvenlik birimleriyle muhbir olarak ilişki içinde olduğu ortaya 
çıkmıştı. Bu gelişmelerden sonra Dink'in avukatı Fethiye Çetin "cinayetin Emniyet ve Jandarma ta
rafından bilindiğini ve bunların önleyici görevini yerine getirmediği" iddiasında bulunmuştur. 

Malatya katliamı sanıklarının da katliamdan önceki 6 ayda savcı, polis ve askerlerin de arala
rında bulunduğu çok sayıda kişi ile telefonla görüşmüş olması, 106 farklı cep telefonu kullanılması, 
azmettirenler ve telefonlarda adı geçenlerle ilgili bilgilere ihbarlar sonucu ulaşılması müdahil avu
katlar tarafından "sanıkların çevresinin yapılanması ile ilgili ciddi araştırma yapılmamıştır" iddia
sını güçlendirmektedir. 

Dink cinayetinin işlendiği yerdeki kameranın sabah ile öğle arasındaki kayıtlarının kaybolduğu, 
savcının kayıtları istediği ama kayıtların bulunamadığı basına yansımıştı. Malatya olayında da Emre 
Günaydın'ın odasına yerleştirilen kamera kayıt sisteminin ses alma ve kendi hafızası dışında bir kay
nağa kopyalanabilirle özelliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Yani cinayetten sonraki on günlük sürede 
kayıt yapılamamıştır. 

Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi Malatya katliamı sonrasında da emniyet ve jandarma men
supları hakkında görevlerini ihmal ve suçun önlenmesi sorumluluğunun yerine getirilmediği iddiası 
ile soruşturma yapılması istenmiştir. 

Her üç olayın bir diğer ortak noktası ise öldürülenlerin etnik köken ve inanç bakımından farklı 
kültürlerden olmasıdır. Ayrıca, yargılama sürecinde yaşanan gelişmeler ve öldürülenlerin avukatları 
tarafından yapılan açıklamalar, toplumda "Susurluk" benzeri yeni bir yapılanma konusunda ciddi 
kuşkular yaratmaktadır. 

Uluslararası çevreler tarafından da yakından izlenen bu gelişmeler, toplumda devlete karşı bir 
güven bunalımına yol açmakta, hukukun üstünlüğüne dayanan, çoğulcu, demokratik ve laik Türkiye 
Cumhuriyeti kimliğini erozyona uğratmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında yargı tarafından sonuca bağlanmış olan Rahip Andrea Santoro ci
nayeti dahil, Hrant Dink ve Malatya katliamının birbirleriyle bağlantılı bir şekilde geniş kapsamlı ele 
alınması, olaylarla ilgili hangi görevde olursa olsun resmî ya da sivil bütün adı geçenler üzerinde so
ruşturma yapılması, cinayetlerin bütün yönleriyle açığa çıkarılması, toplumda oluşan kuşkuların da
ğıtılması için elde edilen sonuçların kamuoyu tarafından paylaşılması ve benzeri olayların 
tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 104. ve 105. 
maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
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1) Bülent Baratalı 
2) Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

3) Tayfur Süner 

4) Ramazan Kerim Özkan 

5) Enis Tütüncü 

6) Mevlüt Coşkuner 
7) Ali Rıza Ertemur 
8) Selçuk Ayhan 
9) Hulusi Güvel 

10) Fevzi Topuz 

11) Durdu Özbolat 
12) Akif Ekici 

13) Esfender Korkmaz 
14) Rahmi Güner 
15) Şahin Mengü 
16) Ahmet Küçük 
17) Ali Oksal 
18)RasimÇakır 

19) Gürol Ergin 
20) Fehmi Murat Sönmez 
21) Halil Ünlütepe 
22) Bilgin Paçarız 
23) Tansel Barış 
24) Vahap Seçer 
25) Bihlun Tamaylıgil 

26) Osman Coşkunooğlu 
27) Ali Rıza Öztürk 
28) Turgut Dibek 
29) Hüseyin Unsal 
30) Ahmet Ersin 
31) Mehmet Ali Özpolat 
32) Şevket Köse 
33) Ensar Öğüt 

(İzmir) 

(Malatya) 
(Antalya) 
(Burdur) 

(Tekirdağ) 
(İsparta) 
(Denizli) 
(İzmir) 
(Adana) 

(Muğla) 

(Kahramanmaraş) 
(Gaziantep) 
(İstanbul) 
(Ordu) 
(Manisa) 
(Çanakkale) 
(Mersin) 
(Edirne) 
(Muğla) 
(Eskişehir) 
(Afyonkarahisar) 
(Edirne) 
(Kırklareli) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(Uşak) 
(Mersin) 
(Kırklareli) 
(Amasya) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(Adıyaman) 

(Ardahan) 
2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 milletvekilinin, İstanbul'daki imar uygulamaları ve 

plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da, Büyükşehir kapsamına alınan beldeler de göz önüne alındığında planlı bir kent do

kusu yerine, çarpık bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Hızla artan nüfus, plansız yapılaşma ve trafik 
gibi sıkıntılar birçok alanda yaşamı olumsuz etkilemektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi varolan sıkıntıları çözmek yerine, yaşamı daha da olumsuz et
kileyecek uygulamalar sergilemektedir. Trafiği yoğunlaştıran, yeşil alanları yok eden, tarihi ve kül
türel silueti bozan plan tadilatlarıyla İstanbul'da hızlı ve plansız bir yapılaşmanın önü açılmıştır. 

80'li yıllarda parsel bazında yapılan plan tadilatı sayısı 400, 90'lı yıllarda 450, 2000'li yıllarda 
850 civarındayken, son 3,5 yıl içinde parsel bazında yapılan plan tadilatı sayısı 3800 dolayındadır. 

Yapılan plan tadilatlarıyla, sosyal alanlar için ayrılması gereken yerler konut alanı olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda ise trafik yoğunlaşmakta, yaşam kalitesi düşmekte ve yeşil alan
lar rant merkezi haline gelmektedir. 

Basında çeşitli şekillerde yer bulan komisyon kararlarından birkaç tanesi şöyle: 
İETT'nin Levent'teki arazisi, imar planı değişikliği mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. 

Gülen Cemaati'ne yakın Çağ Eğitim Hizmetleri A.Ş' ye tahsis edilen Hazine'nin Yenibosna'daki 
114 dönümlük arazisi. Ağaçlandırılacak alan niteliğindeki araziye 30 dönümü, iki emsal ile 60 bin 
m2 inşaat izni verilmiştir. 

Şişli Ayazağa, 2 pafta, 11 ada, 80 parsel, 30.11.2007 tarihinde 7357 dosya sayısı ile Büyükşehir 
Belediyesi'nce onaylanmıştır. Sözkonusu yerin eski imar durumunda % 54'ü yeşil alan olarak ayrıl
mıştır. Bu yerle ilgili olarak Park Bahçeler Müdürlüğü, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü 
bozucu, yeşil alan donatısını azaltıcı şekilde olumsuz görüşler bildirilmiştir. 

Yukarıda sayılan plan tadilatları dışında verilebilecek yüzlerce örnek mevcuttur. 
Bu plan tadilatlarının neye göre yapıldığı belirsizdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama 

Müdürlüğü, ilgili kurum ve kuruluşlar plan tadilatlarının çoğunda olumsuz görüş bildirmektedir. 
Buna rağmen plan değişiklikleri komisyondan çıkmaktadır. Bu durumda komisyonun ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerini değerlendirmeye almadığı anlaşılmaktadır. Hatta kimi plan tadilatlarında ilk 
önce yapılması gereken incelemeler, binalar bittikten sonra yapılmaktadır. 14.09.2007 tarihinde, İmar 
Komisyonu'nda 71 numaralı raporda, Kiptaş Ümraniye Yeşil Vadi Konakları'yla ilgili olarak zemin 
etüt raporuna göre uygulama yapılacaktır denilmektedir. Ancak lüks villalar zaten bitmiş durumda
dır. Zeminin bozuk olması durumunda ne olacağı ise belirsizdir. 

Çarpıcı bir başka örnek ise Çatalca Durusu'da Orman Bakanlığı'na ait 250 dönümlük arazi ile 
ilgilidir. Söz konusu yer Terkos Deniz Suyu Arıtma Tesisi için kullanılacaktır. Orman alanına, arıtma 
tesisi yapılacaktır. Burada hangi kamu yararının ağır bastığını doğru tespit etmek gerekmektedir. Söz 
konusu arıtma tesisi başka yere yapılabilir ancak yüzlerce ağacı bir başka yerde yeniden yetiştirmek 
yıllar alacaktır. Ayrıca böyle bir tesisi burada inşa ederek ormanın sağlayacağı faydalan da yok etmiş 
olmak işin başka bir boyutudur. 

Sonuçta kenti yoğunlaştıran, yeşil alanları imara açan, İstanbul'u bir alışveriş ve rezidans çıl
gınlığına iten bu durum şehri daha da yaşanılmaz bir hale getirmekten başka bir amaca hizmet et
memektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bölge planlarını, yine kendisinin yaptığı parsel bazında 
plan tadilatlarıyla bozmaktadır. Kamu yararı içermeyen, şirkete ya da kişiye özel, parsel bazında ya-
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pılan plan tadilatlarıyla İstanbul rant pazarlıklarının konusu haline getirilmiştir. Bu nedenle Büyük-
şehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından yapılan plan tadilatlarının ivedilikle incelenmesi ge
rekmektedir. 

İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda yapılan plan değişiklikleri, bu deği
şikliklerin ortaya çıkardığı sonuçlar ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Çetin Soysal 
2) Halil Ünlütepe 
3) Enis Tütüncü 

4) Bihlun Tamaylıgil 
5) Vahap Seçer 
6) Tayfur Süner 
7) Gürol Ergin 
8) Ramazan Kerim Özkan 
9) Selçuk Ayhan 
10) Ali Rıza Öztürk 
11) Fevzi Topuz 
12) Turgut Dibek 
13) Bilgin Paçarız 
14) Tansel Barış 
15) Rahmi Güner 
16) Bülent Baratalı 

17) Osman Coşkunoğlu 
18) Hüseyin Unsal 
19) Ahmet Küçük 

20) Mehmet Ali Özpolat 
21) Ahmet Ersin 
22) Şevket Köse 

(İstanbul) 
(Afyonkarahisar) 
(Tekirdağ) 

(İstanbul) 
(Mersin) 

(Antalya) 
(Muğla) 
(Burdur) 
(İzmir) 
(Mersin) 
(Muğla) 
(Kırklareli) 
(Edirne) 
(Kırklareli) 
(Ordu) 
(İzmir) 
(Uşak) 

(Amasya) 
(Çanakkale) 
(İstanbul) 
(İzmir) 

(Adıyaman) 
3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki so

runların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fındık, Karadeniz Bölgesinin temel, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerindendir. Fındığın bah

çede yetiştirmeden başlayıp toplama, işleme, depolama, tüketim iç ve dış ticaret, fiyat oluşumuyla 
sürüp giden çeşitli sorunları bulunmaktadır. Fındık tarımı ve piyasasındaki sorunların araştırılarak, 
ürünün ekonomik ve sosyal olarak en verimli şekilde değerlendirilebilmesi için alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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1) Murat Özkan 
2) Mehmet Şandır 
3) Abdülkadir Akçan 

4) Bekir Aksoy 
5) Oktay Vural 
6) Süleyman Latif Yunusoğlu 
7) S. Nevzat Korkmaz 
8) Cemaleddin Uslu 

9)AkifAkkuş 

10)BeytuIIahAsil 

11) Mehmet Serdaroğlu 
12) Alim Işık 
13) Hüseyin Yıldız 

14) Mustafa Kalaycı 
15) Osman Ertuğrul 

16) Osman Durmuş 
17) Behiç Çelik 
18) H. HamitHomriş 

19) Necati Özensoy 
20) Mehmet Akif Paksoy 

21) Kemalettin Nalcı 

(Giresun) 
(Mersin) 
(Afyonkarahisar) 

(Ankara) 
(İzmir) 

(Trabzon) 
(İsparta) 

(Edirne) 
(Mersin) 

(Eskişehir) 

(Kastamonu) 
(Kütahya) 

(Antalya) 
(Konya) 
(Aksaray) 

(Kırıkkale) 
(Mersin) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Kahramanmaraş) 
(Tekirdağ) 

Gerekçe: 
Türkiye fındık piyasasında dünyada önemli ağırlığı olan bir ülke olmasına rağmen ürününü ge

rektiği biçimde değerlendirememektedir. 
Ülkemizdeki fındık ekim alanları 16.06.1983 tarih ve 2844 sayılı yasa uygulanmadığı için her 

geçen gün artarak 650.000 hektara ulaşmıştır. Bir dönem fındığın satış garantisinin olması, yüksek 
taban fiyatı ile desteklenmesi özellikle Batı Karadeniz bölgesinin verimli, düz ve az meyilli arazile
rinde de üretilmesine yol açmıştır. 

Yeni üretim alanlarıyla birlikte üretim miktarı tabiat koşullarına bağlı olmakla birlikte yıllık 
550-650 bin ton düzeyine çıkmıştır. Dünya fındık üretimi ise 800-900 bin ton olup, bizden sonra en 
fazla fındık üreten ülke 120 bin ton ile İtalya'dır. Görüldüğü gibi Türkiye dünya üretiminin yüzde 
75'ini gerçekleştirmektedir. 

Fındık bir orman bitkisi olarak, Doğu Karadeniz'in eğimli ve erozyona açık sahalarında başarılı 
bir koruma sağlaması nedeniyle bu bölgemiz açısından çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. 

Ürünün ihracat fiyatı rekolte ile doğrudan ilişkili değildir. Fındığın dış fiyatı pazarlama strate
jisi ile ilgilidir. 
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Fındığın bahçeden toplanıp ihraç aşamasına kadar geçen sürede; manavın ve ihracatçının ürünü 
alıp işlemesi için önemli bir sermayeye ihtiyacı vardır. Bu sermaye çok az sayıda yurt dışı bağlantılı 
kişilerin elinde bulunmasından dolayı bir ihracat tekeli oluşmuştur. Bu tekelin kırılması için fındık 
ihracatının Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş) kredileri ile desteklenmesi, ayrıca alivre 
satışların önlenmesi için önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı fındık ihracatının 
Eximbank kredisiyle desteklenmesi gerekmektedir. 

Fındığın iç piyasada da yeterince tüketildiği söylenemez. Yaygın bir şekilde üretilen fındığın iç 
pazarda tüketimini artıracak tanıtım kampanyaları afrodizyak düzeyine düşürülmemelidir. Ürünün iş
lenerek satılması, çeşitlendirilmesi ve kalite artırımına ilişkin etkin çalışmaların yapılması gerek
mektedir. 

Fındığın yoğun olarak kullanıldığı çikolata sanayi bölgesel ve sektörel olarak teşvik kapsamına 
alınmalı, fındığın tek ürün olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde işsizliği önlemede önemli katkı sağ
lanacaktır. 

Geçimini fındıktan temin eden yaklaşık 8 milyon insan, yanlış icraatlar ve fındık alım politika
ları yüzünden, bugüne kadar hep sıkıntılı ve çaresiz dönemler yaşamışlardır. Yalnız fındık üreticisi 
değil buna bağlı olarak esnaf, sanatkâr, küçük sanayici ve bütün yatırımcılar, ekonomik güçlük içe
risindedir. Karadeniz Bölgesinin bütün ekonomik dinamiklerini harekete geçirecek olan fındık için 
ödenen bedellerle gerekli maliyetler bile karşılanamamaktadır. 

Fiyat tespitinde fındığın maliyetinin dikkate alınarak, üreticiye uygun kâr sağlanması ve ihracatta 
güçlükler yaratmaması esas alınmalıdır. Asgari ihraç fiyatları tespit edilirken rakip ülkelerin fiyatları, 
dünya piyasası, dünya fındık üretimi ve ülkelerin tüketim eğilimleri dikkatle izlenmelidir. Asgari 
ihraç fiyatı en fazla fındık ihraç edebileceğimiz en yüksek fiyat olmalıdır. Fındık ithalatçısı konu
mundaki firmalar fındığın oynayan fiyatları karşısında Antepfıstığı, badem, ceviz ve yerfıstığına ka-
yabilmektedir. Onun için fındığın dış fiyatı dolar bazında sabit ve istikrarlı olmalıdır. 

Her yıl fındık zamanı gelince, neredeyse tüm doğu illerinden Karadeniz'e fındık toplamak için 
mevsimlik işçiler gelmektedir. Uzun ve tehlikeli bir karayolu ulaşımından sonra olumsuz hava şart
ları, göçebe çadırlarmdaki kalabalık yaşam, elektriksizlik ve diğer zor şartlar bu işçilerin ve aileleri
nin durumunu içler acısı kılmaktadır. Mevsimlik işçilerin yıllardır süren sorunlarına da çözüm 
üretilmelidir. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri, fındıktaki sorunları azaltacak önlemleri almada başarılı ola
mamışlardır. Fiskobirlik fındık piyasasındaki temel fonksiyonlarını yeteri kadar yerine getireme
mektedir. Fındıkta fiyat dalgalanmalannın önlenerek istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilmesi için 
üretici birlikleri güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır. Fiskobirlik yüksek kâr ettiği dönemlerde işletme 
giderleri haricindeki kazançtan ortaklarına kâr payı dağıtımı şansına sahip olacaktır. Birliğin siyasi 
polemik ve tartışmalara çekilmemesine de gereken hassasiyet gösterilmelidir. 

Fındıkta bir araştırma enstitüsü ihtiyacı iyiden iyiye hissedilmektedir. Ziraatından pazarlanma-
sına, endüstriyel ürün çeşitlendirmesinden fiyat politikasına, doğurduğu istihdamdan sosyal etkile
rine kadar, fındıkla ilgili tüm unsurların akademisyen ve uzmanların yer aldığı Fındık Enstitüsünde 
ele alınması faydalı olacaktır. Üretici, tüccar ve sanayiciye doğrudan destek verebilecek bir AR-GE 
üssü, fındığın stratejik yönetimine önemli destek sağlayacaktır. 

Tüm bu sorunları ve konunun üzerine eğilince ortaya çıkabilecek fındıkla ilgili tüm başka so
runları incelemek üzere bir Araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç vardır. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngö-
rüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
VII.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

/.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile Genel Kurulun 
2/1/2008 ve 9/1/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 8/1/2008 
Salı günkü birleşimde ise bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeye
rek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 20 Tarihi: 02.01.2008 
Danışma Kurulunun 02.01.2008 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda aşağıdaki önerile

rin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sadullah Ergin Hakkı Süha Okay 
Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 
Oktay Vural Selahattin Demirtaş 

Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 
Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

Öneriler: 
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 ve 

37 nci sıralarında yer alan 68 ve 77 sıra sayılı kanun Tasarılannm, bu kısmın 4 ve 5 inci sıralarına 
alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

2. Genel Kurulun; 2.1.2008 ve 9.1.2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görü
şülmemesi, 8.1.2008 Salı günkü Birleşimde ise bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konu
larının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, 

3. Genel Kurulun; 2.1.2008 Çarşamba günkü (bugün) Birleşimde 15.00-20.00, 3.1.2008 Per
şembe günkü birleşimde 14.00-20.00, 8.1.2008 Salı günkü Birleşimde 15.00-23.00, 9.1.2008 Çar
şamba günkü Birleşimde 14.00-23.00 ve 10.1.2008 Perşembe günkü Birleşimde ise 14.00-21.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Öneri üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lehte, aleyhte? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Aleyhte. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yeni yılın, hepimize, milletimize, halkımıza, insanlarımıza saadet ve mutluluklar getirmesini 
diliyorum. Yeni yılda Parlamentomuzun ülkemize ve milletimize faydalı, yararlı yasalar çıkarmasını 
temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, işte her hafta başı hemen bir Danışma Kurulu kararı geliyor ve Danışma 
Kurulunda... Bir defa soru konusunda bu Hükümet sorulara hep kaçamak cevap veriyor. Doğru dü
rüst, milletvekilinin sorduğu sorulara cevap vermiyor. Geçen gün burada Cemil Çiçek benim dokuz 
tane soruma birden cevap verdi ve Meclis Başkanlık Divanında oturan kişi... Şimdi, soru müesse
sesi şöyle değerli milletvekilleri: İlgili hükümet üyesi çıkacak, soruya cevap verecek. Cevap verse 
dahi, milletvekili buna karşı da bir karşı cevap verecek, gerekirse bakan da çıkıp buna bir cevap ve
recek. Bizi hiç burada kale almadılar. 

Ben, şimdi, o sorulardan birinde dedim ki: Tayyip Erdoğan Washington seyahati sırasında dört 
gün Washington'da kaldı, aşağı yukarı yedi gün de New York'ta kaldı. Aslında New York'a gitme
sine de gerek yoktu. Birleşmiş Milletler toplantısı vardı, orası bir bakan seviyesinde de temsil edile
bilir bir şeydi. Bunun o Washington'a gidilen seyahati tamamen torunu ziyaret seyahati idi. Bu para 
kimin tarafından ödendi, o masraf, yani otel parası? Orada iftarlar verildi, birtakım toplantılar yapıldı. 

Şimdi, burada denildi ki bana: "Efendim, o dört günlük masrafı Tayyip Erdoğan kendi cebinden 
ödemiştir." 

Ben faturasını istiyorum. Yani, o fatura hangi tarih ve hangi numarayla ve hangi otele kaç lira 
ödendiğinin faturasını istiyorum. Ben milletvekili olarak doğru dürüst bir cevap almak istiyorum. 

Mesela, Tuzla tersanelerinde 12 tane işçi öldüğü hâlde, burada Cemil Çiçek diyor ki: "5 tane işçi 
ölmüş." 

Böyle şey olur mu sayın milletvekilleri? Yani, soru önergesine eğer bir hükümet mensubu doğru 
cevap vermezse, ben burada söylenen sözlerin hangisine inanayım? Bunların sözüne inanılmaz ki! 
Yani, böyle hükümet de olmaz! Hükümet dediğin, milletvekiline açık, net, konularda doğru bilgi ver
mesi lazım. 

Tayyip Erdoğan çıkıyor, diyor ki: "Ey valim, benim vatandaşım onurludur ha, senin kapına gelip 
de kömür istemez, yiyecek istemez." Ee ne? "Kamyonun şoför mahalline bin ey kaymakam, ey vali, 
git de ki: Vatandaşım kömüre ihtiyacın var mı? 

Yani, değerli milletvekilleri, bu memlekette, siz, valiyi, kaymakamı şoför muavini durumuna 
düşürebilir misiniz? Şimdi, vali ve kaymakam şoför muavini yerine şoförün yanına binecek, ondan 
sonra, şoför kapının önüne gelince "Hop hop, vali bey, hele in, kamyon geriye gidiyor, bir takoz koy" 
mu diyecek? Yani, böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani, böyle, bir vatandaş... Bu devletin vali
sine, bu devletine kaymakamına, sen gel, şoför muavini sıfatıyla bin şoför mahalline ve git vatandaşa 
kömür... Hem nasıl kömür biliyor musunuz; yanmayan kömür... 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, işte Meclis çalışmasıyla ilgili... 
BAŞKAN - Danışma Kurulu hakkındaki aleyhte sözünüze dönün lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Sayın Başkan, bunlar işte gündemle ilgili konular, yani 

Meclisin çalışmasında nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum... 
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AHMET YENİ (Samsun) - Ne alakası var? 

BAŞKAN - Söz aldığınız konuya dönün lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, ben bunların hepsini de gayet iyi biliyorum, çünkü, 
Danışma Kurulu önerisi Meclisin çalışma sistemini kurala bağlayan bir kurul önerisidir. Dolayısıyla, 
bu kurul önerisinde Meclisin nasıl çalışması gerektiğini ben sayın milletvekillerine izah ediyorum, 
yani diyorum ki, bakın, Hükümeti idare eden adam valisine diyor ki: "Sen devletin valisi değil, gi
deceksin şoför mahallinde muavin makamında oturacaksın ve şoför..." (AK Parti sıralarından "Olur 
mu öyle şey" sesleri) Böyle şey olur. Olur mu arkadaşlar; yanmayan kömürü getiriyorsunuz, vatan
daşlara dağıtıyorsunuz. 

Hâlbuki, Türk milleti onurludur, soyludur, üreticidir. Dolayısıyla, siz, bu insanları sadaka kül
türüyle büyütüp de, bunlara, böyle, dilenci durumuna sokacak davranışlarda bulunacağınıza, bu in
sanları üretici yapın, bunlara iş sahasını temin edin, bu insanlar gitsin bir yerlerde çalışsın. Şimdi, 
vatandaş diyor ki; "Ben çalışmayacağım, nasıl olsa kömürüm de geliyor, yiyeceğim de geliyor..." 
Yarın belediyelerde de dağıtacaksınız, oy alacaksınız. Böyle bir şey olur mu? 

Şimdi, Seçim Kanunu geliyor. 651 maddelik 56 sıra sayılı bir kanun getirmişsiniz. Yiğitliğiniz 
varsa, vatandaşın oyunu parayla almaya talip olan siyasi partinin para dağıtan, menfaat dağıtan kişi
lerini, bir önerge veriyorum -verdim de ben bir önerge- öyle bir suçu tespit edilenlerin orada seçime 
girmesini yasaklayalım. Yani, o seçim bölgesinde gidip de, vatandaşın oyu, namusu ve şerefi ise, 
onun namusu, şerefiyle oynayıp da ondan oy almaya çalışan siyasi partiler hangileriyse, biz onları se
çimden orada men edelim. Yani, efendim vatandaş çalışmasın, ondan sonra gideceksiniz iane dağı
tacaksınız. Bu, olmaz sayın milletvekilleri. 

Şimdi, geçen gün, yine, tabii, Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması var. "Efendim" diyor -YÖK 
Başkanına diyor- "yahu, üniversite açmak benim işim, ama üniversite görevlisini yetiştirmek de senin 
görevin. E, yetiştirmezsen ben yetiştireyim." Maşallah, yani bir... 

BAŞKAN - Sayın Genç, söz aldığınız konuya dönün lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, konuya dönüyorum; Sayın Başkan, yani... 
BAŞKAN - Gelemediniz konuya bir türlü Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Üniversitede eğitimin nasıl geliştirilmesi lazım, öğretim görevli

sinin nasıl yetiştirilmesi gerekir, o konuda bilgi veriyorum. 
BAŞKAN - Siz, çok tecrübeli bir başkan vekilisiniz, çok tecrübeli de bir milletvekilisiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ben tecrübemi zaten konuşturuyorum, tecrübesizim diye 

konuşmuyorum. (AK Parti sıralarından gülüşmeler, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Evet, onun için, konuya gelirseniz, iyi olur. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Rica ediyorum. Şimdi, Sayın Başkanım, rica ediyorum; ben, bu 

konularda birilerine ders vermeye çalışıyorum. 
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Yirmi beş yıldır ne yaptın Tunceli'ye, boşa kürek sallamışsın! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bir memleketin Başbakanı çıkacak, YÖK Başkanına diye

cek ki: "Yahu, sen üniversite öğretim görevlisini yetiştirmiyorsun, ben sana yetiştireyim." Böyle bir 
yetkisi var mı arkadaşlar? Böyle bir yetkisi var mı? 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Yirmi beş yıldır milletvekillisin, ne iş yaptın? Boşa kürek salladın. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - İktidarınız zamanında üniversitelere kaç tane araştırma görevlisi 
kadrosu verdiniz? Vermediniz. Üniversiteleri âdeta çalışamaz, üretemez bir duruma düşürdünüz, öde
nek vermediniz. Ondan sonra, araştırma görevlisi yetiştirmek için üniversitelere gerekli şeyleri ver
mediniz. İşte, geçen gün Bilecik Rektörü, efendim, ilahiyat fakültesi mezunu ve bir yazısı var, diyor 
ki: "Efendim İslam dininde reform olmaz." İşte, üniversiteleri getirmeye çalıştığınız, şekillendir
meye çalıştığınız ve orada görmek istediğiniz kadro tipi bu. E, bu kadro tipiyle, böyle bir yapılan
mayla siz hangi üniversitede bilim ve teknoloji konusunda ileriye gidilmesini sağlayacaksınız? 
Üniversitede önemli olan akıl ve bilimdir. Din kuralları üniversitede işlemez ki! Din kuralları, camide 
insanların ibadeti için getirilmiş kurallardır. Bunlar, ilim ve bilime etkisi olmayan kurallardır. 

Şimdi burada da getirilen Danışma Kurulu kararında... Şimdi, sayın milletvekilleri, bakın, in
sanlar çok uzun zaman çalıştığı zaman dikkatleri dağılıyor. Bakın, çok ciddi kanunlar getirmişsiniz. 
Bu kanunların içinde çok tuzak maddeler var. Ben biliyorum, hele bu Hükümetin bakanlarının büyük 
bir kısmının geçmişi kirli. Kirliliklerini öyle maddeler arasına, öyle tuzak maddelere işletiyorlar, ko
yuyorlar ki, bir af getiriyorlar. Şimdi, siz 651 tane kanun maddesi getirmişsiniz, 651 maddenin hepsi 
cezayla ilgili ve bunlann içinde vergi cezası var, işte, Türk Ceza Kanunuyla ilgili maddeler var, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kuruluyla ilgili maddeler var. Biliyorsunuz, o Enerji Piyasası Düzenleme Ku
rulundan 1 katrilyon 600 trilyon lira ceza gelmişti. Şimdi, bunların hangisine sizin af getirdiğinizi, 
bir Maliye Bakanının veyahut da Tayyip Erdoğan'ın veya diğer bir bakanın geçmişte yaptığı suçla
rın affı konusunda oraya bir tuzak madde koymadığınızı nasıl bileceğiz? Bunları burada inceleme
miz lazım, enine boyuna tartışmamız lazım. Niye böyle yapıyorsunuz? Otuz tane maddeyi bir tek beş 
dakikalık bir görüşmeyle kanun mu yapılır sayın milletvekilleri? Ben şahsen muhalefet partilerinin 
de bu durumlarını hoş karşılamıyorum. Yani, biz buraya niye geldik? Yani, bizim işimiz yoksa ar
kadaşlar, hiç de milletten maaş da almayalım, Meclisi de feshedelim. Nasıl olsa, Tayyip Erdoğan ile 
Abdullah Gül bu devleti yönetiyor, ondan sonra da şey edelim! Yani, bunlann artık yardımcıya da çok 
ihtiyaçları yok, birisi yazsın, birisi de yayınlasın kanun maddesini! Böyle bir parlamento olmaz. Par
lamentonun saygınlığı, buradan çıkan kanunların sağlıklı ve ülke gerçeklerine uygun olmasına bağlı. 

Siz şimdi Parlamentoda kanunlan enine boyuna tartışmazsınız. Saat 14.00'te başlayacaksınız, 
23'00'e kadar devam edeceksiniz. Şimdi, değerli milletvekilleri, bu kadar süre zarfında milletveki
linin o kanunlar üzerinde enine boyuna tartışma yapması, araştırma yapması, konuşma yapması müm
kün değil. Yani, getirdikleri kanunların, şimdi, inanınız ki, ne maddesi belli, ne fıkrası belli, ne bendi 
belli. Daha kanun tekniğini bilmiyorlar. Hele bir Adalet Komisyonu var, beyefendiler, efendim, 77'nci 
maddeye sığınıyorlar, 650 maddelik kanunu incelemiyor. Şimdi ben soruyorum Adalet Komisyonu 
üyelerine: Bu 651 maddelik kanunun siz hangi maddesini biliyorsunuz? Bunun içinde eğer Türki
ye'ye çok ciddi sıkıntılar yaratacak maddeler varsa bunun günahı kime ait olur? Kendi meslek grup
larınıza ilişkin olarak çok böyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika ekliyorum, lütfen tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Kendi meslek gruplarınızla ilgili gelecekte kendinize birtakım 

avantajlar sağlayabilecek tuzak hükümler var. İşte, belli meslek gruplannı, ben biliyorum, ama o ka
nunlar buraya geldiği zaman burada da söyleyeceğim; hangi tuzak maddeler olduğunu, kimlere ne 
menfaatler sağladığını burada söyleyeceğim. Ama, tabii, bu kadar bir kanunu enine boyuna tartış
madan o zaman nasıl çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Yani, siz halkın karşısına çıktığınız zaman, halk 
size "Ey sayın milletvekilim, yahu şu kanunu çıkardın, şu kanun ne getiriyor Allah'ını seversen." dese 
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ve siz bir tek şey söylemediğiniz zaman bu insanlar size ne der? "Yahu, biz sizi niye seçtik oraya gön
derdik kardeşim?" Çıkardığınız kanundan haberiniz yok, parmak kaldırdığınız kanunlardan yok! 

Ee, yine, vergi suçu işliyor bakanlarınız, onları korsan bir maddeyle affediyorsunuz. Böyle şey 
olur mu? İhaleye fesat karıştıranları korsan bir maddeyle affediyorsunuz. Ee, peki, o zaman bu mem
lekette suç işleyen kişi, eğer böyle bir görevde değilse, o niye ceza alsın? Onları da affedelim. Bir 
kanun çıkaralım: "Bütün suçlular affedilmiştir." Değil mi arkadaşlar? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Daha kestirme yoldur. 

Önerinin aleyhindeyim efendim. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Hükümet adına, İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre, açıklama yapmak üzere söz 
talebi vardır, Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler. 

Üç dakika söz süresi veriyorum. 

Buyurun Sayın Güler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 
2.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in, Tunceli Milletvekili Kamer 

Genç 'in konuşmasında Hükümete sataşması nedeniyle konuşması 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Kamer Genc'in biraz önce "yanmayan kömürleri halka dağıtıyorsunuz" ifadesini ve ona 
bağlı olarak cümlelerini ifade etmek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, ispat edersek ne yapacaksınız? İspat edebiliriz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Biz, şu 
ana kadar, geldiğimiz günden bu ana kadar, 6 milyon ton kömür dağıttık, her sene dağıtılıyor bu. Bu 
kömürler, bizim yerli kömürümüz; çıkarılıyor, bunlar yıkanıyor, taşı toprağı orada kalıyor, daha sonra 
paketleniyor çevre kirlenmesin diye ve üstelik de evlere kadar dağıtılarak dar gelirli vatandaşları
mıza veriliyor; böylece, soğuk kış günlerini sıcacık odalarında geçirme imkânı buluyorlar. Bu kö
mürler, bizim yerli kömür ve bundan dolayı da ayrıca 14 bin kişiye de iş imkânı çıktı, sadece Soma 
bölgesinde -bunlar resmiyete de intikal ettiği için- 50 bin kişi de sigortalı oldu çoluğuyla çocuğuyla. 
Bu kömür dağıtılmamış olsaydı, yerin altında duracaktı, o fakir fukara, dar gelirli vatandaşlarımız da 
üşüyeceklerdi. Bu, bir sosyal projedir. Bu, aynı zamanda, sosyal devlet kuralının, özelliğinin bir yan
sımasıdır ve biz bu bilinçle bu hizmeti yapıyoruz. Daha evvelden, bu ithal ediliyordu ve üstelik de 
dağıtılmıyordu, evlere dahi gitmiyordu. Şimdi, bunu, kaymakamlarımız, valilerimiz, hiçbir ayrım 
gözetmeden veriyorlar. Bu, bir seçim yatırımı gibi söylendi. "Niye ağustos ayında, seçim döneminde, 
temmuz ayında bu dağıtıldı?" dendi. Biz tedbirli insanlarız. Kış gelmeden bunları dağıttık. Her sene 
böyle yaptık. Biz üstelik erken seçim olacağını da bilmeden bunu dağıttık. Zaten kış gelince dağıtır
sanız yetiştiremezsiniz. 1,5 milyon tonu gözünüzün önüne getirin. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Bakan, kişi başı millî gelir 6 bin dolar. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - 6 mil
yon ton bu şekilde dağıtılmıştır ve bunların kalorisi ve kükürt oranı, karbondioksit oranı da il hıfzıs-
sıhha kurullarının özelliklerine göre tespit edilmiştir ve sırf bundan dolayı da Türkiye'de kapısına kilit 
vurulmuş maden ocakları, kömür ocakları işletmeye açılmıştır. Bunlar daha evvelden terk edilmiş 
ocaklardı ve bunlara aynı zamanda iş imkânı... Biraz önce milletvekilimizle beraberdik. Şırnak'ta 
bu böyle, Çorum'da böyle yani buralarda kapatılmıştı, bu yerli kaynaklarımızı kullanamıyorduk. 
Yani şimdi sizin biraz önceki söylediğiniz sözlerden bir tanesi bu şekildeyse... Artık demin bir sürü 
şeyler söylediniz, bunu da ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Hiç olmazsa milletin burada za
manını ziyan etmeyelim; daha güzel, daha verimli, daha hayırlı hizmetler yapalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile Genel Kurulun 

2/1/2008 ve 9/1/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 8/1/2008 
Salı günkü birleşimde ise bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeye
rek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HASAN MACİT (İstanbul) - Öneri üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Efendim, oylamaya geçmeden önce söz istedim. 
BAŞKAN - Oylamaya geçmiş oldum. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce söz istedim. 
BAŞKAN - Bir dahaki konuda söz alırsınız. 
Alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Tek

lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
1 'inci sırada yer alan Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön

lenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-
poru'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Ka

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

(x) 55 S. Sayılı Basmayazı 27/12/2007 tarihli 43 'üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 1 8 8 -



TBMM B:44 2 . 1 . 2008 0 : 1 

Geçen birleşimde 2'nci madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Sayın Osman 
Durmuş konuşmuştu. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Di
bek'e aittir. 

Buyurun Sayın Dibek. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

ben de, yeni yılın bu ilk toplantısı nedeniyle, öncelikle gerek vatandaşlarımızın gerekse sizlerin yeni 
yılını kutluyorum. 2008 yılının, inşallah, yıl sonunda, 2008 yılı sonu geldiğinde, güzelliklerle hatır
lanan bir yıl olmasını ben de diliyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Yılbaşıyla ilgili bir iki şey daha söylemek istiyorum: Yani, yıllardan bu yana, biz, ısrarla, yılbaşı 
geceleri bir şey görüyoruz ve 1 Ocak tarihli televizyonlar ve gazetelerde de, İstanbul'da, ülkemizi gez
meye gelmiş olan turistlere, turist bayanlara, kadınlara -ve sadece onlara da değil tabii; bizim yerli, 
kendi vatandaşlarımız için de aynı şey geçerli- bir taciz saldırısı, kitlesel hâlde ortaya çıkan bir taciz 
saldırısıyla karşılaşıyoruz. Bu hiç eksilmiyor, artarak devam eden bir davranış olarak görüyoruz. Bir 
önlem de yok maalesef. Bu konudaki üzüntülerimi burada, sizlerin huzurunda, söz almışken dile ge
tirmek istiyorum. Gerçi, bunu, bugün soru önergesi olarak da Sayın Başbakanımıza sordum. Yani, bu 
konuda niye yetkililer önlem almıyor, her yıl bu konu tekrarlanıyor? 2010 yılı Avrupa Kültür Baş
kenti olarak İstanbul seçildi. Bu konuda yasa da çıkardık kasım ayının başında. İstanbul'a yakışmı
yor. Talebim, isteğim, sanıyorum, tüm vatandaşlarımızın da, Meclisteki tüm milletvekili 
arkadaşlarımızın da talebi odur; bu olayların önümüzdeki yıl kesinlikle yaşanmaması. 

Değerli arkadaşlar, ben, görüşülmekte olan yasanın, 55 sıra sayılı tütün mamullerinin zararlarına 
ilişkin yasanın 2'nci maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. 

Tabii, öyle bir yasa görüşüyoruz ki, yani tüm yasalar aynı böyle görüşülse, tüm yasalar da böyle, 
Meclisin tüm gruplarının, iktidar, muhalefet gruplarının da desteğini alan yasalar olsa. Çünkü, en 
son kaldığımız maddelerde gerçekten tüm milletvekili arkadaşlarımız, tüm muhalefet partileri de, 
biz de dâhil olmak üzere, bu yasanın çıkmasına destek veriyoruz. Sanıyorum, sigara içen milletve-
killerimiz ve sigara içen vatandaşlarımız da bu yasanın çıkmasına destek veriyorlar, her ne kadar 
kendilerinin haklarının kısıtlanacağını görseler dahi. Çünkü sigara içmeyen insanlarımızın sağlıkla
rını ve onların haklarını koruyan, onların özgürlük alanlarına saldırıyı kendi özgürlükleri olarak gör
meyen vatandaşlarımız, onlar da destek veriyorlar. Yani yararlı bir kanun çıkarıyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, gün geçmesin ki veya gün olmasın ki iktidar partisinin, kendi yakın
larına, kendine yakın olan kişilere de yararlı birtakım işleri olmasın. Yani şu kanunu -yararlı bir 
kanun- çıkarırken, maalesef, birazdan sizlere arz edeceğim, belki dikkatinizi de çekeceğini düşün
düğüm yararlı bir konu daha var. Nedir diye arkadaşlarımız düşünüyorlardır. Biliyorsunuz, az önce, 
gerçi, Sivas Milletvekili Sayın Yazıcıoğlu Tekelin özelleştirmesinden bahsetti ama orada daha çok ça
lışanlarla ilgili konulara girdi, ben farklı bir şeye gireceğim. 

Tekel, yeni yılla özelleştirilecek, daha doğrusu, Tekelin sigara bölümü yeni yılda özelleştirile
cek. İçki, biliyorsunuz daha önce özelleştirilmişti, şu anda hangi noktada, nerelere geldiğini de hep 
beraber takip ediyoruz gerçi. Sigarada, basında da yer alan bir haber vardı geçen hafta içerisinde. 
Sanıyorum 24 Aralık günüydü, Nedim Şener imzalı, Milliyet gazetesinde bir haber vardı. Sanıyorum, 
takip edildi ama şu ana kadar bu konular konuşulurken, maalesef, kimse bu konudan bahset
medi/Tekelden kız kaçırma" başlığıyla yayınlandı. Biraz sonra, anlattığımda, sizler de konunun ne 
olduğunu anlayacaksınız. 
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Yani Tekelin sigara bölümü özelleştirilecek. Tekelin 65 adet, 65 ayrı, değişik markada sigarası 
var, arazileri var ve aynı zamanda fabrikaları var; bunların tümü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ta
rafından satışa çıkarılıyor. Gelin görün ki bir tane sigara markası "Hanımeli" 1926 tarihinde çıkmaya 
başlamış olan, belki, daha çok bayan sigara kullanıcılarının tercih ettiği bir sigara olan Hanımeli'yi, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekelin sigara bölümünü özelleştirirken ihale şartnamesi içerisine 
almamış, yok. 

Şimdi, haberde diyor ki 65 sigaranın diğerleri, daha önce markalarının tescili yapılmış, daha 
önce onların tescilleri söz konusu. Son 22 tane kalmış, 2007 yılı içinde de bunlardan 21 tanesinin yine 
Patent Enstitüsüne, Tekel tarafından, bize ait sigara, bizim sattığımız, bizim markamız olan sigara diye 
tescili yapılmış. Bir tanesi yapılmamış, Hanımeli. Hadi unutulmuştur, işte, ya arada fark edilmemiş
tir denebilir ama gelin görün, birileri, bir şirket, bu Hanımeli'nin, kendi şirketleri adına tescili için il
gili kuruluşa ne zaman başvurmuş? 3 Temmuz 2007 tarihinde, Türk Patent Enstitüsüne başvurmuş. 

Şimdi, bu şirket kim? Basında yer aldı, isimler var ama ben isimlerden bahsetmeyeyim, AKP'li, 
2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, AKP'nin Büyükşehir Be
lediye Başkan adayının danışmanı olan kişi. O kişinin kurduğu bir şirket, bu Hanımeli'nin, kendi 
şirketi adına tescili için başvurmuş değerli arkadaşlar. Tesadüf bu! Tabii, bu başvuru üzerine de bu, 
27 Kasım 2007 tarihinde askıya çıkarılmış. Yasal olarak bunlar, bu patent için başvurular yapıldı
ğında, üç aylık bir askı süresi var. Bu süre içerisinde askıya çıkıyor, itiraz olmadığı takdirde, üç ayın 
sonunda, o da hangi aya ve hangi güne geliyor arkadaşlar, 27 Şubat. Yaklaşık, bir buçuk ay veya işte, 
iki aylık bir süremiz var. 27 Şubat 2008 tarihinde, bu üç aylık süre içerisinde kimse itiraz etmezse, 
Hanımeli bu şirketin olacak. Yani tabii, bu basında yer aldı ve belgeleri de var yani şirketin, tesciliyle 
ilgili başvurusunun metni de fotokopisi de burada. 

Değerli arkadaşlar, bunu, böyle yararlı bir, gerçekten, Türkiye'ye, vatandaşlarımıza yararlı bir 
yasayı görüşürken anlatmayı aslında ben de arzu etmezdim, ben de istemezdim ama gelin görün ki, 
belki rahatsız oluyor arkadaşlarımız, maalesef, bu konularla çok sık karşılaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, buradan ne olabilir diyebilirsiniz. Şimdi, seksen bir yıllık bir sigara markası. 
Bunu, Tekel, 1926'da çıkarmaya başlamış, aralıksız çıkıyor yani bir değeri var ekonomik olarak, 
maddi olarak bir değeri var. Diğer 64 tane sigaranın tescili yapılmış, bir tanesi yapılmamış. Yapıl
maması için kim araya girmiş? Kimin talebi var? Yani, acaba... Gerçi burada Sayın Maliye Bakanı
mız yok, Hazineden sorumlu Devlet Bakanımız da burada yok. Ama, birilerinin bu konuda bir talebi 
olması gerekir diye düşünüyoruz. Tekel Müdürü diyor ki: "Şartnameyi Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı yaptı. Dolayısıyla, bu Hanımeli sigarasının -yani bu Hanımeli markasına ait olan sigaranın-
sigaranın özelleştirilmesiyle ilgili olan ihalede şartnamede yer almaması konusunda bizim bir bilgi
miz yok ama bize ait olan bir markanın başkası tarafından tescili de mümkün değildir." Ama böyle. 
Tabii, Özelleştirme İdaresi Başkanının açıklaması yok. O da acaba şöyle mi diyor: "Ya, bize de Te
kelden gelen 21 tane veya 64 tane marka. Bize ne geldiyse, biz şartnameyi ona göre hazırladık." 
Ama, arada Hanımeli gitmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlar, bu konuya mutlaka ilgili Bakanlığın el atması lazım. Türk Patent Enstitüsüne 
bu konuda mutlaka itirazın yapılması lazım ve bu şirketin... Yani bu şirketin de iktidar partisine ait 
olan bir belediye başkan adayının danışmanının şirketi olduğu çok açık yazıyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Böyle saçmalık olur mu? 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Efendim? 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - "Belediye başkan adayının danışmanı" diyorsunuz. 

TURGUT DİBEK (Devamla) - Bakın, isterseniz, isimleri vereyim. Bakın, şimdi... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Partiyle ne alakası var? "Danışman" diyorsunuz. 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Ama, bakın, burada, bu, kamuoyuna açıklanmış olan bir olay. 

Büyükşehir Belediye Başkanı ciddiye almadığınız bir kişi midir? AKP'nin Büyükşehir Başkan adayı, 
Mersin'de, 2004 yerel seçimlerinde... Bu kişi sizler tarafından önemsiz bir kişi midir? 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Hayır. 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu arkadaşımızın danışmanlığını yapan ve 

onun şirketinin dağıtımını üstlenen diğer şirket... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - "Danışman diyorsunuz." 

TURGUT DİBEK (Devamla) - İsimler de var, isimleri de verebiliriz. Basına yansımış durumda. 
Şimdi, bundan ziyade, bana göre, sizin şunun üzerinde durmanız gerekir: Değerli arkadaşlar, 

burada kamunun... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İkazınıza teşekkür ederiz ama niye partiyle bağlantı kuruyorsunuz? 

TURGUT DİBEK (Devamla) - Bakın, bu markalar, kamuya mal olmuş, hazineye mal olmuş. 
Kamunun bir zararı var mı? Yani, biz, emanet olarak aldığımız seksen bir yıllık bir markayı birile
rine peşkeş çekiyor muyuz acaba ya da birilerine peşkeş çekiliyor mu acaba diye kaygı duymanız ge
rekir. Kaygı duymanız gerekir. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Tamam, kaygı duyuyoruz ama Turgut Bey, niye bağlantı kuruyor
sunuz? 

TURGUT DİBEK (Devamla) - Şimdi, bu konunun incelenmesi lazım. Zaten bizim Grup Baş
kan Vekilimiz Sayın Kemal Anadol'un geçen hafta bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığına ve ilgili Ba
kanlığa vermiş olduğu bir soru önergesi var. O soru önergesinde ayrıntılı olarak bu sorular zaten 
soruluyor. Ama, burada bir zarar var ise, bu zararın mutlaka önlenmesi gerekir. Çünkü, daha henüz 
süreç sonuçlanmamış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Dibek. 
Buyurun. 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İkaz güzel, teşekkür ediyoruz ama bağlantı kurmanızı isabetli gör

müyoruz. 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Tabii, rahatsız edebilir ama buradan şunu da takdir edersiniz: 

Sayın Başbakanımızın ve Maliye Bakanının, ısrarla, her çıktıkları konuşmada ve toplantıda "Bizim 
dönemimizde -yani, sizin iktidarda olduğunuz dönemde- yolsuzlukların hortumunu kestik." diye be
yanları var. Tabii, aslında, bana göre bu beyanlar eksik. Şimdi, "Kestik, virgül, bizim arkadaşlarımıza 
bağladık..." filan denmesi gerekiyor. Çünkü, tablo onu gösteriyor. Tablo onu gösteriyor. 

Yani, ben, tabii, sözlerimi bitirirken şunu da söylemek istiyorum: Vatandaşlarımızı sigaranın za
rarlarından korurken, anlaşılan o ki, yine ülkemizi ve ekonomimizi, halkımızın bizlere emanet ettiği bu 
değerlerimizi de AKP'nin bu fırsatçılığından ve bu davranışlarından da korumamız gerekir diyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 
Şahısları adına söz talepleri vardır. 
Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili; Sayın Nursuna Memecan, İstanbul Milletvekili; 

Sayın Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. 
Birinci söz, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik'e aittir. 

Buyurunuz Sayın Özçelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 sıra sayılı Kanun Tek-

lifi'nin 2'nci maddesinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, bu kanunun amacı bu maddede ifade edilmiş. Esas yasa çıkarken, özel

likle kamuoyunda, sanki, sigara içenleri tamamen tecrit etmek, sigara içenlerle mücadele etmek gibi 
bir algılama söz konusu. Aslında, bu, bu noktada, bu içerikte değil. Amacımız, özellikle pasif içici
leri korumak, bunun yanında sigara endüstrisinin yeni tüketiciler kazanmaması için mücadele etmek 
ve çocuklarımızı da bu yasa tasarısıyla koruyabilmek. 

Sigara tiryakileri sigara içme isteklerini genellikle şöyle açıklarlar: "Gergin olduğum zaman içi
yorum.", "Dikkatimi toplamak için içiyorum.", "Canım sıkkın olduğu zaman içiyorum.", "Üzgün 
olduğum zaman içiyorum.", "Sinirli olduğum zaman yatışmak için içiyorum." Yalnızca bir sigara 
bu kadar şey verebilir mi? Bu sorunun cevabı, sigaranın barındırdığı kimyasal maddelerin psikolo
jik etkilerinde yatıyor. 

Sigara bağımlılarını kendisine bağlayan nikotin, kokain ya da amfetamin kadar güçlü ve onlara 
benzer bir uyarıcıdır, tiryakiye sürekli sigara içme isteği veren şey de odur. Nikotin, sigara içen ki
şiyi uyarır, kalp çarpıntısına, yüksek tansiyona, kişinin nefes alıp verişinin hızlanmasına sebep olur. 
Ne yazık ki bu etkiler yirmi dakika içinde kaybolur ve tiryaki bir sigara daha yakar. Önünde sonunda 
sigara kullanan herkes, nikotin ihtiyacı duymaya başlar. Nikotin güçlü bir uyuşturucudur ve mutlaka 
bağımlılık yapacaktır. Nikotine bağlanan bir vücut beyne sürekli "nikotin istiyorum" mesajı yolla
yacak ve bağımlı kişi sigara üstüne sigara yakmaya başlayacaktır. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Şahıslar adına ikinci söz Sayın Nursuna Memecan, İstanbul Milletvekili. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
Buyurun Sayın Memecan. 
NURSUNA MEMECAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygıyla 

selamlıyorum. 
Bu seneye, hepimizin, çoluk çocuğumuzun sağlığını ve geleceğini yakından ilgilendiren böyle 

bir kanunla başladığımız için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca, yüce heyetinizin 
aşağı yukarı bütün milletvekillerinin mutabık olduğu bir kanunla da başladığımız için bunu güzel 
bir başlangıç, hayırlı bir başlangıç olarak görüyorum. Yeni yılın hepimize hayırlara vesile olmasını, 
güzel, huzurlu ve mutlu bir sene geçirmemizi diliyorum hep beraber inşallah. 

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını azaltmayla ilgili bütün girişimleri takdir ediyorum 
ve bütün gücümle destekliyorum. Sigara kullanımıyla getirilen yeni düzenlemenin ilk günden uygu-
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lamaya geçirilmesi ve taviz verilmemesi çok etkili olacaktır. Mesuliyet sahibi herkesin kanunun uy
gulanmasını yaygınlaştırmada kendini sorumlu hissetmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bilimsel araştırmalar, sigaranın zararları konusunda hep aynı sonuca vardılar. Sigaranın hiçbir 
yararı belirlenemedi ama insan vücudu için gayet zararlı ve daha fenası alışkanlık yapan bir madde 
olduğu defalarca tespit edildi. Sigara içen kadar çevresindeki insanlar da dumandan zarar görüyor
lar. Bunlar da bilimsel olarak defalarca kanıtlandı. 

Bizde sigara kullanımı maalesef çok çok yaygın. Toplumun tüm kesimlerinde yoğun, kontrol
süz ve de hatta biraz da bilinçsiz bir sigara kullanımı var. Memleketimizde çocukların gittikçe küçülen 
yaşlarda sigaraya başlamaları bence çok acıklı. Öğrencilerin sigara içmeyi su içmek kadar normal al
gılamaları çok üzücü. Acilen önleyici ve eğitici uygulamaların gündeme alınmasında aktif olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da hepimize teker teker görev düştüğünü, biz büyükler olarak 
hepimize teker teker görevler düştüğünü düşünüyorum. 

Yurt dışından Türkiye'ye girildiğinde, havaalanlarından başlayıp taksilerde ve restoranlarda 
devam eden sigara dumanı maalesef insanı hemen çarpıyor ve maalesef, turistlerin memleketimiz 
hakkında aklında kalan Türkiye hatıralarından biri oluyordu. Memleketimiz, hatırlanacak binbir güzel 
özelliği arasında böyle bir konu olmasını da hiç hak etmiyordu. İnşallah, yeni uygulamayla bundan 
sonra böyle olmayacak, temiz ve güzel bir Türkiye hatırlanacak. 

Biz, bu durumda olmak zorunda hiç değiliz, duman altında yaşamak zorunda olmamalıyız. Si
gara dumanlı bir hayat, içen için de içmeyen için de bir mecburiyet değil. Dumansız bir hayata, temiz 
havalı bir hayata geçmek, istersek bizim elimizde. Küçük yaştan itibaren sürekli olarak sigara özeni 
ve özentisiyle değil de sigara gerçeğiyle karşılaşılan toplumlardaki çocuklar, sigaraya hiç başlama
yabiliyorlar. Çocuklara küçük yaştan itibaren sigara ile ilgili bilgiler verilip, zararları örneklerle, ista
tistiklerle, filmlerle anlatılınca çocuklar sigaranın özenilecek bir şey olmadığını öğrenebiliyorlar; 
sigaranın statü sembolü olacak bir şey olmayı hak etmediğini anlayabiliyorlar; öz güvenleri için bir 
katkısı olmayacağını görebiliyorlar; kendilerini, boğazını yakan kötü bir dumana alıştırmaya uğraş
mıyorlar, sigara içen tek tük arkadaşlarına da özenti ile beğeni ile bakmıyorlar. Sigara bağımlısı olan 
büyükler de bu tür pozitif önlemlerden etkilenebiliyor ve daha da bir bilinçle sigarayı bırakma ko
nusunda kararlı olabiliyorlar. 

Bu tür pozitif önlemler, bugün görüşmekte olduğumuz kanun gibi yasaklayıcı ve sınırlayıcı ön
lemlerle de desteklenince daha da etkili oluyor. 

Başka ülkelerde de kapalı yerlerle ilgili yasa çıktıktan sonra sigara tüketiminde büyük azalma
lar oldu, inşallah bizde de olacak. Yasaklayıcı önlemler zaten önlem almak isteyen iş yeri sahibi, res
toran sahibi, taksici, otobüs şoförü gibi, topluluklara hizmet verenler için çok büyük rahatlık sağlıyor. 
Uygulamanın yaptırımı olması toplu yerlerde hizmet verenler için gerekçe oluyor. Taksisinde sigara 
içilmesini zaten istemeyen taksici, sigarasını yakmak üzere olan müşteriye nasıl söyleyeceğini bile
mezken, şimdi bu kanun olursa yasa ve ceza uygulaması ile yeterli gerekçeye sahip olmuş olacak, 
daha kolay yaptırımda bulunabilecek. 

Bu konudaki caydırıcı önlemler ilk başta, sanki alınamazmış gibi görünse de dünyanın pek çok ül
kesinde, hiç beklemediğimiz ülkelerde dahi örneklerinde olduğu gibi gayet başarı ile uygulanabiliyor. 

Amerika'da sigara içmek ile ilgili eğitimler, sınırlayıcı, yasaklayıcı önlemlerle sigara tüketimi 
yirmi yılda yüzde 10 azalma göstermiş. Amerika'da da restoranlarda, barlarda sigaranın yasaklana
cağı haberi ilk çıktığında sigara içen insanların perişan olacağı, birçok restoran, barın kapanacağı, işsiz 
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kalacağı zannedilmişti. Hâlbuki hiç öyle olmadı, uygulama gayet başarılı oldu, temiz havalı restoran
larda yemek de sohbet de çok daha tatlı oldu. California'da bugün, kapalı yerlerde sigara içmek yasak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Memecan, bir dakika ekledim. 
Tamamlayınız lütfen. 

NURSUNA MEMECAN (Devamla) - Yirmi şehirde ise parklarda ve plajlarda da sigara içmek 
yasak. 

Bu konuda tabii, cezanın büyüklüğü küçüklüğü kadar bireylerin kanuna saygı anlayışı da ka
nunun uygulamasında çok etkili oluyor. Hiçbir bireyin, konumundan, mevkisinden ötürü sigara içil
memesi gereken bir yerde sigarasını yakmaması, müdahale edene de müdahale etmemesi gerekiyor. 
Sigara içilmiyor ise orada sigara içilmemesine öncelikle antrenör, öğretmen, iş yeri sahibi, bakan, mil
letvekili gibi toplumda rol sahibi kişilerin örnek olmaları yararlı olacak diye düşünüyorum. 

Kanunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sigara içilmemesiyle ilgili yasakların sıfır tole
ransla uygulanmasına hepimizin dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkürler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Memecan. 
Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemi yapacağız. 
İlk soru, Sayın Uslu. 
CEMALEDDÎN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bugün basınımızda, 2007'nin en çok konuşulan icraatlarından "elektronik sigaranın Türkiye'ye 

böcek ilacı olarak girdiği ve böcek ilacı lisansıyla satıldığı" ifadeleri yer almıştır. Hâl böyle ise bu 
ürünün ithalatına ne zaman, kim izin vermiştir? Toplamda ne kadarlık ithalat yapılmıştır? Şimdi, it
halatın yasaklanmasını kim istemektedir? Bu ürünün kullanılmasından dolayı sağlık yönüyle uğra
nılan zararın boyutu nedir? Telafisi ne şekilde olacaktır? Ayrıca, bu bir skandal ise müsebbipleri 
hakkında bir işlem başlatılacak mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, aslında kanun, kanun tekniğine uygun olarak düzenlenmemiş. Biliyorsunuz, kanun

larda önce amaç maddesi, sonra kapsam maddesi... 
Şimdi, bu kanunda amaç maddesi 1 'inci maddede belirtilmiş. Ama, 3'üncü maddede diyor ki: 

"Tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanan yerler." Onun (6) numaralı bendi var. Orada da "Bu Kanu
nun uygulanmasında 'tütün ürünü' ibaresinden, tüttürülerek kullanılmak üzere tamamı veya kısmen 
tütün yaprağından imal edilmiş madde" sayılıyor. Aslında bunun kapsam maddesi olması lazım. Yani, 
tütün mamulleri nedir, neyi kapsıyor? 

Şimdi, Sayın Başkan, kanunda ayrıca, biliyorsunuz kanun tekniğinde 1, 2, 3 bent, ondan sonra 
eğer maddenin başlığında 1, 2, 3 yoksa o fıkradır. Şimdi, mesela cezayla ilgili 5'inci maddeyi alıyo
ruz: "Bu Kanunun 2'nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen hallerde" diyor. Bu 
2'nci maddenin (l)'inci ve (4)'üncü fıkrası hangisidir? Komisyon bize izah etsin. Yani, Adalet Ko
misyonu hep İç Tüzük'ün 77'nci maddesine sığınarak... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Barış. 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Öncelikle halkımızın yeni yılını kutluyorum. 
Sayın Bakanım, coğrafi olarak yedi bölgeye ayrılan ülkemizde, sigara en çok hangi bölgede tü

ketilmektedir? 

Gelir durumuna göre hangi kesim daha çok sigara tüketmektedir? 
Sayın Bakanım, akciğer kanseri ve mesane kanserleri en çok hangi bölgelerde ve hangi gelir 

grubunda görülmektedir ve bu kanserler sigara tüketimiyle doğru orantılı mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tankut. 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. 

Sigara içmenin ziyanlarından bahsedildi. O manada da "ziyan"ın ne olduğunu hemen hemen 
bütün konuşmacılara tek tek ifade ettiler. Bu konuda da herkes mutabık kaldı. 

Ben Sayın Bakanımıza sormak istiyorum, belki daha önce de sorulmuştur ama yine de sormak 
istiyorum: Acaba aktif ve pasif sigara içicilerinin bir yılda toplam olarak sağlık sektörüne olan eko
nomik maliyetleriyle ilgili bir hesaplama yapılmış mıdır? Yapılmış ise bunun tutarı ne kadardır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Enöz. 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma soruyorum: Ge

tirilen yasa ile özellikle kahvehanelerde de sigara yasaklanacaktır. Kahvehanelerin birçoğu da bu du
rumda kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bununla ilgili olarak bir rehabilitasyon 
çalışması var mıdır? Etki analizi yapılmış mıdır? 

Bu cümleden olarak, kahvehanelerde, yasaya uygun hâle getirilmesi için, dönüştürülmesi için bir 
kredi desteği düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Akkuş. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, yasada köy kahveleri, kahvehanelerdeki sigara yasağı 

kapsamının dışında tutulmaktadır. Bu nasıl bir anlayışın ürünü? Sigaranın köydeki vatandaşlara za
rarı yok mu? 

BAŞKAN - Sayın Yunusoğlu. 
SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, halkımızı tütün ve tütün mamullerinin zararlarından koruyan yasa tasarısını gö

rüşüyoruz ve bu kanun maddesinin çıkmasını da destekliyoruz, fevkalade önemli ve halkımızı koru
yucu bir kanun olduğuna inanıyoruz. Ancak başkentte de olmak üzere, birçok ilimizde ve ilçemizde 
nargile evleri vardır. Bu kanunlaştığı zaman bu nargile tiryakileri ve nargile evleri hakkında ne tür 
tedbirler düşünülüyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Birgün. 
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RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakana... 

Bu getirilen yasa ile sigara içenlere kurallara uymadığı zaman bir cezai müeyyide öngörülmüş 
ancak sigara içilmesi yasak olan yerlerin sahipleri bu kanun kapsamı dışında bırakılmış yani kahve
hanede bir şahıs sigara içiyorsa cezaya muhatap oluyor ama kahvehane sahibi sanki bunun dışında 
bırakılıyor gibi. Bunu düzeltmeyi düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN - Sayın Hıdır. 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sayın Bakanım, özellikle kardiyovasküler sistemi ve beyin da

marlarını tıkadığını bildiğimiz tütün ve tütün mamullerinden dolayı Türkiye'de ölüm sayısı ne kadardır? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakanım. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Öncelikle, bu elektronik sigara meselesiyle ilgili soruya cevap vermek istiyorum çünkü şu anda 

güncel durumda bir konu. Bazı ülkelerde nikotin sakızları, nikotin bantları gibi ürünler sigarayı bı
raktırmak için yardımcı araçlar olarak kullanılıyor. Bizim ülkemizde de bunlar, Bakanlığımızın İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden ruhsat ve izin almaktadır. Bazı ülkelerde de işte, şu anda halkı
mız tarafından elektronik sigara diye bilinen nikotin buharı kullanılmaktadır. Bunlar son zamanlarda 
bu ülkelerde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak bunların Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili bilim adam
larının incelemeleri sonucunda resmi olarak tavsiye edilen bir yöntem olmadığını da biliyoruz. Do
layısıyla, bu ürünlerin içeriklerinin ve dozlarının belirlenmesi için Sağlık Bakanlığımızın yetkili 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Şimdi, piyasada, satılan bu ürünler Sağlık Bakanlığından herhangi bir izin almamış ürünler ve 
ülkeye girişleri de farklı şekillerde olmuş. Mesela, gümrük tarifeleri itibarıyla, haşere ilaçları mad
desinin altında bile ülkeye girdiğini tespit ettik. Dolayısıyla, bu tespitler yapıldıktan sonra, İlaç ve Ec
zacılık Genel Müdürlüğümüz konuyu bilim adamlarına inceletti ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla -ilgili 
komisyonlar- bu ürünlerin izin alınmadığı sürece yasaklanması ve özendirici olması dolayısıyla da 
hiçbir zaman reklamlarına müsaade edilmemesi şeklinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bir yazı 
yazdık. Bugün, basında, bazı gazetelerde, bazı basın-yayın organlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının Bakanlığımızın bu talebini uygun bulmadığı şeklinde ifadeler var. Bunlar gerçekle bağdaşmı
yor. Henüz Ticaret ve Sanayi Bakanlığına yeni yazılmış bir yazının nasıl uygun bulunmadığını 
söyleyebiliriz? Bakanlığımız, diğer kurumlarla olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla da bu 
hususta yakın bir iş birliği içinde çalışıyor. 

Bu hususta, bir skandaldan bahsetmek de mümkün değil. Ürünlerin güvenilirliği ve sigarayı bı
raktırma konusundaki bilimselliği yeterli görülmediği için Bakanlığımız böyle bir kararı alıyor. Do
layısıyla, bir mevzuat boşluğundan doğan bir sıkıntının vatandaşlarımız açısından yaşanmaması için 
bu tedbirleri almış bulunuyoruz. 

Sigaranın hangi bölgede, gelir durumuna göre nasıl tüketildiğiyle ilgili hususlara yazılı olarak, 
müsaade ederseniz, cevap verelim. 

Ancak -yine soruların içerisinde vardı- sigara veya başka şekilde tütün kullanımının akciğer ve 
mesane kanserleriyle çok yakın ilişkisini biliyoruz. Akciğer kanseri olan insanların yüzde 90'ının 
tütün kullanan kişiler olduğunu, geride kalan yüzde 10'un da çok büyük bir kısmının tütüne pasif bi
çimde maruz kalan insanlar olduğunu biliyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, Komisyona bir soru sorulmuştu. Süreyi tamamlamak üzereyiz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAG (Erzurum) - Tamam, ben hemen kısa süre içerisinde bi

tireceğim. 
Kahvehaneler açısından, geçiş dönemi için bir süre verilmesini düşündüren, yani böyle öngören 

bir önerge hazırlandığını biliyorum kanunla alakalı olarak. Dolayısıyla, köy kahvehaneleri bu Ka
nun'un kapsamı dışında tutulmayacak, ama kendilerine bütün kahvehaneler, restoranlar ve köy kah
vehaneleri için bir geçiş süreci koymuş olacağız. Nargile evleri için hiçbir şey düşünmüyoruz, çünkü 
bunların gerçekten kapalı ortamda içilmemesi lazım. 

Diğer sorulara müsaade ederseniz yazılı olarak cevap vereyim. Ben, Komisyon Başkanımıza 
sözü bırakayım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Kamer Genç, sanıyorum 2002'den sonra milletvekili olmadı, olmadık. O dönemden sonra 

parlamento hukukunda, yasama tekniğinde gelişmeler oldu ve fıkra numaraları, parantez içerisinde 
numaralar şeklinde numaralandı. Bu madde tek fıkradan ibaret, 2'nci madde tek fıkradan ibaret. 
Ancak bundan sonraki değişikliklerde, olası fıkraların eklenmesi durumunda bütünlüğü sağlamak 
için, (2), (3), (4) devam edecek. 

2'nci maddeyle ilgili, yani değiştirilen, muaddel, kanunun 2'nci maddesiyle ilgili bir sorusu var. 
Erken sorudur, madde sırası geldiği zaman cevaplandıracağım. 

Teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bana sataştı, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanan yerler 
MADDE 2(1) Tütün ürünleri; 
a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, 
b) Koridorları dahil olmak üzere, her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence 

ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok sayıda kişinin girebileceği konutlar 
hariç, binaların kapalı alanlarında, 

c) Taksi hizmeti verenler de dahil olmak üzere, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu 
toplu taşıma araçlarında, 

ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurum
larının, onsekiz yaşını doldurmamış kişilere yönelik kültür ve sosyal hizmet binalarının, sağlık hiz
metlerinin verildiği kurumların ve ibadethanelerin müştemilâtı mahiyetindeki açık alanlarında, 

tüketilemez. 
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(2) Ancak, 
a) Kamu hizmet binalarında, 
b) Birden çok sayıda kişinin istihdam edildiği çalışma alanlarında, 

c) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hiz
meti verilen işletmelerde, 

ç) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan demiryolu ve denizyolu araçla
rında, 

tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulur. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış 
kişiler giremez. 

(3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketilemez. Ancak, bu ürünleri tüke
ten müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş kısımlar oluşturulur. 

(4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler 
ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tü
ketilmesine mahsus alanlar oluşturulur. 

(5) Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçi°ini önleye
cek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. Ancak, ikinci fıkranın (c) 
bendi kapsamına giren işletmelerin kapalı alanlarında tütün ürünleri kullanmayanların sağlığını teh
likeye düşürmeyecek tarzda ve kullanım alanlarının yarısından az olmamak üzere tütün dumanından 
ve kokusundan havalandırma ve benzeri yollarla arındırılmış ayrı yerler düzenlenir. Bu düzenlemeyi 
yapmayan veya yapamayan yerlerin tamamında tütün ürünleri içilemez. Bu fıkra hükmü, belediye sı
nırları dışındaki kahvehanelerle ilgili olarak uygulanmaz. Ancak, bu kahvehanelerde yeterli hava
landırma tertibatı oluşturulur. 

(6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresinden, tüttürülerek kullanılmak üzere ta
mamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş madde anlaşılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi vardır. 
İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi adına Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'a aittir. 
Buyurun Sayın Yalçın. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü

şülmekte olan 55 sıra sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Meclis 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Geçmiş nesillerin gururlanacağı, gelecek nesillerin örnek ala
cağı başarılarla dolu yeni yıllar ümidiyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle ifade etmeliyim ki milletimizin varlık ve bekasını ancak sağlıklı nesiller yetiştirebi-
lirsek sağlayabileceğimize inanan ve toplum sağlığını güvenlik kadar önemseyen bir parti adına bu
rada konuşuyorum. 

Sigara, teklif üzerinde konuşan teklif sahibi ve diğer konuşmacıların da belirttiği üzere, binlerce 
zehri bünyesinde barındıran, özellikle kalp-damar hastalıkları ve kanser hastalığının doğrudan nedeni 
olarak kabul edilen, zararları benim gibi içenler tarafından da kabul edilen bir maddedir. Ancak, bu 
gerçekler ülkemizin diğer gerçeklerini kapatmıyor değerli arkadaşlarım. Tütün zararlarının önlen-
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mesi hususunda, en azından pasif içicilerin korunması bakımından ciddi önlemler alınması gerekti
ğine ben de katılıyorum. Ancak, bir yasanın en önemli özelliği, bana göre, uygulanabilirliğidir. Gün
lük yaşamda uygulanabilir bir yasa çıkaramayan bir Meclis saygınlığını ve inandırıcılığını kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kalır. 

Yürürlükteki 4207 Sayılı Yasa'da 5 kişiden fazla kişinin bulunduğu yerlerde sigara içilmesi, 
zaten yasaklanmış durumda. Aynı Yasa'da, on sekiz yaşından küçüklere de sigara satılması yasak. 
Zannediyorum, ülkemizde en çok ihlal edilen yasa bu Yasa olmasına rağmen, yanılmıyorsam, sa
dece 4 kez müeyyide uygulanmıştır. Ancak, bu yasayı küçümsemiyorum. Neticede, toplu taşım araç
larında getirdiği yasak da başarıyla uygulanmış, toplumca da benimsenmiştir. 

Ülkemizde on sekiz yaş altı çocukların -değerli arkadaşlarım, burası çok önemli- yasak olma
sına rağmen, yüzde 90'ı bayilerden sigara alırken bir problem yaşamıyor ve hatta ne üzücüdür, ana 
babalar çocuklarını, küçücük çocuklarını bakkala, markete sigara almaya gönderiyor ve onlar da çok 
rahatlıkla sigarayı alıp eve getirebiliyorlar. Daha üzücü bir rakam var önümüzde: On sekiz yaş altına 
sigara satılması yasak olmasına rağmen ülkemizdeki gençlerimizin, çocuklarımızın yüzde 90'a ya
kını on sekiz ve daha alt yaş gruplarında sigarayla tanışıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz, mevcut Yasa'yı, mevcut yasakları uygulayamamışken ve ne 
yazık ki, bırakın sigarayla uğraşmayı, okul önlerinde ekmek arası uyuşturucu satılmasına şahit olur
ken, şimdi, ölçüsüz bir genişletmeyle bu Yasa'nın kapsamını daha da genişletmeye kalkıyoruz. Bu 
yasada, 5 kişilik yasağı uygulayamadığımız bir Yasa'nın kapsamını bütün kamu kurumu alanlarına 
şamil ediyoruz. Ee, şimdi, sigara tiryakisi bir sayın vali, bir cumhuriyet başsavcısı ve hatta bir mil
letvekili kendi makam odasında bu yasağa uymayacaksa bunun denetimini kim yapacak, kim ceza 
kesecek? Bir yakınını kaybetmiş bir insan o üzüntü içerisinde tiryakisi olduğu sigarayı hastanenin 
bahçesinde, açık alanda içiyorsa, buna acaba o psikoloji içerisinde kim gidip mani olacak? Stad
yumda, açık hava konserlerinde aynı anda on binlerce kişinin bu yasağı ihlal etme olasılığını acaba 
hiç düşündük mü? 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde 400 bin tane kahvehane var, binlerce eğlence yeri var, nargile 
salonları var ve benzer işletmeler bu yasaklardan etkilenecekler. Peki, buralann biz denetimini hangi 
personelle yapmayı düşünüyoruz? Akıl hastaneleri ve cezaevlerinde bu yasağın uygulanabileceğine 
acaba, bu teklifin sahipleri inanabiliyorlar mı? 

Değerli arkadaşlarım, biz, bir parlamenter heyetle İrlanda'ya bu konuyla ilgili bir araştırmaya 
gitmiştik. Çok ilginçtir İrlanda'da sigara yasağı talebi bar çalışanlarından gelmiş. Orada bar çalışan
larının üyesi olduğu çok güçlü bir sendika var, bu konu ilk, toplumun gündemine bu kanalla gelmiş 
ve uzun zamandır da uygulanıyor. Fakat İrlanda'da bir şey yapılmış; aylarca sendikalarla, bar işle-
tenleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapılmış, kamuoyu desteği alınmış, med
yanın desteği alınmış. İrlanda'da en ucuz sigara 7 euro. 

Şimdi, ülkemize gelirsek değerli arkadaşlarım, bu yasadan toplum hâlâ haberdar değil. Biraz 
magazin boyutuyla toplum ilgili gibi gözüküyor ve çok ciddiye de almıyor. Bu yasa, bu teklif önü
müze gelmeden, hangi sendikayla, hangi sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaf odalarıyla, sağlık kuru
luşlarıyla bir çalışma yapılmıştır; bunlardan biz mi haberdar değiliz diye merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, milyonlarca insanın yaşamını direkt etkileyecek böyle bir yasağı uygula
mak, bu konunun taraflarının desteğini almadan mümkün olamaz. Bu, sadece ceza tehdidi ve zabıta 
gücüyle yapılacak bir mücadele değildir. 
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Bize İrlanda'da sigara yasağına ilişkin önerilen ilk ciddi teklif, fiyatların yükseltilmesi olmuş
tur değerli arkadaşlarım. Şimdi, asgari ücretin 435 YTL olduğu bir ülkede sigara fiyatlarını ne kadar 
yükseltmek adil olacaktır? Bunu da takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teklifte sigara firmalarının reklam ve sponsorlukları da yasaklanıyor. Ne 
yazık ki -burayı da özellikle dikkatlerinize arz ediyorum- sigara yasağını en katı uygulayan ülke
lerde bile sigara tüketimi ya hiç düşmüyor ya da anlamlı şekilde düşmüyor. Bana göre, sigaranın bir 
mamul olarak reklama ihtiyacının olmadığını düşünüyorum arkadaşlar, belki markalarının reklama 
ihtiyacı olabilir ama sigaranın bir mamul olarak reklama ihtiyacı yok. Eğer işe yarayacaksa Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak "sigara" ve "tütün" kelimelerinin sözlüklerden çıkarılmasına da varız, ama 
bunu bu yasakla yapamayacağımızı biliyorum. 

Şimdi, eğer tüketim düşmeyecekse gerçekten -ülkemizde de bunu yaşayacağız- biz sigara fir
malarının çok daha iyi işlerde kullandıkları paraları da kendilerine iade etmiyor muyuz? Reklam ge
lirlerini, reklam alanların aleyhine genişletmiyor muyuz? Benim önerim, benim teklifim, böyle bir 
yasak yerine, isimlerini kullanmadan, sigara firmalarının cirolarının belli bir kısmını, eğitim, sağlık 
ve kültür işlerine harcama mecburiyeti getirilmesi şeklinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, değinilmeyen bir kısmı bu teklifin: Ne yazık ki, Ordu'ya her gittiğimde, 
Bağ-Kur'unu ödeyebilen daha az esnafa rastlıyorum. Lütfen, sizler de illerinizde zahmet buyurun, 
sorun, tapu daireleri, son iki aydır özellikle, haciz işlemekten tapu işlemleri yapamıyor. Bu teklifin 
esnaflar üzerine de birtakım yükümlülükler getirdiğini görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu anlattıklarım sigarayı savunduğumuz anlamına gelmemelidir. 
Yalnızca, ülkemiz gerçekleriyle örtüşen, sonuç almamızı sağlayabilecek bir yasa istiyoruz. İşte bunun 
için, kamuoyunda ve konunun taraftarıyla yeterince tartışılmadan önümüze getirilmiş bu teklifin geri 
çekilerek, kamuoyu desteği sağlandıktan sonra, daha ciddi ve sonuç almaya dönük bir teklif olarak 
huzurlarınıza getirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifte, sigarayı bırakmak isteyenlere karşı devletin görevleri de yer 
almalıdır. Gerçekten çocuklarımızın sigaraya başlamaması amaçlanıyorsa, okul idareleri, okul aile bir
likleri ve aileler arasında bir çalışma öngörülmelidir. Biraz önce anlattım, çocukların yüzde 85'i on 
sekiz ve altı yaşlarda, yani sigara satın almalarının yasak olduğu dönemde sigaraya başlıyorlarsa ve 
bu yasak hâlen var ve biz bunu uygulayamıyorsak, bu konuda çok daha ciddi çalışmalar yapmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yasaklamak yerine, özellikle okul öğrencilerinin enerjilerini olumlu alan
larda harcayabilecekleri, boş zamanlarını bir kültürel, sportif ya da bilimsel aktiviteyle doldurabile
cekleri, sınıf geçme koşulunun yalnızca ders başarısı değil bir hobi başarısına da bağlanarak bu 
konudaki eksikliği giderilebileceğimizi ümit ediyorum. 

Sonuç olarak, ölü doğacak bir kanun yapmak istemiyorsanız değerli arkadaşlarım, bu yasayı, 
gelin, bütün taraflarıyla kamuoyu desteğini alacak şekilde yeniden gözden geçirip Genel Kurula öyle 
arz edelim ve sonuç alalım temennisinde bulunuyor, hepinizin yeni yılını kutluyorum, saygılar su
nuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçın. 
Şimdi, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.13 

BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
55 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
Teklifin 3'üncü maddesi üzerinde söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Mil

letvekili Sayın Vahap Seçer'de. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Seçer. 
CHP GRUBU ADINA VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 sıra 

sayılı kanun değişikliği teklifinin 3'üncü maddesi hakkında grubum Cumhuriyet Halk Partisi adına 
söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dönümünde, bu vatan uğ
runa canlarını feda eden atalarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, sevgili Mersinli hemşehrilerimin bu 
onurlu gününü kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz kanun değişikliği teklifi, iktidarın, muhalefetin üzerinde 
hemfikir olduğu, dolayısıyla direkt toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olduğu için tütün mamul
leri, hem iktidar hem de muhalefet bu konuda ortak bir tavır sergilemekte ve bu kanun değişikliği tek
lifinin bir an önce geçmesi için de gerekli çabaları göstermektedir. 

Sigaranın sağlığa zararı, toplum sağlığına, birey sağlığına zararı tartışılmaz bir gerçektir. Batılı 
gelişmiş ülkeler bu gerçeğin farkına bizden çok daha yıllar önce varmışlar ve bu konuda, toplumun 
sağlığını koruyucu tedbirler alma adına bundan çok yıllar evvel gerekli tedbirleri almışlardır. 

Daha önce çıkan 7/11/1996 tarihli 4207 sayılı Yasa'nın, özellikle uygulamada yetersiz kaldığı 
hepimizce aşikârdır. Bu sebeple, böyle bir kanun değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine 
gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bunun geçmesi taraftarıyız ve bu yasa değişikliği tek
lifini olumlu buluyoruz, onaylıyoruz. Ancak, 3'üncü maddede bazı konularda, bazı alt maddelerde, 
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine uygun hâle getirilerek özel
likle yaşlı bakımevlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ve cezaevlerinde tütün kullanımı 
konusunda istisnalar getirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz . 

Değerli arkadaşlarım, tütün mamullerinin topluma verdiği zararları önleme konusunda tedbir
ler alırken bireylerin temel hak ve özgürlüklerine de zarar getirmeden, zeval getirmeden birtakım 
tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki, sigara, direkt kullanıcısına zarar verdiği 
gibi çevresinde bulunan fertlere, bireylere de tartışılmaz zararlar veriyor. Bizim buradaki asıl ama
cımız, sigara kullananları, cazip hâle getirilen birtakım eylemlerden uzak tutmak -reklam gibi, pro
mosyon gibi- ayrıca pasif içici konumundaki bireyleri de, vatandaşları da dolaylı olarak sigaranın 
zararlarından korumaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasa değişikliği teklifinin ka
nunlaşması için destek olduğumuzu belirtiyoruz. 
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Toplum sağlığını tehdit eden önemli konulardan diğer bir husus da, maalesef toplumumuzda 
son günlerde önemli bir artış gösteren uyuşturucu kullanımı konusudur. Toplum öyle bir duruma 
geldi ki ilköğretim seviyesinde, ilköğretim okulları önünde çocuklarımıza, evlatlarımıza, maalesef 
uyuşturucu satılır hâle geldi. 

Elbette ki emniyet güçleri, kolluk güçleri, bu konuda çalışmalar yapan narkotik şube müdür
lükleri ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu konuda yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını he
pimiz biliyoruz, ama maalesef bunun önünü almakta da zorluk çektiğimizi görüyoruz. 

Tabii ki bu sosyolojik bir mesele. Bu meseleleri önlemek kolay hadiseler olmasa gerek. Nitekim, 
son yıllarda Türk toplumu hızlı bir şekilde kırdan kente göçün neticesinde, özellikle büyük metro
pollerde "gecekondu" tabir ettiğimiz yerlerde gerekli altyapıların olmamasından kaynaklanan, em
niyet güçlerinin kontrolünü güçleştirecek birtakım yapılaşmadan kaynaklanan bir otorite boşluğuna 
maruz kalmış durumda. Özellikle bu uyuşturucu tacirlerinin faaliyet göstermesinde en mümbit alan
lar bu gecekondu alanları. Bu bölgelerde, özellikle taşradan bu metropollere göç eden ailelerin, yok
sul ailelerin çocukları, zaten geçimlerini zar zor temin eden ailelerin çocukları olduğu için okuldan 
da uzak kalıyorlar. Bu çocuklarımız sokaklarda, maalesef, çalışmak zorunda kalıyor, yaşamak zo
runda kalıyor. İşte, bu esnada bu uyuşturucu tacirlerinin eline düşüyorlar. Öncelikle, bu konuda faa
liyet gösteren örgütler, uyuşturucu örgütleri, bu çocuklarımızı uyuşturucuya alıştırmak suretiyle kendi 
ağlarına düşürüyorlar ve uyuşturucuya bağımlı hâle geldikten sonra, o çocukları da, bir kurye gibi, 
bir satıcı gibi, çok rahat kullanabiliyorlar. Bu konuda hükümetlerimizin çok ciddi tedbirler alması ge
rektiğini düşünüyoruz. Çünkü, bu gençler, bu çocuklar, uyuşturucu kullanan bu evlatlarımız bizim ya
rınımızın, geleceğimizin temelini teşkil ediyorlar. O anlamda, bu konuları önemsememiz gerektiğini 
düşünüyorum. 

Özellikle tarımsal üretim yapılan bölgelerde -Çukurova gibi, Trakya gibi, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi gibi- enteresan bir esrar yetiştiriciliği şekli ortaya çıktı, bunu da yüce Meclisle paylaşmak is
tiyorum. Tarımsal üretim yapılan bölgelerde, özellikle boy olarak 1 metre, 2 metre, 3 metreye kadar 
boyları yükselebilen tarımsal ürünlerde -örneğin, pamuk gibi, mısır gibi- bu ürünlerin içlerine, ara
larına esrar bitkisi ekmek suretiyle esrar tacirleri bu şekilde üretim yapıyorlar. Tabii, bunu, pratikte 
kolluk güçleri, emniyet güçleri tespitte zorluk çekiyorlar. Düşünün ki, geniş bir arazi, bakıyorsunuz, 
örneğin, bir mısır bitkisi gibi görünüyor ama o arazinin ortasında esrar üretimi yapıyor esrar kaçak
çıları. Dolayısıyla, kolluk güçlerinin de işini zorlaştırıyor bu şekilde bir üretim sistemi. Bu anlamda, 
İçişleri Bakanlığının kolluk güçlerine teknik destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ne bileyim, 
belki uydu aracılığıyla bu ekim sahaları tespit edilebilir. Bu konuda, bu şekilde teknik imkânlar kul
lanılarak önlemler alınabilir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabii ki, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirme anlamında tütün ve türün 
mamullerinin zararlarının bilinci içerisinde, bunların hem etkilerini, zararlarını topluma doğru anla
tabilmek hem çıkardığımız bu yasaların uygulanabilirliğini sağlayabilmek anlamında yürütmenin bu 
konuda daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Zira, mesele, yasaları çıkarmakla bitmi
yor, bu yasaların pratikte uygulanabilmesi de çok önemli. İşte, daha önce çıkan 4207 sayılı Yasa'da 
bu gibi sıkıntıların olduğunu hep beraber gördük. Umut ediyorum, diliyorum, bu çıkaracağımız yeni 
yasa, yeni yasa değişikliği bu sıkıntıları ortadan kaldırır, daha sağlıklı, daha zinde toplumlar yetişti
ririz diyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seçer. 
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Şimdi söz, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin 
Demirtaş'ta. 

Buyurun Sayın Demirtaş. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
DTP GRUBU ADINA SELAHATTİN DEMÎRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de, yeni 
yılın ülkemize ve tüm toplumumuza hayırlı olması dileklerimle başlamak istiyorum. 

Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı yasayla ilgili, Demokratik Toplum Partisi adına 3'üncü madde 
üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa teklifi görüşülmeye başlandığı andan bu yana bu kürsüden çok de
ğerli konuşmalar yapıldı. Toplum olarak son derece hassas olduğumuz, önemli bulduğumuz bir konu 
üzerinde Meclis olarak da her birimiz kendi grubumuz adına hassasiyetlerimizi belirtiyor ve bu ya
sanın, mümkün olan en makul şekliyle, en uygulanabilir şekliyle çıkması için de muhalefet olarak 
katkı sunmaya çalışıyoruz. 

Doğrusu, biraz önce bir değerli milletvekilinin de ifade ettiği gibi, özellikle bu yasanın bazı 
maddelerinin uygulanabilmesi bir hayli zor görünüyor. Şimdi, bu maddelerden biri de üstünde gö
rüşmekte olduğumuz 3 'üncü madde. Özellikle bazı fıkraları pratikte neredeyse hiç uygulanamaz, 
Türkiye gerçekliği göz önünde bulundurulduğunda neredeyse uygulanması imkânsız hâle gelecek 
ve ölü doğacak bir yasa maddesi ve fıkraları gibi duruyor. Fakat şu da bir gerçekliktir ki, bazı yasa
lar toplumda tartışmalarla olgunlaşır ve yasa koyucu toplumdaki bu hassasiyetleri, tartışmaları, bek
lentileri dikkate alarak buna uygun yasalar yapma gayreti içerisinde olur. Ama bazen de -özellikle bu 
gibi yasalarda- toplumda bu konuda geniş bir konsensüs oluşmasa bile, en azından bu gibi kötü alış
kanlıkları önleme konusunda bir kültür yaratma açısından önleyici tedbirler almak mutlaka ki katkı 
sunacaktır. En azından, 4207 sayılı Yasa'da bu yönlü değişiklikler yapıldıktan sonra, sigara içmenin, 
tütün mamullerinin tüketilmesinin yasak olduğu yerler kanun tarafından net ve açık bir şekilde ifade 
edildikten sonra, o yerlerde hemen yasa çıktıktan sonra uygulanması mümkün olmasa bile toplumda 
yeni bir tartışmanın, birbirini etkilemenin, birbirini denetlemenin önü açılmış olacak. Dolayısıyla 
böylesi de bir faydasına inanıyoruz bu yasanın. 

Hepimiz hatırlarız ki, daha kısa süre önce, 4207 sayılı Yasa çıkmadan önce de toplu taşıma araç
larında, otobüslerde, uçaklarda sigara içilebiliyordu, şimdi en azından o Yasa sayesinde yürütülen tar
tışmalar üzerine toplu taşıma araçlarında sigara içme fikri insanların aklından çıkmış durumda. 
Böylesi bir durumun, toplu taşıma araçlarında sigara içmenin artık son derece abes bir durum ol
duğu, bırakın yasaya aykırılığı, etiğe, ahlaka aykırı olduğu şeklinde bir kültür oluşmuş durumda. Do
layısıyla bu yasanın da "sigara içilmesinin yasaklandığı yerler" kapsamının genişlemesi vesilesiyle 
bu tartışma kültürüne ve bu birbirini denetleme, öz denetim kültürüne katkı sunacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, AK Parti Grubunun, zannedersem, 3'üncü maddeyle ilgili bir deği
şiklik önergesi olacak. O önergeyle ilgili arkadaşlarımız, gerekçelerini herhalde ifade edecekler, ama 
3'üncü maddenin yasaklar kısmında, giriş kısmında bir değişiklik yok. Ancak 2'nci fıkrada düzen
lenmiş olan istisnalarla, tütün mamullerinin tüketildiği kapalı mekânlar da oluşturulacak. Sigara içi-
lebilecek mekânlara dair yeni düzenlemeler var ve önemli değişiklikler var. Şimdi, arkadaşlarımız, 
orada nasıl ifade edecekler bilmiyorum ama, örneğin, kamu hizmet binalarında, birden çok sayıda ki
şinin istihdam edildiği çalışma alanlarında, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren 
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işletmelerde sigara içilmesine ayrılan yerler, tahsis edilen yerler ibaresi çıkarılmış olacak verilen de
ğişiklik önergesiyle. Dolayısıyla oralarda sigara içilmeye mahsus yerler olmayacak. 

Az önce ifade ettiğim gibi, yasanın uygulanması zaten zor olacak, ama bu gibi mekânlarda tütün 
mamullerinin tüketilmesine mahsus yerler de ayrılmazsa, özellikle kafeterya, kahvehane, birahane 
gibi yerlerde bu yasanın uygulanması imkânsız hâle gelecek. Eğer ayrı bir mekân olmazsa, sigara içil
mesi için ayrı bir mekân ayrılmazsa, ya insanlar bu yasağı tanımayacaklar, kuralı tanımayacaklar ya 
da bu mekânlar sürekli problem yaratan mekânlara dönüşecek; müşteriler arasında, işletmeci ile müş
teri arasında vesaire sık sık ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimali ortaya çıkacak. Dolayısıyla kanun ko
yucu, bir alanı düzenleyip karmaşayı önleyeyim derken, yeni bir kaosa veya toplumda yeni bir şiddet 
kültürüne yol açma gibi bir -istemediği hâlde- duruma düşebilir. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, şehirler arası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan deniz 
yolu araçlarının güvertelerinde sadece sigara içilebilecek mekânların ayrılabileceği ifade edilmiş de
ğişiklik önergesinde. Bu da, tartışma yaratacak, toplumda da tartışma yaratacak bir konudur bize 
göre. Önceki, yani, Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde olduğu gibi "Şehirlerarası ve ulus
lararası güzergâhlarda yolcu taşıyan demir yolu ve deniz yolu araçlarında özel sigara içme mekân
larının ayrılması..." ibaresi bizce yeterliydi. Şimdi, demir yollarının çıkarılarak, deniz yolu araçlarının 
sadece güvertelerinde sigara içme bölümlerinin ayrılması, yine, uygulaması neredeyse imkânsız gibi 
bir durumdur diye düşünüyoruz. 

Bir başka yeni değişiklik de, yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ve ce
zaevlerinde sigara içme bölümleri ayrılacakmış. Yaşlı bakım evleri, ruh ve sinir hastalıkları hasta
nelerinde belki bu olanaklı kılınabilir ama cezaevlerinde sigara içmeye mahsus alanların tahsis 
edilmesi, bizce, yine uygulanması imkânsız bir düzenleme getirecektir. Şimdi, cezaevleri zaten kişi
lerin hürriyetinden mahrum bırakıldığı mekânlar, yerlerdir. Orada zaten isteyen insanlar istediği sa
atte gidip sigara içilen mekânları kullanabilseydi ismi cezaevi olmazdı. Cezaevinin içinde istediği 
şekilde, istediği saatte dolaşabilecekse problem yok, ama Ceza İnfaz Yasamızla karşılaştırdığımızda 
bu hüküm her halükârda işlevsiz hâle gelecektir. Tek başına eğer kişiler hücrelerinde kalıyorsa belki 
problem yaratmayacak, sigara içmek istiyorsa, ama birden fazla kişinin kaldığı, tutuklu veya hü
kümlünün kaldığı hücreler açısından sigara içmek problem yaratacak. Nasıl? Şimdi, Ceza İnfaz Ya
samızda tutuklu ve hükümlülerin aile, avukat görüş saatlerinden ortak iş alanlarına, kütüphaneyi 
kullanma saatlerine kadar detaylı düzenlemeler var. Bunların uygulanması bile, pratikte, cezaevleri
nin altyapısının uygun olmadığı gerekçesiyle yerine getirilemiyor. İşlik alanları, ortak faaliyetlerin 
yürütüldüğü, resim, müzik faaliyetlerinin yürütüldüğü alan bile, zaman yetmiyor gerekçesiyle uy
gulanmıyor. Şimdi, buna, bir de, sigara içme mekânı ve ortak sigara içme saatleri gibi düzenlemeler 
eklenirse, cezaevlerindeki uygulama açısından en azından kaos içinden çıkılmaz hâle gelecek. Do
layısıyla, cezaevlerinde özel sigara içme mekânlarının yaratılması fikri en azından pratik açıdan im
kânsızdır gibi düşünüyoruz. Ama, değerli arkadaşlar, özellikle otellerde yurt dışında da -giden 
arkadaşlarımız görmüştür- sigara içilen odalar kesinlikle ayrıdır ve sigara içilmeyen mekânlardan 
bağımsız, birbirini etkileyemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Türkiye'de de buna ihtiyaç olduğu ka
nısındayız. Bu düzenlemenin daha net vurgulanması ve "odalar oluşturulabilir" şeklinde değişiklik 
önergesiyle güçlendirilmesi de bizce yerinde olmuştur. Bunun dışında, köy kahvehaneleriyle ilgili dü
zenleme çıkarılmış durumda. Sayın Bakan ifade etmişti, kahvehanelerin özellikle bu geçiş sürecini 
tamamlayabilmeleri açısından bir süre tanınacağı belirtilmişti. 3'üncü maddede bu değişiklik öner
gesinde bu öneriyi görmedik, herhalde önümüzdeki maddelerde düşünüyorlar. O önerinin de mutlaka 
gelmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
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Bu duygularla, grubum ve şahsım adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Şahıslar adına söz talepleri vardır madde üzerinde: Sayın Bayram Özçelik, Burdur; Sayın Ahmet 

Yeni, Samsun; Sayın Hasan Macit, İstanbul Milletvekilleri. 
Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik. 

Buyurun Sayın Özçelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3'üncü maddede şahsım 

adına söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, tütün, ülkemize yaklaşık dört yüz yıl kadar önce ticari seferler sırasında 

İngilizler tarafından getirilmiş. Biraz önce konuşan arkadaşlar da ifade ettiler, gerçekten, çıkarılacak 
bu sigara kanunuyla bu mücadele gerçekleştirilebilir mi diye kafalarda birtakım istifhamlar var. Fakat 
Türkiye'ye bu noktada dört yüz yıl önce gelmiş, ama ondan sonraki süreçte de sigarayı teşvikle il
gili birtakım adımlar atılmış. 

Bakın, 1934'te çıkan kanunda "Hastalara, revirde, hastanelerde yatan hastalara tabibin lüzum 
ettiği miktarda sigara verilir." Yani, 1934'te, biz, hastanede yatan hastalara sigara vermenin iyi bir şey 
olduğunu düşünen bir mantıktan geliyoruz. 1954'te de, çıkan Orman Kanunu'nda da, yangm sön
dürmeye gidenlere bedava sigara verilmesi gibi bir kanunla karşılaşmışız. 

Şimdi, bu kanuna gelinceye kadar sanki bir şey yapılmamış, Türkiye'de birtakım adımlar atıl
mamış gibi bir görüş de serdedilmeye çalışıldı. Halbuki böyle değil. Daha önceki çıkan kanunlarda, 
arkadaşlarımız birkaç defa ifade ettiler, bakın, Kontrol Programı'nın Resmî Gazete'de yayımlanma
sından itibaren günümüze kadar tütünle mücadele konusunda atılan adımlar şunlar: Sağlık Bakanlı
ğınca yayımlanan genelgeyle "sağlık kuruluşlarında sigara içilmemesi", Millî Eğitim Bakanlığınca 
yayımlanan genelgeyle "okullarda sigara içilmemesi", tütünle mücadele altyapısını güçlendirmek 
amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele daire 
başkanlığının kurulması, tüm illerde il tütün koordinasyon kurullarının oluşturulması." Başta Dünya 
Sağlık Örgütü olmak üzere konuyla ilgili uluslararası örgütlerle iş birliği geliştirildi ve değişik ülke 
örnekleri incelendi. Kontrol Programı'nın tamamlayıcısı olan eylem planları hazırlandı. 4207 sayılı 
Kanun'da değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalara destek sağlandı. Kamuoyu bilgilendirme çalış
malarına ağırlık verilmeye çalışıldı. Son olarak da Ulusal Tütün Kontrol Programı, 2008-2012 eylem 
planı, tütün kullanımı ve sigara dumanından korunmayı amaçlayan Ulusal Tütün Kontrol Programı 
stratejilerinin uygulamaya geçmesi amacıyla hazırlanmış bir yol haritası ve taahhüt belgesidir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
İkinci söz, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni'nin. 
Buyurun Sayın Yeni. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Tütün Ma

mullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Dünyanın ve ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri hâline gelen sigara, içinde bulunan 
zehirli maddeler nedeniyle birçok hastalığa yol açmaktadır. Resmî verilere göre, ülkemizde birçok 
kişi akciğer kanseri, damar tıkanıklığı, nefes darlığı gibi hastalıklara sigara sebebiyle yakalanmak
tadır. Sigara, yol açtığı sağlık sorunlarından başka, ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Bunun 
yanında, sigara içmeyen, fakat içilen ortamda bulunan pek çok kişi de sigaranın zararlarından etki
lenmektedir. Dünyanın en yetkili kurumlarınca her türlü zararlı alışkanlıklar arasında en fazla ölüme 
ve hastalıklara sebep olan madde olarak nitelenen sigara, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 
440 bin, Almanya'da 140 bin, İngiltere'de 120 bin, ülkemizde ise 160 bin, dünya genelinde ise en az 
13 milyon kişinin ölümüne ve çok daha fazla insanın da hasta ve ömür boyu sakat kalmasına sebep 
olmaktadır. Bu bağlamda, kişisel ve toplumsal zararları artık yaygın olarak bilinmekte olan sigara tü
ketiminin azaltılması için tüm dünya ülkeleri çeşitli tedbirler almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif ile insan sağlığına, toplum sağlığına, sağlık hizmetle
rimize faydalar sağlanmakta, nihayetinde bu yönüyle de sağlıklı, bilinçli bir toplum oluşturulmaktadır. 

Kanun kapsamının genişletilmesi ve uygulanabilir tedbirlerin alınmasıyla, insanoğlu için değeri 
asla biçilemeyen sağlığın göz göre göre zarar görmesi, bile bile kaybedilmesi önlenecek, aynı za
manda, kişilerin beşerî ilişkilerinde bu konuda da uyması gereken kuralların varlığı daha etkili ola
rak ortaya koyulacaktır. 

Bu konuda daha duyarlı ve bilinçli bir toplum hâline gelinmesi, sebep-sonuç ilişkileri de kurul
duğunda, ülke ekonomisine ne denli katkıların sağlanacağı önemli bir yasa olacaktır. 

Kanuni düzenleme kimseye yasak getirmemektedir. Yasaklamadan ziyade, geleceğimize, gen
çliğimize, insanımıza daha sağlıklı bir gelecek sağlanacaktır. Kişilerin sağlık haklarına sahip çıkıl
makta, bu konudaki sorumluluklar ve haklar belirlenmektedir. 

Tütün ve tütün mamullerini kullanmayan insanımızın, küçük çocuklarımızın sigara dumanından 
etkilenmemesi sağlanacaktır. Sigara içmeyen ve dumanının tesirli olduğu yerlerde "pasif içici" ola
rak nitelendirilen kişilerin sigara dumanının zararlarına karşı korunması sağlanacaktır. Tekrar dü
zenlenen bu yasanın uygulamasına da daha ciddi olarak önem verilecek, sigara içenlerin cezasını, 
istenmeyen olumsuz sonuçlarını içmeyen insanlara çektirmemek için daha kapsamlı, yaptırımcı bir 
uygulama olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün kullanımı çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının 
yanı sıra, tütün ve dumanında bulunan maddelerin insan sağlığı üzerinde yaptığı olumsuz etkiler nede
niyle dünyanın ve ülkemizin en önemli ve önlenebilir toplum sağlığı sorunlarından biridir. Toplum sağ
lığı bizim en temel meselelerimizden biridir. Burada halkımızın sağlığı, halk sağlığı söz konusudur. 

Teklifin 3'üncü maddesi ile kamu binalarında her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, 
spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve çok sayıda kişinin girebileceği ko
nutlar hariç, binaların kapalı alanlarında, toplu taşıma araçlarında, eğitim kurumlarının, dershanele
rin dâhil olmak üzere, ilk ve ortaöğrenim kurumlarının, on sekiz yaşını doldurmamış kişilere yönelik 
kültür ve sosyal hizmet binalarının, sağlık hizmetlerinin verildiği kurumların ve ibadethanelerin müş
temilatı mahiyetindeki açık alanlarda tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle şu hususta dikkatinizi ve hassasiyetinizi çekmek 
istiyorum: Ülkemiz ve milletimiz için çıkardığımız bu kanuna, öncelikle siz değerli milletvekilleri-
mizin, bürokratlarımızın, özellikle sözleri ve icraatları her zaman ön planda olan değerli şahsiyetle
rimizin, önder ve örnek kişilik kazanmış tüm yazar, çizer, aydın, liderlerimizin, milletvekilinden 

- 2 0 6 -



TBMM B:44 2 . 1 . 2008 O: 2 

seçmenine, öğretmeninden öğrencisine, patronundan işçisine, amirinden memuruna, imamından ce
maatine kadar her vatandaşımızın her zaman ve her yerde kanunen ve vicdanen riayet etmeleri ge
reken çok önemli bir vazife ve mecburiyettir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifi kabul edilip yasalaşacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın. 

AHMET YENİ (Devamla) - İstikbalimiz olan evlatlarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşla
rımızın daha duyarlı olacağı faydalı bir kanun olacaktır. Yapılan yasal düzenlemenin, başta sağlık ala
nında ve olumsuz etkilerinin görüleceği tüm alanlardaki getirilerini hep birlikte göreceğiz. 

Kanunun hayırlı olması dileklerimle, 2008 yılının daha sağlıklı, daha huzurlu, başarılarla dolu 
bir yıl olmasını diliyorum. 

Yüce heyetinizi ve vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni. 

Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyorum. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Biraz önce seksen yıllık uygulamanın Komisyon tarafından değiştirildiğini söyledim. Sayın Baş
kan, aslında bundan önceki yasama düzenlemelerinde eğer (1), (2) gibi rakam yoksa, fıkra addedili
yordu. (1) varsa, bent; ondan sonra (a), (b) falan varsa, alt bentti. Ama, Komisyonumuz ve AKP yeni 
bir icatta bulunmuş. Hangi tarihte bu icatta bulunmuşlarsa onu da bize söylesinler. Çünkü, bu 55 sıra 
sayılı Kanun Tasarısı, ama 56 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nda böyle bir düzenleme yok. 

Bir de, Komisyon burada yetkisini aşmış Sayın Başkan. İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre ko
misyonlar kanun teklif edemezler. Kendilerine teklif edilen kanunları aynen veya değiştirerek kabul 
ederler. Burada 2'nci maddeye baktığınız zaman, bir sürü ilave yapmışlar. 

Ayrıca, kanunda o kadar çok madde o kadar kötü düzenlenmiş ki, mesela bu, Komisyonun de
diğine göre, 3 ve 4'ncü fıkraların 1 'inci fıkranın devamına alınması lazım ve ondan sonra da 3 ve 4'ü 
kaldırmak lazım. 

On sekiz yaşındaki çocuklar birinci fıkrada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, izin verin sorumu tamamlayayım. 

BAŞKAN - Sayın Genç, tekrar söz isteyin. Buradan göremiyoruz çünkü. Söz vereceğim size, 
tekrar sisteme girin Sayın Genç. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, şöyle: Sayın Başkanım, şimdi, bu 3 ve 4 no. lu fıkraların 
l'in altına gelmesi lazım. Ondan sonra... Orada da çünkü "...tütün ürünleri tüketilmesine mahsus 
alanlar oluşturulur." demiş. "Ancak, bu ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş 
kısımlar oluşturulur." diyor 2'den sonra. Bir de "Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler gi
remez." diyor 1 'inci fıkranın o istisnaları dışında. 
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Peki, bir aile gitti, çocuklarıyla beraber bir lokantada oturdu. Beş yaşında, altı yaşında çocuk
ları var. Sigara içilen bir yere oturdular. Yani, gidip "Ya, kardeşim, şu çocukları götürün, başka bir 
mekânda oturtun." mu denilecek? Yani, böyle saçma sapan düşünce olmaz. Onun için, böyle, Tür
kiye'nin gerçekten kanunlarını düzenleyelim derken, insanların yaşamlarını çekilemez duruma koy
mamak lazım. 

Madde çok kötü düzenlenmiş Sayın Başkan, ama tabii, zamanımız da olmadığı için... Bunun ye
niden düzenlenmesi lazım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Macit, buyurun. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Kanun tekliflerinin düzenlenmesinde Türkçe dil kurallarına çok fazla dikkat edilmediği kanı
sındayım. Örneğin, 3'üncü maddenin (b) fıkrasında "...birden çok sayıda kişinin girebileceği ko
nutlar hariç..." derken "birden çok sayıda" sözcüğünün fazla olduğunu, gereksiz olduğunu 
düşünüyorum. Acaba, Komisyon bu sözcüğü çıkarmayı düşünür mü? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Genc'in, kanunun tekniğiyle ilgili, teknik hususta ifade ettiklerine Değerli Komisyon Baş

kanımız cevap verecekler. 
Sayın Macit'in Türkçe konusundaki hassasiyetine de teşekkür ediyoruz. Bu madde üzerinde bir 

önerge var, o önerge üzerinde bu durumun düzeltilebileceğini biliyorum. 
Ben Değerli Komisyon Başkanımıza sözü bırakıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Gerçekten, İç Tüzük'ümüzde, madde dışındaki alt bölümlerin nasıl düzenleneceği noktasında bir 
hüküm yoktur. Doktrinde fıkra, paragraf, bent düzeni kapsamında, düzleminde çeşitli görüşler var. 
Avrupa Birliği normlarında bu fıkra düzeni tek fıkradan, tek paragraftan olsa dahi parantez içerisinde 
mutlaka 1 numarasının verilmesi sonraki yasama tasarruflarına kolaylık sağlamak içindir; ikinci, 
üçüncü, dördüncü fıkralar eklenebilecektir. 

Komisyonumuz, ayrıca doğrudan bir teklif geliştirmiş veya müdahale edemeyeceği bir norm 
ortaya koymuş değildir. Ayrıca, Adalet Komisyonumuz, bu dönemde, daha önceki dönemde sonuç
lanan tekliflerin, tasarıların, komisyon raporlarının genel olarak benimsenmesi yoluyla müzakereyi 
sürdürüyoruz ve zaten her maddede düzeltici önergeler gelecek. 

Bu tasarının gerçekten Türkçe düzeni bakımından katılmadığım bölümler yok değil, hukuk te
rimleri bakımından katılmadığım düzenlemeler yok değil. Olabildiğince, arkadaşlarımız değişiklik 
önergesi verdiler. Yine İç Tüzük'e göre, Komisyon olarak genel görüşme yoluyla kabul ettiğimiz ko
misyon raporlarına dahi Genel Kurulda önerge verme hakkımız yok, çünkü, muhalefet şerhi koy
mamız lazımdı. 

Teşekkür ediyorum. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o zaman Komisyon... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Genç. 

Şimdi, fıkraların nümerik düzende olması için AB standartlarına uyum amacıyla Başbakanlık ta
rafından 2002 yılında mevzuat hazırlama yönetmeliği değiştirilerek yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla, 
Komisyonun da belirttiği gibi, Komisyonunun bu konuda herhangi bir icadı yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Fiilî uygulama var. 
BAŞKAN - Sizin bilgilerinize sunuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, daha soru-cevap süresi var. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu yapılan değişiklik bir kolaylık getiriyor, ben bir şey demiyorum, 

ama bundan öncekilerde bir şaşırma getiriyor, bir. 
İkincisi, yani, Komisyon Başkanı diyor ki: "Biz bunu görüşmedik Komisyonda, Genel Kurulda 

düzeltilsin." Yani, Komisyon o zaman ne görevi yapıyor Sayın Başkan? Yani, İç Tüzük'ün 35'inci 
maddesine göre, komisyonlar kanun teklif edemezler. Teklif edilen metinleri, tasarıları aynen veya 
değiştirerek kabul edebilir. 2'nci maddeye baktığınız zaman, çok değişiklik yapılmış. 

Bir de, sorumuza cevap vermiyorlar. Diyorum ki: Bir kişi, on sekiz yaşındaki küçük çocuklarıyla, 
beş altı yaşındaki küçük çocuklarıyla restorana gitti. Orada sigara içilen bölüme oturdu, çocuklar da 
yanında oturdu. Ne olacak şimdi bu çocukların vaziyeti? İlle sen kalkıp gideceksin, o çocuklara di
yeceksin, sigara içilmeyen yere mi gidip oturacaksın? Yani, böyle saçma sapan düzenleme olur mu 
Sayın Başkanım? Yani, bir şeyler getirirken uygulamayı da bilmek lazım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, Sayın Kamer Genç yine 

kendi üslubunca "saçma sapan" falan gibi ifadeler kullanıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Doğru. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şimdi, çok yanlış bir şey söylüyor. Siz ço

cuğunuzu korumak zorundasınız. Çocuğunuzla gidip, herhalde sigara içilen yere oturacak hâliniz 
yok canım. Bu kadar basit bu yani. O gün de eğer çocuğunuzu restorana götürmüşseniz, sigara içil
meyen yere oturuvereceksiniz yani, bu kadar basit. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Adam sigara içiyorsa ne olacak? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Bunu burada, şu Meclisin huzurunda bu kadar 

açık seçik, bir ilkokul öğrencisinin bile anlayacağı bir meseleyi böyle uzatıp götürmenin bir anlamı yok 
ki. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bir de "saçma sapan" diyerek hele götürmenin hiçbir anlamı yok yani. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın İyimaya. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, ko

misyon, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği, yürürlüğe konan İç Tüzük'e göre faaliyette bu
lunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği İç Tüzük'te, önceki dönemlerde benimsenen 
raporların tekrar müzakeresini oy çokluğuna bağlı olarak önlemiştir. Bu, kurumsallaşmanın ve ku
rumsal aklın bir gereğidir. Biz o Parlamentoda yoktuk ama o Parlamento da bizim Parlamentomuzdu 
ve bizi bağlar. 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır. 

Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra nolu Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair kanununda değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasansının 3 üncü maddesiyle değiştirilen 2 nci maddenin başlığının "tütün ürün
leri ve elektronik sigaranın içilmesi yasaklanan yerler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan M. Nezir Karabaş Sevahir Bayındır 
Şırnak Bitlis Şırnak 

Şerafettin Halis Nuri Yaman Osman Özçelik 
Tunceli Muş Siirt 

ı 
Aysel Tuğluk 
Diyarbakır 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım önerge, maddeye en aykırı önerge olduğundan okutup işleme 
alacağım. 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1109 sıra sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Ka

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı"nin çerçeve 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Ünal Kaçır 
Giresun Yozgat İstanbul 

Bayram Özçelik Afif Demirkıran Mehmet Ceylan 
Burdur Siirt Karabük 

| Öznur Çalık ' 
Malatya 

Madde 3.- 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Tütün ürünlerinin yasaklanması 
Madde 2.- (1) Tütün ürünleri; 
a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, 
b) Koridorları dahil olmak üzere, her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, 

eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok sayıda kişinin girebileceği 
(ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, 

c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu 
taşıma araçlarında, 
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ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurum
larının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, 

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hiz
meti verilen işletmelerde, 

tüketilemez. 
(2) Ancak, 

a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, 

b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, 
Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldur

mamış kişiler giremez. 
3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklanmasına 

tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. 
4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile 

bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketil
mesine mahsus alanlar oluşturulabilir. 

5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanlarının koku ve duman ge
çişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. 

6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi, tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna 
çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, ham madde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından 
imal edilmiş maddeyi ifade eder. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Değerli Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahibi... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkanım, ondan önce bir önergemiz vardı birbiriyle bağ

lantılı. Bizim önerge madde başlığının değiştirilmesiyle ilgili. Şayet bu önerge önceden oylanırsa 
bizim önergemizin bir anlamı kalmaz. O açıdan, öncelikli bir önerge. Üzerinde konuşmak istiyorum. 
Birbiriyle bağlantılı bir önerge, o açıdan... 

BAŞKAN - Şimdi, en aykırı önerge, bu şimdi okuttuğum önerge olduğu için... Yani, usule 
uygun davranmak durumundayız Sayın Kaplan. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Anlıyorum. Maddenin başlığıyla ilgili değişiklik önergemiz var 
ama... 

BAŞKAN - Anladım da... En aykırı önerge bu okuttuğumuz önergeydi, onu işleme alıyoruz. 
Şimdi oylama yapacağım. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Peki, ondan sonra bizimki... 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe okunsun. 
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BAŞKAN - Buyurun, gerekçeyi okuyun: 
Gerekçe: 

Metin, Dünya Sağlık Örgütü önerileri ile Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine 
uygun hale getirilmiştir. Özellikle yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ve 
cezaevlerinde tütün kullanımı konusunda istisna getirilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, kabul edilen bu önerge sebebiyle, teknik olarak, sizin verdiğiniz önergeyi tekrar işleme 
koyma imkânımız yok. 

Şimdi, kabul edilen önergenin değişikliği ışığında, 3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4- 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Diğer koruyucu önlemler 

MADDE 3- (1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak 
herne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya 
teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her 
ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaret
lerini kullanarak destek olamazlar. 

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin 
marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz. 

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin mar
kaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. 

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayi
lere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıta
mazlar. 

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bil
dirim yapılamaz, basınyayın organlanna ilân verilemez. 

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik küplerinde, reklam ve ta
nıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. 

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı ya
pılamaz. 

(8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 
(9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satı

şında istihdam edilemez. 
(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. 
(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televiz

yon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. 
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(12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. 

(13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışın
dan görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde 
belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. 

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürün
lerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi vardır. 

İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ta. 

Buyurun Sayın Çalış. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Trabzon Milletvekili Sayın Erdöl'ün Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 4'üncü madde
siyle ilgili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu vesileyle, siz değerli arkadaşlarımın ve bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin yeni yılını 
kutluyorum. Yeni yılın herkes için yeni umutlara, yeni beklentilere cevap olduğu güzel bir yıl olma
sını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, öncelikle, sözlerime başlarken, takıldığım bir yeri, zabıtlara geçmesi 
açısından, belirterek başlamak istiyorum. Teklif, Başkanlıkça tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonuna, esas olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, komisyonlarımızın hepsi birbirinden değerlidir. Ancak, insan 
sağlığını bu kadar ilgilendiren, insanımıza bu kadar zararlı etkileri olan ve bu kadar yaygın tüketilen 
bir ürünle ilgili bir teklif niye esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna gönderildi diye birazcık 
kafa yordum. Tabii ki Adalet Komisyonumuzun değerli üyeleri yanlış anlamasınlar, şahıs olarak 
hepsi birbirinden kıymetlidir, ama, komisyonlarımıza havale eden makamlarda çalışan arkadaşları
mızın daha dikkatli olması açısından, Meclis Başkanımız adına görev yapan bu arkadaşlarımızın 
daha dikkatli olması açısından bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, bu mantığı ben şöyle anlayabildim: Sigara içmek, tütün mamullerini tü
ketmek, üretmek herhalde bir suç olmalı, bunu tüketenler de suçlu olmalı, suçlunun da bir cezası ol
malı. Böyle bir mantıkla yaklaşılmış olmalı ki esas komisyon olarak Adalet Komisyonu düşünülmüş 
olmalı. Başkanlık makamının bu konularda, şahsım ve Grubum adma, bir milletvekili olarak millet
vekili arkadaşlarım adına, daha dikkatli olmasını diliyorum değerli arkadaşlarım. 

Tabii ki böyle bir çalışmayı yapan, emek veren Sayın Erdöl'ü tebrik ediyorum, gerçekten güzel 
bir çalışma. Ama, bu çalışma yarın yeni günün ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir mi? Vermeyebilir. 
O zaman yeni teklifler getirilir, eksikler bir daha tamamlanır. Ama, gerçekten güzel çalışılmış, emek 
verilmiş, kendilerini kutluyorum. Ayrıca, devamında gelen uyuşturucu maddelerle ilgili kanun tek
lifinden dolayı da kutluyorum. İkisi de gerçekten toplumun belli bir konsensüs sağlayabileceği, 
"Tamam, bu olmalıydı." diyebileceği teklifler. 

Fakat, burada küçük bir sitemim var, onu da belirteyim arkadaşlar. Bu kanun teklifinde de yine 
77'nci maddeden istifade edilmiş. Tabii ki 77'nci madde İç Tüzük'ümüzün verdiği bir haktır. Bunu 
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arzu eden kullanabilir. Ama, tabii ki geçen dönem çalışan değerli arkadaşlarımızın fikirleri, düşün
celeri önemlidir, fakat bu dönem komisyonlarda görev arkadaşlarımızın da fikirlerinin, görüşlerinin 
alınması, en azından 77'nci maddenin verdiği pratikliği, hızı kullanmak istiyorsak bile, ilgili komis
yonlarda bir usul tartışmasıyla geçilmesi daha uygun olurdu diye düşünüyorum, Sağlık Komisyonu
nun bir üyesi olarak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere sorsak: "Sigaranın faydası var mı?" Gerçekten, verilecek 
cevap enteresandır. Ne denebilir? "İşte, efkâr basıyor" "Sıkıntıyı dağıtıyorum" "Rahatlıyorum" gibi, 
işte birazcık kendi kendimizi tatmin edecek birkaç cümlenin dışında verebileceğimiz bir cevap yok. 
Ama "Sigaranın zararları nedir arkadaşlarım?" dersek, bunlara cevap verebilmek için doktor olmaya 
gerek yok. Herkesin zararlar konusunda bir fikri vardır. Ama, bu kadar yaygın fikre rağmen bu kadar 
yaygın tüketilen bir ürün olması gerçekten düşünülmesi gereken, üzerinde kafa yorulması gereken bir 
husustur değerli arkadaşlarım. 

Tabi ki meseleye böyle bir gözle baktığımız zaman ve böyle bir çıkış noktasından hareket ettiği
miz zaman, değerli arkadaşlarım, o zaman ne yapmak gerekiyor, mücadeleyi kanunların yanında nereye 
oturtmak gerekiyor? Sigaraya başlamakta ve devam etmekte etkili olan sosyolojik ve sosyopsikolojik 
nedenler üzerinde, eğitim üzerinde, kültür üzerinde durmak gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

Daha önceki konuşmacı arkadaşlarım, özellikle hekimlik mesleğinden gelen değerli meslektaş
larım, tütünün içerisinde bulundurduğu nikotin, kanserojen maddeler, iritan maddeler, karbonmo-
noksit gibi pek çok zararlı maddeden bahsettiler. Ben bunların detaylarına girmek istemiyorum. 
Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, özellikle solunum sistemi üzerindeki etkileri üzerinde de fazla 
durmak istemiyorum, kanserojen etkileri üzerinde de fazla durmak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, içen arkadaşlarımız bunu bile bile içiyor. Bile bile içiyor değerli arka
daşlarım. Bakınız, sigaraya başlamada en etkili olan şey nedir? Yanlış örneklerdir. Çocukların doğ
duktan sonraki belli bir yaşa kadar örnek aldıkları kişiler kimdir? Anneleridir, babalarıdır. Belli bir 
aşamadan sonra kimleri örnek alırlar? Öğretmenlerini örnek alırlar. Belli bir aşamadan sonra kimleri 
örnek alırlar? Toplumda beğenilen, yer sahibi olmuş, önemli mevkileri işgal eden kişileri, sanatçıları 
örnek alabilirler. Değerli arkadaşlar, düşünün, hastasını muayene eden bir hekim, parmaklan sigara
nın renginden değişmiş, dişlerinin rengi artık sigaranın rengi olmuş ve hastasına tavsiyede bulunu
yor: "Arkadaşım, bundan sonra sigara içmemelisin." Bir baba düşünün, sigarayı bir yandan çekiyor 
öbür taraftan oğluna diyor ki: "Sigara içersen kafanı kırarım, bu zararlı bir şeydir." Değerli arkadaş
lar, bunun ne etkisi olur? 

Bölgelerimize gidiyoruz, değişik toplantılara katılıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bazen öyle za
manlar gelir ki, -ben iyi bir Yeşilaycı olduğumu düşünüyorum, ama iyi tütün tüketicisi olan arka
daşlarımız da vardır- içinizden gelir, şurada bir sigara yakılır. Lütfen, yakacağınız zaman, sizi örnek 
alan, sizden dolayı, yarın bu örneklikten dolayı sigaraya başlayacak çocuklara ne kadar kötülük yap
tığınızı lütfen düşünün. Evlerimizde heyecanla çocuklarımızın izlediği dizilerde, çocuklarımızın, 
kendilerine örnek olarak seçtikleri sanatçılarımızın duruşundan, yürüyüşünden, sigara içişinden nasıl 
etkilendiklerini düşünün değerli arkadaşlarım. Bu kanunun bütün yararlarını bir kenara koysak, ger
çekten, televizyonlar ve gazeteler aracılığıyla reklamın veya reklam olabilecek kötü örneklerin kal
dırılmasına katkısından dolayı bile bu kanunun arkasında durmak gerekir değerli arkadaşlarım. 

Tabii ki bu kanunla ilgili söylenebilecek çok şey vardır. Ülkemize tütünün gelişiyle bugünü ara
sındaki dört yüz yıllık sürede 600 bin kişi tütün ekiminden geçimini sağlar hâle geldiyse, 22 milyon 
kişi ülkemizde sigara içer hâle gelebilmişse, tütünü, sağlık yönünden zararlarının yanında, ülkemiz 
için ekonomik yönüyle de değerlendirmemiz gerekiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle son yıllarda özelleştirmeyle ilgili politikalar, uygulamalar ne 
yazık ki üreticiyi mağdur etmiştir. Üreticilerimizi en azından alternatif ekimler konusunda, asgari 
kazancı daha iyi şartlarda elde edebilecekleri durumlar konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor, eğit
memiz gerekiyor, kendilerine kolaylıklar sağlamamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Çalış, lütfen tamamlayın. 
HASAN ÇALIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şunları söylemek isti

yorum: Bu kanun gerçekten önemli, ama bundan daha önemli bir şey var. Değerli arkadaşlar, siga
raya başlamada psikolojik nedenler, sosyolojik nedenler, kültürel nedenler ne kadar önemliyse, 
sigarayı bırakmada da o kadar önemlidir. 

Benim sizlerden ve bizleri izleyen değerli izleyicilerimizden istirhamım şudur: Arkadaşlar, si
garayı bırakmak kanunla falan olmaz, iradeyle olur. Önce, akşam eve gidince paketleri atalım. Bir yer
den başlayalım, "Anam öldü dayanıyorsam, babam öldü dayanıyorsam, sigaraya da dayanırım 
arkadaş." deyip bırakalım. 

Hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. İnşallah hayırlı neticeler verir diyorum, hepinize saygılarımı su
nuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili. 

Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri, hepimize, hepinize, ülkemize iyi yıllar diliyorum, yüce Tanrı'dan sağlık ve sıhhat di
leklerimi iletiyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben sigara içen bir milletvekiliyim. Herhalde yol göründü, bana da sigarayı 
bıraktıracaksınız, öyle gibi geliyor yani. 

Şimdi, tabii, burada, bu yasa üretimden bahsediyor. Bu maddenin başında, üretim, isim, marka, 
alametifarika... Bunlar tabii çok güzel. Yani bu maddenin başında bunlar geçiyor ve amaç, zararı 
önlemek. Nedir? İnsana verilen zararı... Ama size bir şey söyleyeceğim: Evvelsi gün Maliye Ba
kanlığı bir genelge yayımladı. Finansal kiralama şirketleri, yani leasing, ülkemizdeki özellikle küçük 
sanayiciye, bu markayı yarattıran, bu markalara uzun vadeli finansman bulan ve -ülkemizde genelde 
bankalar uzun vadeli finansman sağlamıyor- ülkemizin sanayileşmesinde, özellikle küçük ve orta iş
letmelerdeki makine, ekipman yatırımında Türkiye'de en önemli bir finansman modelidir finansal ki
ralama veya leasing dediğimiz. 

Arkadaşlar, hiç kimseye sormadan, sektörün bilgisini almadan, sektöre sormadan, bir gecede, uy
gulanan yüzde l'lik KDV'yi yüzde 18'e çektiler. Arkadaşlar, üretimde çektiler! Bir tarafta, tüke
timde yüzde 18'lik KDV'yi sen düşülüyorsun, tüketimi arttırıyorsun, ama bunlara, üretim için 
makine, ekipman, özellikle parası olmayan ve az parası olan bu kurumlarımıza, şirketlerimize, KO-
Bİ'lerimize beş yıl vadeye kadar finansal hizmet veren bu finansal şirketlerimiz birdenbire, arka
daşlar, yok edildi. Yani biz ülkemize üretim, marka diyoruz ama bir tarafta bunları yaratan bir 
finansman modelini yok ediyoruz. Dikkatinizi çekiyorum, hepinizin bilgisine sunuyorum: Arkadaş
lar, bu bir katliamdır. Türkiye'nin yatırımında çok önemli bir finansman modeli olan, leasing dedi-
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ğimiz yani, fınansal kiralama sistemi yok edilmiştir. Artık bundan sonra küçük sanayicinin, orta sa
nayicinin üretim yapmasına imkân yoktur, yüzde 18 pahalandırmıştır yani. Bu şartlarla nasıl üre
timde biz rekabet edeceğiz, nasıl marka yaratacağız, nasıl alametifarika yaratacağız arkadaşlar? Ben 
bunu hepinizin dikkatinize sunuyorum ve bunun özellikle bu Meclis tarafından mutlaka sorgulan
masını istiyorum, ülkemizin ulusal üretimi ve ulusal ihracatı açısından. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bilgisine sunuyorum. Bu benim görevim. Bir gecede oldu ar
kadaşlar. Gelin, önce bunu, bu kararnameyi ve genelgeyi çıkaran Maliye Bakanına bunu soralım. 
Arkadaş, bu ülkede sen üretimi bu kadar pahalandırırsan... Yatırım indirimi yok, hiçbir şey kalmadı. 
Nasıl üreteceğiz arkadaşlar? Nasıl üreteceğiz? Ben hepinizin vicdanına sunuyorum. Ülkemizin üre
timden sorumlu bir bireyi olarak hepimize görev düşüyor. Takdirlerinize sunuyorum. Gelin, bunu 
hep beraber sorgulayalım. Onun için bir tarafta insan sağlığını düşünmemiz gayet doğal. Hepinize te
şekkür ediyorum ama burada insana ekmek sağlayan, insana aş veren, ekmek veren kurumları da 
yok etmek herhalde bu Meclisin görevi değildir. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Şimdi, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'da söz. 
Buyurun Sayın Kaplan. 
Süreniz on dakika. 

DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 
yılının ülkemize barış, huzur ve refah getirmesini, demokrasisinin daha da güçlü olmasını diliyorum. 

Gerçekten, bugün, üzerinde tartıştığımız yasayla ilgili, tütün mamullerinin önlenmesine dair 
kanun teklifiyle ilgili Grup adına yaptığımız bir konuşmada da ifade ettiğimiz gibi, bu tasarının ya
salaşmasından yanayız. Ancak, arada iktidar partisinin getirdiği önergelerle bu tasarının da yönü zik
zak çizmeye başladı. 

Demin, 2'nci maddeyle ilgili bir bizim önergemiz vardı, değişiklik önergesi. Burada, tütün ma
mullerinin yasaklanmasına ilişkin önergemizde çok açık demiştik ki: "Tütün ürünleri ve elektronik 
sigaranın da yasaklanması..." Yani, yasaklanacak yerler kapsamı sayılırken tütün ürünleriyle bera
ber elektronik sigara da yasaklansın. Ancak, iktidar partisi AKP bir önerge verdi ve İç Tüzük'e göre 
en aykırı önerge olduğu için -bizimki üzerinde ne konuşabildik ne de oylanabildi- en aykırı önerge 
de kabul edildiği için 2'nci madde bu şekilde geçiverdi ve şimdi elektronik sigara Türkiye'de içmek 
serbest. Tıpkı reklamlarda belirttiği gibi her yerde içebilirsiniz, ayrıca nikotinden de kurtulabilirsi
niz. Şimdi, bu yasa taslağıyla bu mantığı bağdaştırmak ne kadar inandırıcıdır? Biraz kendi kendimizi 
sorgulamamızda yarar var. 

Biliyoruz, Hong Kong'da bir firma elektronik sigarayı, e-sigarayı üretiyor. E-sigara üretiliyor, 
bir buçuk yıldır Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de büyük bir meslek örgütümüzün başkanlığını yapan 
bir kişi basında reklamını yapıyor, önemli bazı siyasilerin de ellerinde görülüyor. Önce e-sigara, du
mansız sigara, ondan sonra e-puro, ondan sonra e-pipo. Bunların hepsinin ortak özelliği, içindeki 
alaşımlarda nikotin var. Yani duman çıkarmasa da o nikotin bağımlılığını sağlayacak. 

Düşünebiliyor musunuz, şimdi, biz, sigaranın yasaklanması olarak kamuoyunda bilinen bu ta
san -ki tütün mamullerinin yasaklanması geniş kapsamıyla- bu taslağı çıkardığımız zaman... Demin 
AK Parti Grubunun verdiği önergede geçen bazı yerler var: Resmî kurumlar, okullar, sağlık ocakları. 
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Yani, bir okulda sigara yasağı var ama bir beyefendi veya hanımefendi duman çıkarmayan e-sigarayla 
dolaşıyor okulun içinde, -düşünebiliyor musunuz- veya sigaranın yasaklandığı bir yerde, bir resmî 
dairede e-pipoyla dolaşıyor bir beyefendi veya hanımefendi. Bırakın onu, hastanede nikotinin zarar
larını, kanserdeki yerini anlatan doktorlar bir yana, hastanenin içinde dolaşan birinin elinde bir e-si-
gara -duman çıkarmıyor- dolaşıyor. Bu yasanın varacağı sonuç bu olmamalıdır. Ne kendimizi 
kandırmalıyız ne de halkı kandırmalıyız. Eğer, etkili mücadeleyi düşünüyorsak soracağız kendi ken
dimize: Bir buçuk yıldır e-sigara nasıl oluyor Türkiye'ye girdi? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
C belgesini nasıl aldı? Kim ruhsat verdi? Döneceğim, dolaşacağım... Sağlık Bakanlığının Kanserle 
Savaş Dairesi Başkanının bütün itirazlarına rağmen, elektronik sigara sigara içmeyi özendiriyor, 
bunun içindeki orana göre sigaradan bir farkı yok, aynı zararları ihtiva ediyor denilmesine rağmen 
bir buçuk senedir piyasada bu sigara niye rahat rahat dolaşıp satılıyor? 

Yine, göğüs hastalıkları hastanesinden bir öğretim üyesi, kandırıcı etkisine dikkat çekiyor. Yine, 
bir başka yerde, reklamda "Uçakta da içebilirsiniz, uçağın lavabosuna gidersiniz, duman çekmez, 
orada da içebilirsiniz." diye reklam yapılıyor. 

Şimdi, bir tarafta bu gerçekler, bir tarafta üzerinde çalıştığımız yasa taslağı. Biz bu şekilde inan
dırıcı olabilir miyiz? 

Şimdi, bu konuda bir önerge getirdik: E-sigara yasak olsun. E-sigara yasak olsun önergesini ço
ğunluk grubu, iktidar partisi önlüyor. Buradan açıkça soruyorum şimdi: Sizler e-sigaradan, e-puro-
dan, e-pipodan yana mısınız? Değilseniz, gelin, bugün, bu yasa tasarısı bu Meclisten çıkacak, bunları 
da kapsama dâhil edelim. Bu, bu kadar açık, çok da uzağa gitmeye gerek yok. Öyle, Sayın Bakan di
yecek ki: "Ben yasakladım." Evet, basından bakıyorum, elektronik sigaradan normal sigaraya geçi
şin yüzde 100 olduğu doğrultusunda bilim adamlarının açıklamaları var. Yine, yarar-zarar 
denkleminde bağımlılığı artırdığını söylüyorlar bilim adamları. E, peki, mademki böyle, tedavide 
önce 16 miligram nikotinden... Sonra bir sürü aksesuarı var bunun, temizlenmesi var, üç dozu var. 
Bilmem, farklı farklı, hekim kontrolü gerektiren yanları olan bu zararlı e-sigaraya neden serbesti ta
nıyoruz diye kendi kendimize burada sormamız gerekiyor. Hangi firmaları zengin ediyoruz? Hangi 
firmalar bunu getiriyor? Hangi firmalar bunu ne kadar satıyor, ne kadar rahatlıkla satabiliyor? Eğer 
bir ülke kuralsızsa, bir ülkede yasalar uygulanmıyorsa, birisi Hong Kong'dan daha başka şeyler de 
üretip getirip bu ülkede rahatlıkla satabilir. Bir buçuk yıl boyunca piyasada satılan bir e-sigaranm, e-
piponun, e-puronun eğer hukuku yoksa, eğer hâlâ Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri bu konuda ara
lık ayı içinde ancak durumdan bihaber olur gibi davranıp bunu Sanayi ve Ticaret Odasının ihracat 
kapsamındaki prosedürlerine bağlamaya kalkarsa bizim sigarayla ilgili -zararlarıyla ilgili- konuş
malarımızın da inandırıcılığı kalmaz. 

Burada çok açık olarak bunu ifade ettikten sonra şunu demek istiyorum ki, Milano'da bir yük
sek ceza mahkemesinin duvarına yazılmış: "No fumare..." Ondan sonrasını, ben dil bilmediğim 
için... İtalyanca "Türk" kelimesini görünce yakaladım oradaki bir yargıcı, "Ne yazıyor duvarda?" 
dedim, "Türk gibi sigara içme, diye yazıyor" dedi. Ve İtalya'nın resmî dairelerinde, yüksek mahke
melerinde "Sigara içme Türk gibi" tabelasının asılı olduğunu biliyor mu acaba Bakanlığımız ve yet
kililerimiz? Onu da buradan ifade etmek istiyorum. Bu, yarın, e-sigara Türkiye'de serbesttir diye bu 
sözü doğru çıkartmaz umarım. 

Ve burada bir iki dakika içinde de 4'üncü maddede önemli bulduğum bir konuya değinmek is
tiyorum, o konuda da önergemiz var. Bunu da sanıyorum -aykırı önergeleri- inşallah iktidar partisi 
baypas etmez. Çünkü "Televizyonda yayımlanan programlar, filmler, diziler, küplerde görüntülere yer 
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verilemez." diyor. Şimdi, bir gerçek: Sanat, kültür yaşamı apayrı bir dünya. Bunu zorla, yasakla, san
sürle boğmaya kalkarsanız, sanatı boğarsınız, kültürü boğarsınız. Geçmiş yıllarımızdaki filmlerimize 
bakalım. Yani, bunlar... Yüzlerce film var, yüzlerce belgesel var veya bir filmi düşünelim, sigaranın 
zararlarını anlatacak. Eroinin zararlarını anlatan filmler gibi veya uyuşturucunun farklı versiyonla
rının zararlarını anlatan filmler gibi, o filmlerde bunu içeni anlatıp gerçekliğini anlatamasa onun za
rarlı olduğunu nasıl anlatacak? O zaman buna yasak mı koyacağız? İşte, bu konuda bir barem 
tutturmak gerekiyor. O da bir ölçüdür. Bu ölçüde de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Bir dakika istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Böylesi bir durumda kültür sanat dünyamızın sansür ve yasak 

korkusunu aşmak için en azından bir önerge verdik, dedik ki: "Kültür Bakanlığının ilgili birimleri
nin onay verdiği filmler, diziler, belgeseller bunun haricinde tutulsun." Yani, Kültür Bakanlığının 
alanıdır, onların işidir, onlar yasağını koyarken dikkat ederler buna. Bunu da Genel Kurulun dikka
tine sunuyorum. Bari burada bir hata yapmayalım. 

E-sigara AKP'nin sayesinde serbest kaldı diyeceğim. Bunu yasaklayana kadar AKP, bunu böyle 
bilesiniz. 

Biz bu yasaya destek verdik. Doğru olanlarına destek verdik, aykırı olan, önergelerle eğriltilen 
konulara vermedik. 

Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Madde üzerinde şahıslar adına söz talepleri vardır. 
Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili; Sayın Lütfi Çırakoğlu, Rize Milletvekili; Sayın 

Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. 
İlk söz Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik'in. 
Buyurun Sayın Özçelik. 
Süreniz beş dakika. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4'üncü maddede şahsım 

adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında benim anlayamadığım bir konu, bu maddeye kadar çok detaylı bir şekilde yasanın iç

eriği, tekniği konusunda gerekli açıklamalarda bulunuldu. Özellikle gruplar anlaşmış olarak beyan 
ettiler ama hâlâ maddeler üzerinde şahsı adına konuşmalara devam ediyoruz. Bundan sonraki mad
delerde eğer grup başkan vekillerimiz bir karar alırlarsa bir buçuk saat içerisinde bu kanunu bugün 
çıkarırsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Şahsınız adına konuşun canım, grup başkan vekilleri ne yapacağını 
bilirler. 

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Biraz önce "Sigaranın yararlarıyla ilgili acaba ne var?" diye 
sormuştu değerli milletvekilimiz. Halk, sigaranın yaralarını şöyle ifade ediyor: Sigara içenin evine 
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hırsız girmez çünkü sabaha kadar öksürür, sigara içen yaşlanmaz çünkü genç yaşta ölür, sigara içen 
alçak gönüllüdür çünkü herkesten kolayca sigara ister, sigara içen bonkördür çünkü sigara dumanını 
herkese ikram etmekten kaçınmaz. Bu arada nargile ile de ilgili bir soru sorulmuştu, bunu da halkı
mız yıllarca kendi deyişinin içerisine koymuş, yerleştirmiştir: "Sigara içeni nargile paklar, nargile 
içeni gabak suyu paklar." 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Teneşir paklar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 

İkinci söz Sayın Lütfı Çırakloğlu, Rize Milletvekilinde. 
Buyurun Sayın Çırakoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanu
nun 4'üncu maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sessiz intihar olarak da ifade edilen sigara kullanımıyla insanlar arasında çok ilginç ilişki bu
lunmaktadır. Bu hain, ikiyüzlü arkadaşlığın yüz yıllar öncesine dayanan geçmişi vardır. Hain, çünkü 
arkadaşını arkadan hançerliyor. Hain ve ikiyüzlü, çünkü herkesin gözü önünde işlediği cinayetlerin 
sorumluluğunu kabul etmiyor. Âdeta tek başına terörist gibi her yıl 100 binden fazla insanımızın 
canına kıyıyor. İnsanlık, özellikle son yıllarda bu illetin sağlığa verdiği zararlar üzerinde ciddi ola
rak eğilmiş ve önemli mesafeler katetmiştir. 

Sigaranın insan organizmasına zarar vermediği hiçbir organ ve hücre yoktur. Trilyonlarca vücut 
hücremizin her birine sigara, toksik etki yapmakta ve birçok organda çeşitli hastalıklara sebep ol
maktadır. Sigara beyin hücrelerinden, akciğer, kalp, damar ve üretim sistemi hücrelerine kadar hemen 
hemen her hücreye etki etmekte, kanserden kısırlığa kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Sigara 
yandığı zaman bin santigrat ısı oluşturmakta, sigara dumanında 4 bin ila 6 bin civarında madde or
taya çıkmakta, bunun 40 ila 50 kadarının kansere sebep olduğu bilinmektedir. Nikotin bilinen en 
önemli madde olmakla birlikte, sigara dumanında DDT'ten fare zehri olarak bilinen coumadin'e 
kadar binlerce madde ortaya çıkmakta. 

Unutmayalım, her sigara bir Çernobil demektir. Nikotin, bağımlılık yapan ve bu nedenle Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından uyuşturucu kapsamına alınmasına neden olan maddedir. Koroner kalp damar 
hastalıklarından en önemli sorun olarak bahsedilmekte ve 3 kat daha fazla koroner kalp hastalığına 
sebep olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çağımızın en korkutucu hastalıklarının başında kanser gelmektedir. Si
gara, akciğer kanserlerinin yüzde 90'ının sebebidir ve bütün akciğer hastalıklarından ölümlerin de 
yüzde 90 sebebidir. Keza, gırtlak, ağız dudak, yemek borusu, mesane kanserleri ve lösemi sebebi 
olarak sigara çok önemli bir yer işgal etmektedir. 

Sigara içen annelerin çocuklarının daha çok prematüre dediğimiz gelişmemiş ve zekâ gerili-
ğiyle ilgili bir sürü sıkıntılar yaşadığını bilmekteyiz ve yenidoğan tümörlerinin 3 kat daha fazla gö
rüldüğünü tıp izah etmektedir. 

Sigara içen bayanlarda özellikle cilt kırışıklıkları daha erken yaşta başlamakta ve pasif içici ola
rak bahsedilen bütün sigara içilen alanlarda oturanların da aynı hastalığın riski altında olduğu bilin
mektedir. Aynı zamanda, sigara içen bayanlarda rahim kanserleri daha çok görülmektedir. 
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Sigara, akciğer hastalıklarından ölümlerin, bahsettiğimiz gibi, yüzde 90'ının sorumlusu olarak 
görülmekte. Dünyada 5 milyon, ülkemizde de her yıl 100 bin insan sigaranın meydana getirdiği has
talıklardan ölmektedir. Ortalama yetmiş yıllık ömrü olan bir insanın otuz yıl sigara içmesi hâlinde beş 
yılı kayba uğramaktadır yani beş yıl eksik yaşamaktadır. 

Ülkemizde sigara kullanım oranlarıyla alakalı çok bilgiler verilmiştir ama 20 milyon civarında 
insanımızın sigara kullandığı bilinmektedir. Özellikle on beş yaşın üstündeki oran, erkeklerde yüzde 
57, kadınlarda yüzde 16 civarındadır. Her geçen gün, maalesef, kadınlarımızda sigara içme oranı art
makta, bu nedenle, bayanlarda az görülen akciğer kanseri de sigara içme oranıyla paralel olarak art
maktadır. 

Yapılan araştırmalarda ülkemiz sigara tüketiminde dünyada yedinci sırada, AB ülkeleri arasında 
üçüncü sırada yer almaktadır. 

Sigara aynı zamanda uyuşturucunun da en önemli basamağı olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağ
lık Örgütü zaten sigarayı uyuşturucu kapsamına almıştır artık. Uyuşturucu mafyasının hedefinde olan 
on bir-on yedi yaş grubu alkol, uyuşturucu ve sigarada en önemli yaş grubu olarak kabul edilmekte 
ve dolayısıyla sigara, alkol ve uyuşturucuyu eş zamanlı olarak düşünmek gerekmektedir, mücadele 
açısından söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde modern tıbbın ana hedeflerinden biri olan koruyucu 
hekimliğin öne çıkarıldığını hepimiz biliyoruz. Sigara bu bakımdan da, sadece yasak açısından değil 
aynı zamanda koruyucu hekimlik açısından da dikkate alındığında, çok önemli bir kanun maddesini 
görüştüğümüzü ifade edebilirim. 

Ülkemizde yılda yaklaşık 120 bin ton sigara tüketilmekte ve sigaranın sebep olduğu hastalık
lardan, bahsettiğimiz gibi yüz binlerce insanımız canını kaybetmekte, ortalama 12 ile 15 bin dolar ci
varında kayba uğramaktayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakikalık ek süre veriyorum, tamamlayın. 
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Devamla) - Dünyadaki sigara pastası dikkate alındığında, gelişmiş ül

keler kendi ülkelerindeki insanları korumasına rağmen, geri kalmış ülkelerde sigara tüketimini teş
vik etmekteler ve bu bakımdan, genellikle geri kalmış ülkelerde kullanımın dünya sigara tüketiminin 
yüzde 75'ini teşkil ettiğini düşünürsek, bunun çok önemli bir sigara pastası olduğunu görüyoruz. 

Kanunlarla, elbette mücadele şart ama özellikle eğitimde bunun vurgusunu yapmak lazım. Anne 
ve babaların bu konuda önemi çok büyük, görsel medya çok etkili olmakta, her kesimin kendisine 
düşen görevi yapması gerekmektedir. 

Bu bakımdan, bu çalışmayı yapan değerli milletvekillerimize ve bakanlarımıza huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Özellikle Yeşilay cemiyetinin yıllardır devam ettirdiği bu, sigara, uyuşturucu ve 
alkolle ilgili çalışmasını tebrik ediyorum. 

2008 yılının ve takip eden yılların ülkemize ve bütün dünya insanlığına hayırlar getirmesini te
menni ediyorum ve teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çırakoğlu. 
Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemi yapacağız. 
Sayın Doğru... 
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REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Si
gara fabrikalarında üretim esnasında, çok büyük oranda, tozdan ve sigaranın yapmış olduğu zarar
lardan dolayı, çalışan insanlarda da büyük sıkıntılar vardır. Özellikle Tokat Sigara Fabrikasında kronik 
obstrüktif akciğer hastalığına yakalanmış, 1.500'ün üzerindeki çalışanın içerisinde yaklaşık olarak 
bine yakın insan vardır. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Sigara Fabrikasında çalışan in
sanlardan sigara içmeyenlerin bile çok büyük oranda etkilenmiş olduğu düşülürse, bu yönde bir ted
bir alınacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Doğru'nun tarafımıza yönelttiği soru, daha ziyade iş güvenliğiyle ilgili bir soru ve önemli 
bir konuya temas ediyor Sayın Milletvekilimiz. 

Bugünkü mevcut mevzuat, aslında sadece sigara üreten iş yerlerinde değil, bütün iş yerlerinde 
işçi sağlığının öne alınmasını ve dikkate alınmasını öngörmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Sayın 
Milletvekilimizin bu sorusu ve dolayısıyla uyarısıyla ilgili olarak ben de bir değerlendirme ve araş
tırma yaptıracağım. Ama, normalde, buralarda çalışan vatandaşların, işçilerin sağlığının korunması, 
işçi sağlığıyla ilgili genel hükümler çerçevesinde düşünülmesi gereken bir iştir ve o iş yerinin de so
rumluluğu içerisindedir. 

Ben, Değerli Milletvekilimize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Madde üzerinde iki adet önerge vardır. 

Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısının 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının başına ".. .Kültür ve Turizm Ba
kanlığından onay almış, televizyonda yayınlanan programlar, filmler, diziler, müzik küpleri hariç..." 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan M. Nezir Karabaş Sevahir Bayındır 

Şırnak Bitlis Şırnak 

Şerafettin Halis Osman Özçelik Nuri Yaman 

Tunceli Siirt Muş 
Aysel Tuğluk 

Diyarbakır 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığı'na 

55 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 4. maddesi ile değişik 3. maddesinin (9) numaralı fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Onaltı yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlamasında ve satışında is
tihdam edilemez." 

Harun Öztürk Hasan Macit Recai Birgün 

İzmir İstanbul İzmir 
Hüseyin Mert Ayşe Jale Ağırbaş Süleyman Yağız 

İstanbul İstanbul İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçesini mi okutalım, söz mü alacaksınız? 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun teklifinin 4'üncü mad
desiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergeyi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu önergeyi verirken şunu düşündük: Hiçbir zaman Demokratik Sol Parti olarak çocuk 
işçiliğinin hiçbir şekilde teşvik edilmesi gibi bir amacımızın olmadığını öncelikle belirtmeliyiz. 
Ancak geçtiğimiz günlerde izlediniz ve 16 lira zam yaptığımız asgari ücreti biz, on altı yaşından 
büyük işçiler için tespit ediyoruz ve yasal olarak da on altı yaşından büyük işçiler istihdam edilebi-
liyorlar. 

Şimdi, bu şekilde on altı ile on sekiz yaş arasındaki kişilerin istihdamını engellememek amacıyla 
bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. Türkiye'nin gerçeğini göz önünde bulundurursanız, Anadolu'da 
bakkal dükkânında aşağı yukarı günün yirmi dört saatine yakın, vatandaşlarımız geçimlerini sağla
mak üzere para kazanmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla arada sırada işleri çıktığında da on altı yaşın
dan büyük aile bireylerini de işlerinin başında bırakma mecburiyetinde kalabiliyorlar. Dolayısıyla, bu 
hükmün on altı yaşına çekilmesi hem yasanın uygulanabilirliğini kolaylaştıracak hem de söylediğim 
gibi bu gruptaki çalışanlar arasında bir istihdam daraltması sonucunu doğurmayacak. 

Değerli milletvekilleri, toplum ve bireyler olarak zararları bilimsel olarak kanıtlanmış husus
lara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sigara zararlı, bunu bileceksiniz. Bu gerçeği bile bile 
"Bana bir şey olmaz." diyerek, sadece kendinize değil, çocuklarınıza, çevrenize zarar vermeye devam 
edeceksiniz. Bu anlayışı değiştirme olgunluğuna ulaşmamıza vesile olması dileğiyle yasanın ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum ve bu arada bir başka şeyi daha diliyorum: Ülkemizin gerçeklerine ve ih
tiyaçlarına uygun, sadece iktidar partisi milletvekilleri tarafından değil, muhalefet milletvekilleri ta
rafından verilmiş olan kanun tekliflerinin de aynı hassasiyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemine getirilmesini diler, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının başına ".. .Kültür ve Turizm Ba
kanlığından onay almış, televizyonda yayınlanan programlar, filmler, diziler, müzik küpleri hariç..." 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. 
Süreniz beş dakika. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün görüştüğümüz yasa tasarısı 

herhalde zararlarını en çok sağlık alanında değil kültür ve sanat alanında hissettirecek gibi gözükü
yor. Çünkü yasa çok açık: "Tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez." Hepiniz bir 
hafızalarınızı tazeleyin, izlediğiniz filmlere bir bakın. Casablanca sahnesini demiyorum, Yılmaz Gü
ney'in ilk dönem filmlerine de götürmüyorum sizi veya Baba filmindeki purolara da götürmeyece
ğim sizi, ama her sahnesinde, her dizide... Bana bir tane örnek gösterin, deyin ki: "Şu an Türkiye'de 
televizyonlarda oynayan dizilerin bir tekinde tütün mamulü kullanılmıyor." O zaman ya bunların 
hepsini yasaklayacaksınız... Bu yasa bunu ifade ediyor. Bütün dizileri yasaklayacak bir iktidar, bütün 
filmleri yasaklayacak bir iktidar, bütün müzik küplerini yasaklayacak bir iktidar gelmedi Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde bu Meclise. AKP de bunu beceremeyecek. Yasayı geçirebilirsiniz, buyurun. 
Yarm, sanat dünyasıyla, kültür dünyasıyla, sinema dünyasıyla, tiyatro dünyasıyla, müzik dünyasıyla 
artık siz bunu konuşun. 

Eğer Kültür Bakanlığımız varsa, o Kültür Bakanlığımızdan bandrol ve izin alınıyorsa, o Kültür 
Bakanlığımızın Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne niye güvenmeyeceğiz? Yani, Kültür 
Bakanlığı muhalefetin bir bakanlığı değil ki, 60'ıncı Hükümetin bir bakanlığıdır. Biz de diyoruz ki 
bu teklifi verirken: "Kendi bakanlığınızın uzmanlık alanına giriyor. Kendi bakanlığınıza güvenin, 
muhalefeti bırakın bir kenara." Gerçekten, bu, çok ciddi sıkıntılara ve sorunlara yol açacaktır. Hiç
bir TV dizisi, yabancı, yerli... Bunu, sadece Türkiye'deki ulusal dizilere hasretmiyorum olayı. Yani, 
hayatın gerçekliği içinde zararlı da olsa... Yani, et faydalıdır, ama 60 kilo et yeseniz zararlı duruma 
da gelebilir, yani bu da bir gerçekliktir. 

Yani, bu tütün mamulleriyle ilgili, sanat, kültür dünyasının olumlu veya olumsuz eleştirilerinin 
yer alacağı sanat eserlerini yasaklayan bir madde şu an söz konusu. Yani, "Bunu muhalefet söylüyor, 
doğru söylüyor, ama onlar söylüyor diye biz, bu doğruyu yapmayacağız." derseniz işte, en büyük 
hatayı yaparsınız. Yani, biz "Allah birdir, peygamberi Hazreti Muhammed'dir" dediğimiz zaman, 
bir önergeyle de gelsek "Muhalefet doğru söylüyor, ama muhalefetin dediği olmasın." diye farklı 
yollara saparsak, yani gerçekten ülkemizdeki demokrasiye, demokrasi kültürüne, çoğulculuğa, katı
lımcılığa, zarar veririz. Şu an, ben, bu teklifin üzerinde konuşma gereğini duyarken gerçekten Tür
kiye'nin tiyatro dünyasını, sinema dünyasını, müzik dünyasını, belgesel dünyasını, yani sanat ve 
kültür alanında Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili bütün bu kültür faaliyetlerinin hepsini bir bütün olarak 
düşünüyorum. 
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Burada, tolerans yok yasaklama var, külliyen yasaklama var. Yani, bir dizi filmde, o anda ef-
kârlanmış bir sigara içen veya gerçekten zararlı olduğunu bile bile bu eylemi yapan bir kişinin rolü 
gereği o filmi yasaklama gibi bir sonuca gidiyoruz. Sinemayı yasaklıyoruz, kültürü yasaklıyoruz, sa
natı yasaklıyoruz, ama e-sigaraya yeşil ışık yakıyoruz. Yeşilaya da bunu bir sorsak, Yeşilay ne der diye 
düşünürdüm. Sanata yasak, e-sigaraya evet. Yok bu kadar demokrasi. Bu kadar da çoğulculuk anla
yışı, demokrasiye sigaradan daha fazla zarar veriyor, iktidar partisini uyarıyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, bu konuşma için yerimden 

kısa bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; 

Sayın Kaplan'ın açıklamalarına karşılık benim de bazı şeyler söylemem gerekti, onun için kısaca ye
rimden bu açıklamaları yapacağım. 

BAŞKAN - Yalnız çok kısa lütfen Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Çok kısa efendim. 
Bir defa bu kanunun bir amacı var, çocukları ve gençleri korumak. Sayın Kaplan sanattan bah

setti, efendim, işte, özgürlüklerden bahsetti, bunlara eyvallah, bunlara hiçbir şey söylediğimiz yok, 
ama şu anda bile duyarlı televizyonlar -belki Sayın Kaplan'ın dikkatinden kaçıyor- bu çeşit sigara gö
rüntülerini buzlayarak, bir şekilde gölgeleyerek filmlerin o kısımlarında, yayınlarını sürdürüyorlar. 
Dolayısıyla, bunlar bundan sonra da, bu kanun çıktıktan sonra da daha kararlı bir biçimde yapılabi
lecektir, ne sanat engellenmiş oluyor ne de özgürlükler engellenmiş oluyor. Burada önemli olan, top
lumu ve sigara içme riski olan, sigaraya başlama yaşındaki çocukları, gençleri korumaktır ve maksat 
çok açıktır. 

Teşekkür ediyorum Değerli Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red

dedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

, Kapanma Saati: 18.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.10 

BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

55 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
Teklifin 5'inci maddesini okutuyorum: 
MADDE 5 - 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Kontrolün sağlanması 
MADDE 4 (1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uy

mamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım 
araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürün
lerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlar ile nargile içilen mekanlarda tütün ürünleri kullanımının teh
likelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. 

(2) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az beş santimetrelik puntolarla, beyaz 
zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara 
ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi yazılarak, rahatlıkla 
görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. 

(3) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzün
den, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel 
çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten yazılı uyarılar veya mesajlar konulur. Bu uyarı 
yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de 
yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesaj
larını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemez veya satışa çıkarılamaz. 

(4) Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, teh
likeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, 
figür veya işaret kullanılamaz. 

(5) Bu Kanunda sözü edilen yasal uyarı yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlarıyla ilgili hu
suslar yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılır. 

(6) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer akti-
viteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde onbeş gün içerisinde Sağlık Bakanlığına ve Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna vermek zorundadır. 

(7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel tel
evizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az altmış dakika tütün ürünleri alışkanlığının zararları ko-
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nusunda uyarıcı eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, 08:00-22:00 saatleri ara
sında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna tes
lim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eği
tim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlat
tırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televiz
yon Üst Kurulu tarafından yayımlanması sağlanır. 

(8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri ko
nusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin gö
rüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır. 

(9) Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç 
ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. 

(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan programların finans
manına yönelik olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek 
konulur. 

(11) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu Kanunda yasaklanan faaliyetler 
ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ola
rak gösterilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi vardır. 
İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz'e ait. 
Buyurun Sayın Enöz. 
Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. 
Yüce heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Ben de 2008 yılında ve daima, ülkemiz için birlik, düzenlik, dirlik, bolluk ve bereket ile dün
yamız için de barışlar temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünya coğrafyasında siyasal sınır tanımayan tek konu sağlıktır. Dünyada 
yaşanan hızlı gelişmeler, siyasal, ekonomik ve kültürel dengeleri çok derinden etkilemektedir. İnsan 
yaşamının vazgeçilmez unsuru olan sağlık alanında da değişim ve gelişmeler, global hareket edil
mesini gerekli kılmaktadır. Herhangi bir ülkede bir hastalık salgını, komşu ülkelere ve hatta ulaşımın 
hızlı olduğu dünyamızda daha uzak ülkelere kadar gitmektedir. Bu açıdan, ülkelerin, yalnız kendile
rine özgü sağlık sorunlarıyla değil, genel olarak dünyadaki sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeleri zo
runluluğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün kurucuları arasında yer almıştır, 
bugüne kadar da bu kuruluşlarla daima sıkı bir iş birliği içerisindedir. 

Sayın milletvekilleri, tütün içimi Amerika'da başlamış, oradan Avrupa'ya, Kâtip Çelebi'ye göre 
de tütün 1601 tarihinde İngilizler vasıtasıyla İstanbul'a getirilmiştir. Bu dönemde bazı göğüs hasta
lıklarına iyi geldiği söylentisiyle tütün içimi hızla yayılmıştır. Tütün içimi 19'uncu yüzyıldan itiba
ren ince kâğıda sanlarak sigara hâlinde kullanılmaya başlanmıştır. Tütün alışkanlığı dünyada görülen 
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en yaygın alışkanlıktır. Dünya Sağlık Teşkilatının yayınlarına göre, kişi başına en fazla tütün tüke
ten ülkelerin başında, maalesef, Türkiye gelmektedir. Sigaranın zararları geç anlaşılmış ve ondan sonra 
da aleyhine kampanyalar başlatılmıştır. Ancak, ekonomik nedenlerden dolayı yeterince istenen neti
celer alınamamıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı, sigara içmeyi salgın bir hastalık olarak nitelemektedir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan istatistikler göstermiştir ki, sigara içenlerde alkol ve uyuşturucu 
kullanma eğilimi daha fazla olmaktadır. Sigara insanları irade zayıflamasına, tembellik ve rehavete 
alıştırmaktadır. Sigara alışkanlığı milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının 
da sakat kalmasına yol açmaktadır. Dünya genelinde baktığımızda, sigara yüzünden her yıl 13 mil
yon kişi hayatını kaybetmektedir. Çabuk ulaşılabilir olması sebebiyle, gençler arasında sigara içmek 
oldukça yaygındır. Gelişmiş ülkelerde on iki-on yedi yaş arasındaki her 5 ergenden 1 'inin sigara tir
yakisi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bu oran daha da yüksektir. 

Sigara alışkanlığı, özellikle gençlerimizin, öteki kötü alışkanlıklara karşı direncini de azalt
maktadır. Sigaraya gençlik döneminde alışmayan bir kişinin tiryaki olması zorlaşmaktadır. Çünkü, 
sigara içenlerin yüzde 95'i sigaraya yirmi bir yaşına kadar başlamaktadırlar. 

Tütün ya da sigara içiminin sağlığa olan zararları yanında ekonomiye olan zararları da azım-
sanmayacak boyuttadır. Tütün tiryakisi, kendisine, aile fertlerine ve kapalı yerlerde diğer insanlara 
hastalık ve bu yolla akla gelmedik tedavi masrafları yüklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde sigara kaçakçılığı yoluyla yarı fiyatına sigara satılmaktadır. Ço
cuklarımızın erken yaşlarda sigaraya alışması için neredeyse her türlü ortam hazırlanmaktadır. Tür
kiye'de yaklaşık 20 milyon tütün mamulleri içicisi, bir yılda 17 milyar YTL'lik tütün mamulü 
tüketmektedir. Türkiye'de yatırım ve üretim faaliyetlerine devam eden ve bugün sayıları altıyı bulan 
çok uluslu sigara şirketleri, maalesef, Dünya Sağlık Örgütünün hazırlamış olduğu ve Türkiye'nin de 
imza koyarak kanunlaştırdığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ne ve buna dayalı olarak çıkarı
lan Ulusal Tütün Kontrol Programı'nın özellikle reklam, promosyon ve sponsorluk ile ilgili hüküm
lerine uymamaktadırlar. ABD'de sigara içmenin zararları hakkında halkı kandırmak suçundan, AB 
ülkelerinde ise sigara kaçakçılığı davalarından dolayı sorumluluklarını kabul eden çok uluslu sigara 
şirketleri bu ülkelerde ciddi tazminatlar ödemeye mahkûm edilmişlerdir. Her geçen yıl Avrupa ve 
Amerika'da satışları azalan bu şirketler, ülkemize gelince kanunları ve kurumları yok sayarak yasa 
dışı reklam ve promosyon çalışmaları yapmaktadırlar. Burada asıl amaç, Tekelin piyasa payını azal
tarak, kendi ülkelerinde kaybettikleri pazar paylarını gençlerimizin ve çocuklarımızın ciğerlerini kul
lanarak telafi etme peşinde olmalarıdır. Bu anlamda, Tekelin özelleştirilmesine karşı çıkmak ve bunu 
savunmak, insanımızın sağlığı ve geleceğini savunma ile eş anlamlıdır. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde özellikle gençlere yöneltilen sinsi sigara reklamlarının da kat
kılarıyla, ülkemizde, sosyal ve ekonomik bu felaketi uzun yıllardır artarak yaşamaktayız. Her yıl bin
lerce insanımız akciğer kanserinden yaşamını yitirmektedir. Akciğer kanserine ek olarak, 3-4 katı 
kadar insanımız da başta kalp-damar hastalıkları ve akciğer hastalıkları olmak üzere yaşamlarını kay
betmektedirler. Sigara ile ilgili birçok ekonomik raporda, 1 dolarlık sigara girdisinin ekonomide 
2 veya 4 katı zarara yol açtığı bildirilmekte, sigaranın özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkın
manın önündeki en önemli ekonomik engellerden biri olduğu belirtilmektedir. Dünya Bankası rapo
runa göre, dünyadaki tütün kaynaklı ekonomik zarar yaklaşık 200 milyar ABD dolarıdır. Aynı rapor, 
sağlık için en etkin harcamaların başında sigara içiminin önlenmesi için yapılanların geldiğini bil
dirmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bilimsel araştırmalarda da gösterildiği gibi, ulusal tütün tekellerini kay
beden, özelleştiren ülkelerde sigara tüketimi artmakta, dolayısıyla zararlarının boyutu da katlan
maktadır. Batılı ülkeler hızla bilimsel bir şekilde sigara karşıtı çalışmalar yürütürken, sokaklarda bile 
sigara içimi yasaklanırken bizde tüketim artmaktadır. Devletin denetleyici ve koruyucu eli insanla
rımız üzerinde mutlaka etkisini hissettirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile ülkemizdeki sigara kaçakçılığından da bahsetmek istiyorum. 
Türkiye'deki kaçak sigara piyasası uluslararası tütün tekelleri tarafından işletilmektedir. Resmî ka
yıtlar dışında, araçların "zula" tabir edilen bölgelerine yerleştirilmiş kaçak sigaraların, bildirilenle
rin 10 katı olduğu tahmin edilmektedir. Yani, bu yöntemle Türkiye'ye sokulan sigara miktarı yılda 500 
milyon paketi bulmakta olup, bu rakam satılan sigara miktarının yüzde 10'una tekabül etmektedir. 
Bütün bunlar ülkemiz için hem ekonomik hem de sağlık anlamında büyük kayıplara yol açmaktadır. 

Sigara kaçakçılığı, gerek maliyetinin ucuz, getirişinin silah ya da uyuşturucuya oranla çok daha 
fazla olması gerekse mevcut kanunlara göre cezasının yok denecek kadar az olması sebebiyle uyuş
turucuya göre daha risksiz ve daha kolay yapılmaktadır. Bir yandan devletimiz her yıl 2,5 milyar 
dolar civarında vergi kaybına uğrarken insanlarımız sağlıklarını kaybediyor, öbür yandan ise yasa dışı 
örgütler bu yöntemle ciddi lojistik destek sağlıyorlar. Konu ile ilgili bu durum hepimizi derinden üz
mekte. Beklentimiz, Hükümetin bu konudaki tedbirlerini acilen almasıdır. 

Sayın milletvekilleri, konu tütün olunca üreticilerimizle ilgili olarak da birkaç şey söylemek is
tiyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen, ülkemizde 400 binin üzerinde insanımız tütün tarımıyla uğ
raşmakta olup bu da 2 milyon vatandaşımızın geçim kaynağıdır. Yıllardır 100 bin ton civarında 
gerçekleşen üretimimiz dikkate alındığında, Türkiye, şark tipi oryantal tütün ihracatında dünya bi
rinciliğini tartışmasız sürdürmektedir. Tokat, Samsun, Adıyaman, Bitlis, Batman gibi illerimizle be
raber ülkemizin tütün üretiminin önemli bir kısmı Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilmektedir. Dünya 
tütün piyasalarında "Türk tütünü" olarak bilinen tütün bu bölgede yetişen tütünlerdir. Seçim bölgem 
olan Manisa'da tütün bu bölgenin miktar ve kalite açısından en önemli üretim noktası olması özel
liğini yıllardan beri korumaktadır. Yerli ve yabancı alıcıların rağbet ettiği ve sigara üreticilerinin har
manlarında olmazsa olmaz bir yere sahip olma özelliğini korumuştur. Tütün üreticilerimiz, bizlerden, 
sorunlarıyla ilgilenilmesini ve bu sorunların dile getirilmesini talep etmektedirler. Hükümetten, tütün 
üreticilerimizin sorunlarının giderilmesi için daha radikal tedbirler almasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak konulan müeyyidelerin dışında, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve üniversitelerin, konunun önemine binaen ortak projelerle, ilköğretimden başlamak üzere 
gerekli eğitimlerin çocuklarımıza verilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu kanunun uygulanmasında insanlarımızın sağlıkları için çok daha 
duyarlı davranacaklarını ümit ediyor ve yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Enöz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Köse. 
Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlarken hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
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Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. Tam on üç fıkradan oluşan 5'inci maddenin genel içeriği, tütün mamullerinin zararların
dan insanları koruyan uyarıları ayrıntılı olarak yasa güvencesine bağlamaktadır. Bu uyanlar, yasada 
oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Sigara paketlerinin üzerindeki yazılardan kamuya 
açık alanlardaki yazılara ve hatta radyo-televizyon yayınlarına kadar geniş bir alanda, tütün mamul
lerinin olumsuz etkilerini uyarı yoluyla topluma anlatmak oldukça etkili bir yoldur, ancak bu uyarı
lar tek başına yeterli değildir. Tütün mamullerinin zararlarının anlatılması daha geniş kapsamlı bir 
çalışmayla yapılabilir. Bunun sonuçları gelecek kuşakları ilgilendirdiğinden konu daha da önem ka
zanmaktadır. "Sigara içmek öldürür" uyarısını hepimiz yakından bilmekteyiz. Fakat, ülkemizde ise, 
sigara ya da tütün mamulleri sadece içenleri değil tütün üreticilerini de öldürmektedir. 

Şüphesiz, tütün mamullerinin yan etkileri topluma anlatılmalı, bunun kullanımının azaltılması 
ve sağlıklı kuşakların yetiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu konudaki çalışmalar yal
nız halk sağlığı ile ilgili düzenlemeler değil, bu aynı zamanda ülkemiz tütününü yabancı firmaların 
kullanım alanına terk eden düzenlemelerdir, buna da dikkat etmek gerekir. 

Bakınız, 1998 yılında 25 bin ton olarak üretilen Adıyaman tütününün 2006 yılında 7 bin tona ge-
riletilmesinin açıklaması acaba ne olabilir? Tütün üretiminin kotalarla, fiili engellerle azaltılması tek 
yöntem değil elbette. Elde yine çok güçlü bir silah daha var, o da özelleştirme silahıdır. Türkiye'de 
tütünle geçimini sağlayan yaklaşık 1 milyon aile özelleştirmeler sonucu ne duruma düşecektir hiç dü
şünüldü mü acaba? Türkiye'de ilk 500 kuruluş arasında yer alan ve kâr eden Tekel neden özelleşti
rilmeye çalışılıyor? Bunun ekonomik bir açıklaması olabilir mi? Bu özelleştirmenin amacı, ihracatta 
birinci olduğumuz Şark tipi tütünün yerine Amerika tütününü geçirmektir. 

Ülkemizde yabancı firmalarca üretilen Amerikan blend sigara harmanlarında kullanılan Virgi-
nia ve Burley tütünleri 70 milyon kilogram olup bunun yüzde 90'ı ithal edilmektedir. Bu ithalat so
nucunda yaklaşık 220 milyon dolar yurt dışına transfer edilmektedir. Bunun amacı tütün üreticisini 
yoksullaştırmak ve yok etmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üretimi konusu sosyoekonomik olarak da oldukça 
önemlidir. Esas amaç, kotalar, fiili kısıtlamalar ve özelleştirmeler gibi uygulamalarla tütün üretici
sini yok etmek, dolayısıyla yerli piyasaya yabancı şirketlerin egemenliğini sağlamaktır. Tütün üreti
cisini yok etmek ülke ekonomisine de darbe vurmak demektir. Hele Adıyaman halkı için tütün hayati 
değere sahiptir. Çünkü endüstriyel bitkilere baktığımızda, Adıyaman'da en büyük paya sahip ürün 
olarak tütünü görmekteyiz. Adıyaman köylüsü tütünden geçimini sağlamaktadır. Ancak tütün üretimi 
izninin çıkmamış olması üreticileri tedirgin etmektedir. Bu iznin acilen çıkması en büyük dileğim-
dir. Peki, Adıyaman köylüsünün elinden tütünü alırsanız ne olur? 29 bin aile açlığa terk edilir. De
ğerli arkadaşlarım, siz Malatya'da kayısıya kota getiremiyorsanız, Rize'de çaya kota 
getiremiyorsanız, başka bir yerde pamuğa kota getiremiyorsanız... Tek geçim kaynağı olan ve ayrıca 
-özellikle bunu bildirmek istiyorum- alternatif ürünü olmayan, alternatif ürün yetişmeyen Adıya
man'da tütünü yok etmek, gerçekten düşündürücü bir olaydır. Zaten Adıyaman halkı fakir bir du
rumdadır, zor şartlarda ekmeğini çıkarıyor. Bu insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla 
halkın gelirini sağlayan ürünü elinden almamak lazım diye düşünüyorum. En azından, işlerliği olan 
ve yaşama geçirilebilen bir alternatif ürün projesi uygulanmalıdır. Alternatif ürün projesi gerçekle
şene kadar Adıyaman'da tütünün desteklenmesini diliyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sigara içmeyi yasaklamak, tütün üretimini yok etmeyi ge
rektirmiyor. Tütün üreticisi mağdur edilmeden de sigara yasaklan uygulanabilir. Biz, tüm toplumun 
sağlığını ilgilendiren hassas bir konuda çalışma yapıyoruz. Bu demektir ki, gelecek kuşakların sağ
lıklı yaşamasına katkı yapmaya çalışıyoruz. Yalnız, bunu yaparken, tütün üreticilerinin yaşamını da 
ellerinden almamak gerekiyor. 

Bu düşüncelerle yeni yılda hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 

Madde üzerinde şahıslar adına söz talepleri vardır: Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili; 
Sayın Kemalettin Aydın, Gümüşhane Milletvekili; Sayın Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. 

İlk söz, Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili. 
Buyurun Sayın Özçelik. 

Süreniz beş dakika. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygı 

ve hürmetle selamlıyorum. 
Sigarayı bıraktıktan sonra insan vücudunda nasıl bir gelişme oluyor? Yirmi dakika sonra tansi

yon normale dönüyor, bir gün sonra kalp krizi riski azalmaya başlıyor, iki gün sonra nikotin vücut
tan atılmaya başlıyor, bir ay sonra ciğer kapasitesi yüzde 30 artıyor, bir yıl sonra kalp krizi riski yüzde 
50 azalıyor, üç yıl sonra kalp krizi riski hiç sigara içmemiş insanlarla aynı oluyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın Kemalettin Aydın, Gümüşhane Milletvekili. 
Buyurun Sayın Aydın. 
Süreniz beş dakika. 
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 55 sıra sayılı 

Kanun Teklifı'nin 5'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Sayın Başkan, iki gündür -geçtiğimiz perşembe ve bugün- sürekli sigara, sağlık üzerine konu

şuluyordu ama izninizle, ben, kanun teklifi üzerinde konuşmayıp kitle imha silahı imalatı üzerine ko
nuşmamı sürdürmek istiyorum. Ayrıca, izniniz için teşekkür ederim. 

Şimdi, sigaranın birçok zararları ve içinde birçok maddeler olduğunu söylemiştik ama bu kitle 
imha silahını imal edebiliriz burada. Küçük bir kâğıt alıp bunun içerisine biraz böcek ilacı, biraz fare 
zehri, biraz dezenfektan -tuvalet temizliğinde kullanılan dezenfektan-, biraz oje çıkarıcı, biraz roket 
benzini, biraz tiner, biraz radyoaktif madde, biraz da hidrojen siyanid ekleyerek ve yaklaşık 4 bin tok-
sik maddeden oluşan bir madde imal edebiliriz. Bunu imal ettiğimizde ne yapabiliriz dünya toplu
munda? Damar tıkanıklığının, boğaz kanserlerinin, amfızemin, prostat kanserlerinin önemli bir 
oranda oluşmasına neden olabiliriz. Ayrıca rahim kanserlerini 4 kat artırabiliriz. Mide kanserlerini 
2 kat, göğüs kanserlerini 3 kat, gırtlak kanserlerini 30 kat, ani ölümleri de 10 kat artırabiliriz bu elde 
ettiğimiz silahla. Sadece bunlarla kalmaz, solunum yolu hastalıkları ve özellikle Türkiye'de çok 
önemli bir problem olan, gittikçe küçülen yaşlara inen "KOAH" dediğimiz ve 2020'de ilk üç sırada 
ölüm nedenlerinden biri olacak solunum yolu hastalıklarına; erken yaşlanma, geç iyileşme gibi ne-
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denlere neden olabilecek bir silah imal edebiliriz. Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin kişinin -ki beş 
on yıl sona bunu 250 bin, 300 bin kişiye taşıyabiliriz- ve dünyada da milyonlarca kişinin ölümüne 
neden olabilecek bu silahın, aslında, adı, sigara işte. Bu nedenle de, bu sigarayı, Dünya Sağlık Ör
gütü, dünyanın en büyük sağlık sorunu olarak ilan etmiştir ve dünyanın da en büyük bulaşıcı hasta
lığı olarak ilan etmiştir. 

Gerçekten, uzmanlık alanım olan bulaşıcı hastalıkların önlenebilir birçok önlemi olmasına rağmen, 
sigarada -bugüne kadar bunu başaramayıp- Türkiye'yi dünyada 7'nci pazar haline getirmişiz. Diler ki 
gönül, bu yasayla beraber, bu pazarda, Türkiye, 17'nci, 77'nci veya 177'nci ülke durumuna gelsin. 

Bir tütün şirketinin otuz yıl önceki bir raporuyla sözlerime devam etmek istiyorum. "Ergenlik 
çağındaki çocuklar, özgürlüklerini bir sembolle ortaya koymaktadır." derler ve sigara, yetişkinlikle 
özdeşleştiği için ve yetişkinler sigarayı çocuklara yasakladığı için, çocuklar için en önemli yetişkin
lik sembolü olduğunu ileri sürerek, 1977'den itibaren, on iki yaşa kadar, on bir yaşa kadar hedef kit
lelerini indirmişlerdir. Biz de, bu hedef kitlenin yoğunluklu olduğu Türkiye Cumhuriyeti insanlarında, 
sizlerin kabul oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen görevi yerine getirecektir ve 
biz de "Haydi büyükler, sigarasız kampanyaya." diyeceğiz. Eğer bunu büyükler başarmazsa, bir gün 
çocuklarımızı tetikleyeceğiz ve çocuklarımızın, bu kampanyada, büyükleri sigarayı bırakma kam
panyasına taşımalarını sağlayacağız. 

Düşüncelerimi bu şekilde tamamlamadan önce, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli tutanağı ol
duğunu düşündüğüm ve bunun üzerinde tutanak olmadığını düşündüğüm Meclis tutanaklarında, 
27/12/2007 tarihinde, eski Sağlık Bakanlığı yapmış olan bir milletvekili arkadaşımız, kendisine so
rulan bir soruya, "Doktorlar niye sigara içiyor?" sorusuna, "Doktor olamamışlar." gibi bir cümle kul
lanmıştır. Bunun tutanaklardan düzeltilmesi adına kendi düşüncelerimi de söylemek istiyorum: Bir 
başkası da çıkar, "Hastasının derdini dert etmeyen doktor da sigara içmez" diyebilir, böyle bir man
tık söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde sivil toplum yüzde 57 oranında sigara içerken, 
doktorlar, mutlaka, bu toplumun insanlarıdır -onaylamıyorum, doğru bulmuyorum, bırakmaları ge
rekir, içmemeleri gerekir- onlar da yüzde 40 oranında bu sigarayı içmektedirler. Ki, bu yasadan sonra 
onlar da içmeyecektir. Ama bir kişinin iyi doktor olup olmaması o kişinin sigara içmesiyle alakalı de
ğildir. Ben de, bir bakanın iyi bakan olup olmamasını, onun uygun olmayan bir davranışıyla kıyas
larsam doğru olmaz. Sadece şu cümlelerle doktorların hangi sıkıntılar içerisinde olduğunu 
söyleyebilirim: Gün aşırı nöbet tutmaktayız biz arkadaşlar. Gün aşırı nöbet dediğiniz zaman, bir ayda, 
bir memurun çalıştığının yanında, bir işçinin, artı, bir memurun çalıştığı kadar daha çalışan insanla
rın bir sigara içmesinden dolayı "İyi doktor olamamışlar." tanımlamasını doğru bulmuyor, tutanak
larda da kendi düşüncelerimin kayıtlı olmasını arzu ettiğim için bunu söylüyor, saygıyla hepinizi 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemine geçeceğiz. 

Buyurun Sayın Doğru. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Komisyon Başkanımıza sormak is
tiyorum: Sigara fabrikalarında işçiler, memurlar çalışıyorlar ve çalışanların büyük bir kısmı da çok 
çeşitli problemlerle karşı karşıyalar. Bunların başında, işte, akciğer hastalıkları geliyor, hatta, rayaud 
hastalığı dediğimiz damar hastalığına kadar, yani, kangrene kadar ulaşan hastalıklarla karşı karşıya 
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bulunuyoruz. Ben Sayın Başkana sormak istiyorum: Acaba bu çalışanların hukuki olarak bir hakları 
var mıdır, yok mudur? Bu hususta veyahut da bu kanunda olsun veyahut da daha önceki kanunlarda 
bununla ilgili, yani, hakları var mıdır, yok mudur? Onu öğrenmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Paksoy. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, iki sorum var size: Kısırlık ve ana rahmindeki yavruya sigaranın olumsuz etki
leri üzerine yapılmış tıbbi ve istatistiki çalışmalar var mıdır? Varsa, yüzdeleri nelerdir? 

İkinci sorum: Ülkemizde sigara piyasasının yüzde kaçı yabancı firmaların kontrolündedir? Yine, 
sigara piyasasının yıllık bilançosu nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk... 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakana ve Komisyon Başkanına sormak istiyorum: Görüşülmekte olan kanun teklifinin 
çerçeve 5'inci maddesiyle değişik 4'üncü maddesinin yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarında Millî 
Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına program yapma konusunda yetki verilmektedir. Yasa ile verilen bu 
görevler nedeniyle Bakanlık bütçelerine yeteri kadar ödenek koymaları zaten mümkün iken, temenni 
mahiyetinde onuncu fıkra hükmüne niye gerek duyuldu? Eğer düşünceniz bütçeye asgari tutarda bir 
ödenek konulmasını amaçlamak ise, onuncu fıkranın bu amaca uygun olarak düzenlenmesi gerekmez 
miydi? Yoksa, kanun tekniği açısından "Fazla mal göz çıkarmaz." anlayışı ile mi bu fıkraya ihtiyaç 
duydunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sigaranın, özellikle anne rahmindeki çocuklara ciddi zararları olduğunu biliyoruz. Bunların ara

sında erken doğumlar, düşük kilolu doğumlar ve başka zararları da var. Bunların detaylarıyla ilgili 
bilgileri Sayın Milletvekilimize yazılı olarak verelim. 

Sigaranın yabancı firmaların kontrolündeki miktarlarını ve 2007 yılındaki yıllık sigara harca
masını da Sayın Milletvekilimize yazılı olarak vermenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. 

Onuncu fıkra hükmüne neden ihtiyaç duyuldu? Evet, bu tekit amaçlı olarak konmuştur. Yani, biz, 
özellikle sigara mücadelesiyle ilgili olarak bütçemize, bütçeyi hazırlarken Maliye Bakanlığımızdan 
ilave bir para isteyeceğiz, bunu tekit amaçlı olarak konulmuştur. 

Ben değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 

Bir sigara fabrikasında hizmet akdine bağlı olarak işçi niteliğiyle çalışanın çalışma şartlarından 
dolayı yakalandığı hastalık, sosyal güvenlik hukuku anlamında bir meslek hastalığıdır. Sosyal Si-
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gortalar Kurumuna başvurması halinde, iş göremezlik derecesinin yüzde 10'u da aşması halinde yaş
lılık sigortası dışında, ayrıca bir maluliyet, iş göremezlik, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından 
maaş bağlanması imkânı vardır. Riskin böylece bertaraf edilmesi, sonuçlarının, mümkündür. 

Ayrıca, sorumluluk hukukumuz kapsamından, ilgili kişi, iş sözleşmesine dayanarak iş mahke
mesinde bir maddi ve manevi tazminat davası açar. Ölüm halinde de aynı konu, aynı hak söz konu
sudur. Fakat, memurlar hukuku bakımından Türk hukukunda böylesi bir düzenleme yoktur. Yani, 
sigara fabrikasında bir kamu statüsüne bağlı olarak çalışan kişinin meslek hastalığına veya çalışma 
hastalığına veya çalışma şartlarından kaynaklanan bir vücut sakatlığına yakalanması, tutulması, maruz 
kalması hâlinde idari mali içtihatları kapsamında bir hak elde etmesi mümkün değildir. Temenni ede
rim ki, ilerideki düzenlemelerde, bu kanunda, memur olsun, diğer kişiler, işçi olsun veya olmasın 
diğer kişilerin sigara sebebiyle yakalandığı hastalıklardan, yakalandığı arazlardan veya ölümlerden 
dolayı hak sahipleri, sigara üreticilerine, dış satıcılara ve Türkiye temsilcilerine karşı bir tazminat 
davası açma hakkı tanınsın. Böyle bir hak bu kanunu gerçekte ayağı üstünde, önleyici ve önlemlen-
dirici bir yasa haline getirir. 

Teşekkür ediyorum sorularından dolayı. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Madde üzerinde dört adet önerge vardır. 
Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı yasa teklifinin 5. maddesinin (7) nolu bendinde geçen (altmış) 
ibaresinin (otuz) olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 5'inci maddesinin (11) numaralı fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Oktay Vural Kemal Kılıçdaroğlu 
Giresun İzmir İstanbul 

Agâh Kafkas Cahit Bağcı 
Çorum Çorum 

"(11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fık
rasının (7) numaralı bendinde belirtilen ilan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak gösterilemez." 

TBMM Başkanlığına 
55 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 5. maddesine; "Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fir

malar yıllık gelirlerinin binde birini okul yapılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine öde
nek kaydedilmek üzere Hazine'ye aktarırlar. Aktarılma usul ve esaslarım Maliye Bakanlığı ve 
Hazine'den sorumlu bakanlıklar birlikte belirler." ibaresinin 
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12. fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 02.01.2008 
Hasan Macit Ahmet Tan Recai Birgün 

İstanbul İstanbul İzmir 
Harun Öztürk Hüseyin Mert 

İzmir İstanbul 
BAŞKAN - Şimdi, en son ve en aykırı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1109 sıra sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Ka

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 4207 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin: 

(1) numaralı fıkrasındaki "alanlar ile nargile içilen mekanlarda" ibaresinin "alanlarda" olarak 
değiştirilmesini, 

(3) numaralı fıkrasındaki "zararlarını belirten" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkçe" ibare
sinin metne eklenmesini, 

(7) numaralı fıkrasındaki "altmış" ibarelerinin "doksan" olarak değiştirilmesini, birinci cümle
sindeki "tütün ürünleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sağlığa zararlı diğer" ibaresinin eklen
mesini, sonrasında gelen "alışkanlığının" ibaresinin "alışkanlıkların" olarak değiştirilmesini ve "Bu 
yayınlar." ibaresinden sonra gelmek üzere "asgari 30 dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak 
üzere" ibaresinin metne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Öznur Çalık 

Giresun Yozgat Malatya 
AfifDemirkıran Bayram Özçelik Mehmet Ceylan 

Siirt Burdur Karabük 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim önergem daha aykırı efendim. Çünkü ben alt

mış dakikayı otuza indirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç, bu işleri hepimizden daha iyi biliyorsunuz ama neyse... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - En aykırı benim önergem. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ(Erzurum) - Katılıyoruz Değerli Başkan. 
BAŞKAN-Gerekçeyi... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Buyurun, gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tütün ürünü tanımının içine "nargile" de girmektedir. Bu nedenle nargile ibaresi metinden çı

karılmıştır. Uyarı mesajlarının Türkçe yazılması sağlanmıştır. Ayrıca, Kanunun öneminin eğitici prog
ramlarda daha uzun süre yayın yapılarak belirtilmesi ve bu yayınların asgari 30 dakikasının 

- 2 3 4 -



TBMM B:44 2 . 1 . 2008 O: 3 

17:00-22:00 saatleri arasında yapılarak özellikle çocukların bu yayınları izleyebilmelerinin sağlan
ması amaçlanmıştır. Önerge ile yayınların tütün ürünleri dışında diğer zararlı alışkanlıkların zararla
rının da vurgulanacak şekilde yapılması da öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 
TBMM Başkanlığına 

55 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 5. maddesine; "Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fir
malar yıllık gelirlerinin binde birini okul yapılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine öde
nek kaydedilmek üzere Hazine'ye aktarırlar. Aktarılma usul ve esaslarını Maliye Bakanlığı ve 
Hazine'den sorumlu bakanlıklar birlikte belirler." ibaresinin 

12. fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 02.01.2008 
Hasan Macit (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ(Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Macit. 
Süreniz beş dakika. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum ve 2008 yılının barış, mutluluk dolu, yoklu
ğun, yoksulluğun yok olduğu bir yıl olması, bu kararların alınması ve uygulanması dileklerimle yeni 
yılınızı kutluyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2002'den bu tarafa baktığımızda, Tekel işletmesinin sigara üretiminde ve 
pazarlamasında yüzde 30'dan fazla bir pazar payını yabancı sermayeye kaptırdığı, yani küresel fir
malara kaptırdığı görülüyor. Burada çalışan yönetici arkadaşlarımızın bu anlamdaki çalışmalarını 
yeterince yapmadıkları veyahut da sektörde yabancı sermayenin, yabancı firmaların rekabetine karşı 
koymadıkları için, pazar payını ne yazık ki yüzde 30 oranında yabancı firmalar lehine kaybetmiş du
rumdadır ve bu, kaybetmesine neden olan, Tekeldeki Sayın Genel Müdür de vücut diline uygun ha
reket ettiği için, bugün bir başka kurumda genel müdür olarak görev yapmaktadır. 

Şuraya gelmek istiyorum: Sigara sektöründeki firmalar milyar dolarlarla ciro yapmakta, milyar 
dolarlarla ifade edilen gelirleri bulunmaktadır. Elbette ki bu yasa, sağlık anlamında ve halkımızın 
sağlığını koruma anlamında çok yararlı bir yasadır ve bu yasa gerçekten geç kalınmış, daha önceden 
çıkarılması gereken bir yasadır. Ama, bu sektörde faaliyet gösteren ve milyar dolarlar kazanan bu fir
maların da hiç olmazsa gelirlerinden bir kısmını Millî Eğitim Bakanlığının bütçesine aktarmasının 
ve burada da okulsuz olan köylerimize veya okulsuz olan yerleşim yerlerimize okul yapılmasının 
daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Halkın tüketiminden kazanmış oldukları bu paralan bu halkın ya
rarına, binde 1 oranında da olsa, katkı koymalarının önünü açacak bir önerge verdik. Ben de ümit edi
yorum ve güveniyorum ki, iktidara mensup sayın milletvekilleri ve diğer milletvekili arkadaşlarımız 
bu önergeye destek olacaklar. Çünkü, bu önergeyle ne maliyeye ne bütçemize ek bir külfet gelme
yecek, aksine, Türkiye'den milyar dolarlar kazanan uluslararası firmaların Türk millî eğitimine bir 
katkısı olacaktır. Bunu amaçlayarak böyle bir önerge verdik. 
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Bu önergeyi, gerçekten samimiyetle sizlere inanıyorum ki, destekleyeceğinizi düşünüyorum. 
Yoksa, bu binde 1 'lik bir kârın aktarılmış olması ne firmalara caydırıcı veyahut da zarar getirici bir 
önlemdir, bir masraftır ne de bir başka anlamda pazarda caydırıcı bir rol oynayacaktır. Aksine, eği
timimize büyük katkılar sağlayacak, büyük yararlar sağlayacaktır diye düşünüyorum ve bu bağlam
daki vermiş olduğumuz bu önergeye de destek olacağınızı ümit ediyoruz. Yoksa, bu dolarlar, bir 
şekilde başka ülkelere transfer edilecek, Türkiye'de de kalmayacaktır diye düşünüyorum. 

Bu yasanın yararlı olması anlamında gerçekten destekliyoruz, yararlı, ama Tekelin özelleştiril
mesinden sonra, iki ay sonra getirilseydi Türkiye açısından daha yararlı olurdu diye düşünüyorum. 

Önergemize desteklerinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 5 inci maddesinin (11) numaralı fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 

"(11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fık
rasının (7) numaralı bendinde belirtilen ilan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak gösterilemez." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüksek takdire bırakı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz efendim. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Söz konusu fıkranın vergi tekniğine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli ve arkadaşları tarafından ve

rilen ve kabul edilen ilk önerge nedeniyle Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in önergesini iş
leme koymamız teknik yönden mümkün değildir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Ocak 2008 Perşembe günü saat 14.00'te 

toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.56 
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IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.-Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir törendeki protestoya polis müdahalesine ilişkin so

rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/661) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı başta olmak üzere yüksek yargı organları başkanları ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin'in de katıldığı 82. kuruluş yıldönümü törenlerinde 
olaylar çıkmıştır. Okula önceden çağırılan sivil polisler, Bakan konuşurken 
protesto eden öğrencileri sert müdahaleyle dışarıya çıkarmış ve gözaltına 
almıştır. 

SORU 1 : Üniversitelerde yapılan törenlerde salona sivil de olsa polislerin 
alınması yasak değil midir? 

SORU 2 : Ankara Üniversitesindeki bir törende polisler okula neden 
alınmışlardır? Toplantıda bu polislere kim gerek duymuştur? 

SORU 3 : öğrencilerin salon dışına çıkarılmasıyla birlikte, kapıda bekleyen 
çevik kuvvet ekipleri öğrencilere neden saldırmışlardır. Bu öğrencilere suçlu 
muamelesi yapılması doğru bir olay mıdır? 

SORU 4 : Bu öğrencilere insan haklarına ve hukuk kurallarına uygun bir 
davranışta bulunulmuş mudur? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 2 2: .11A/2Ö07 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/11/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-1260 sayılı yazı, 

b) 30/11/2007 tarihli ve 516/1341 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Tayfur Süner tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/661 Esas No.lu soru önergesine ilişkin cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Al? ŞAHIN 
Soru önergesi cevabı Bakan 

Sayın Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/661 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 20. maddesinde; 
"Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber 

verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam 
olunmasına mani olmak için konutlara, jş yerlerine ve eklentilerine girebilir. 

Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya üniversiteye bağlı 
kurumların binalarına veya bunların eklerine girebilir. 

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün 
görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı 
kuruluş yetkililerinin zabıtadan yardım talep etmeleri halinde, 

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuşturulması için 
her zaman, 

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir, 
İlgili kurumlar kovuşturma dolayısıyla zabıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve 

kolaylığı göstermekle yükümlüdürler." 
Hükmünün yer aldığı malûmlarıdır. 
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Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığının 02/11/2007 tarihli ve 6315 sayılı 
yazısıyla, 05 Kasım 2007 tarihinde, 14.00-18.00 saatleri arasında Hukuk Fakültesinin 82. kuruluş 
yıldönümü toplantısının yapılacağı, toplantıya Adalet Bakanı, yüksek mahkeme başkanları, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, yüksek mahkeme üyeleri, Ankara Adliyesinin hâkim ve savcıları ile 
akademik personel ve öğrencilerin katılacaklarının bildirildiği; toplantı sırasında meydana 
gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla gerekli iç ve dış güvenlik önlemlerinin aldırı İmasının 
talep edildiği; bu talebe istinaden, emniyet görevlilerince anılan fakültenin konferans salonunun 
iç ve dış güvenlik önlemlerinin alındığı; toplantıya davetli olarak katılan Adalet Bakanının 
kürsüde konuşmalarını yaptığı esnada, hukuk fakültesi öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu 
bir grup tarafından "insanlık onuru işkenceyi yenecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek, bir ay 
önce çıkarılan yasanın yanlış olduğu" şeklinde sloganlar atıldığı; uyanlara rağmen slogan atmaya 
devam eden protestocu grubun gerek kendilerine, gerekse çevreye zarar vermelerinin 
engellenmesi amacıyla özel güvenlik görevlileri ve sivil kıyafetli emniyet görevlilerince salon 
dışına çıkarıldıkları; salon dışında protesto eylemlerine devam eden, toplantının seyrini 
değiştirmeye çalışan öğrenci grubunun tüm ikazlara rağmen protesto eylemlerine devam ettikleri, 
grubun görevli polise mukavemet edip salon içerisine yönelmeleri üzerine orantılı bir şekilde zor 
kullanmak suretiyle gözaltına alındıkları; gözaltına alınan öğrencilerin görevli memura 
mukavemet ve protesto eyleminde bulunmak suçlarından mevcutlu olarak Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk edildikleri ve Basın Cumhuriyet savcılığının Hz. 2007-195238 sayısı 
gereğince serbest bırakıldıkları içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 10/12/2007 
tarihli ve 201816 sayılı yazısıyla; 

Basın Bürosunun 2007/3149 numarası üzerinden başlatılan soruşturma sonunda, ilgililer 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karan verildiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
7/12/2007 tarihli ve 3/29212 sayılı yazısıyla 

Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş/İHİN 
Bakan ' 

2.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Bodrum 'da deniz dolgusuyla yapılacak bir turistik 
tesise ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/823) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 13.11.2007 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Emrağ İnşaat Turizm Madencilik Ticaret Taşımacılık Limited Şirketi tarafından, Muğla 
ili Bodrum ilçesinin Yahkavak Beldesi Geris-Edremil Mevkiinde, 283 nolu parselin kıyı 
kesiminde turizm amaçlı tesis yapılması planlandığı, bu tesisin deniz alanında 10714.93 m2 
dolgu yapılması suretiyle yapılacağı, firma yetkililerinin gerekli izinleri almak üzere Turizm 
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Bakanlığına müracaat ettikleri, Turizm Bakanlığının Kıyı Kanunu gereğince konuyla ilgili olarak 
sorumluluğu bulunan Bakanlıklarında uygun görüşünü alarak dolgu izini verebilirken; buranın 
Resmi Gazete'de ilan edilen su ürünleri istihsal alanlarından olduğu su ürünleri flora ve faunası 
için önemli olduğu, Bern ve Barselona Sözleşmeleri ile koruma altına alınan Deniz Çayırlarının 
bulunduğu, Deniz Çayırlarının 2006-2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirkülerin 6 inci 
maddesi gereğince toplanmalarının ve avlanmalarının yasak olduğu, yapılacak bu dolgunun 
yukarıda sıralanan gerekçelerden dolayı yapılmasının kanunen mümkün olmadığı açıkça 
görülürken; yaptığımız inceleme sonucunda 3000 m2'ye yakın bir alanın doldurulduğu ve 
doldurma işleminin hala devam ettiği tespit edilmiştir. 

1-Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar konuyla ilgili gerekli izinleri vermiş midir? Konuyla 
ilgili alınan bir karar varsa bu karar söz konusu firma yetkililerine tebliğ edilmiş midir? 
Edilmişse hangi tarihte yapılmıştır? 

2-Yalıkavak Beldesi Geris-Edremil Mevkiinde imara açık turistik tesis yapacak alan yok mudur? 
Varsa bu arsaların m2 birim fiyatı nedir? Dolgusu yapılacak 10714,93 m2 alanın arsa değeri ne 
kadardır? 

3-Mevzuata göre dolgu yapılamayacak bu alanda devam eden dolgu işlemleri için Bakanlık 
olarak şu ana kadar ne tür bir işlem yapılmıştır? 

4-Bu yapılan dolgu çalışması, bundan sonra turizm alanı yaratmak isteyen diğer başvurulara 
emsal oluşturmayacak mıdır? Her müracaatta izinsiz olarak doldurulan alanların eski haline 
dönüştürülmesi için ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır? Eğer bir yaptırım yok ise her 
müracaatta 3000 m2 yer doldurulması nasıl önlenecektir? Bu oluşturulan arazi parçalan tapuya 
nasıl tescil ettirilecektir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.01.610-S^0 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/11/2007 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/1485 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN'un 7/823 Esas NoTu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN Prof.Dr. METİN ERGUN'UN 7/823 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar koyla ilgili gerekli izinleri vermiş 
midir? Konuyla ilgili alman bir karar varsa bu karar söz konusu firma yetkililerine tebliğ edilmiş 
midir? Edilmişse hangi tarihte yapılmıştır? 

CEVAP 1 : Bakanlığımızın Geriş-Erdemil mevkiindeki koyda yapılan dolgu işiyle ilgili 
herhangi bir izni söz konusu değildir. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Geriş Edremil 
Mevkiinde 283 nolu parselin kıyı kesiminde Emrağ İnş.Tur.Mad.Tic.Taş.Ltd.Şti. tarafından 
yapılmak istenilen kıyı düzenlemesi ve dolgu alanına ilişkin 33G-lIb ve 33G-IİC nolu paftalar 
üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli kıyı düzenlemesi ve dolgu alanı uygulama imar planı teklifi 
Bakanlığımıza iletilmiş, 13/03/2007 tarihli ve 41904 sayılı yazımız ile 3830/3621 sayılı Kıyı 
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda söz konusu 1/1000 ölçekli kıyı düzenlemesi ve dolgu 
alanı uygulama imar planı teklifi hakkında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri istenilmiştir. 

Bahsi geçen yazıya cevaben kurum görüşlerinin henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 
Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 10/05/2007 tarihli ve 1033-3173 sayılı yazısı ile "talebin 
uygun bulunmadığına" dair teknik raporuna istinaden konunun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
oluşturulan bir komisyon marifetiyle mahallinde yeniden incelenmesi öngörülmüş ve 18/07/2007 
tarihinde mahallinde yapılan teknik inceleme neticesinde hazırlanan raporu ile bu rapor 
doğrultusunda oluşturulan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
görüşü 19/09/2007 tarihli ve 2849-6631 sayılı yazı eki olarak Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Söz konusu raporda özetle "gerek yerinde yapılan ölçümler ve gözlemler, gerekse kıyı kenar 
çizgisini içeren alanın eski haritası ile mevcut dolguyu gösteren haritanın karşılaştırılması 
sonucunda 3225 m2'lik alanın inşaat çalışmaları ve hafriyat sırasında doldurulduğu, bu alanın tekrar 
eski haline getirilmesinin mümkün olmadığı, böyle bir çalışmanın deniz ortamına çok daha fazla 
olumsuz etkilerinin olacağı, dolayısıyla mevcut durumun başka bir değişiklik ve dolguya 
gidilmeden mutlaka korunması gerektiği kanaatine varıldığı belirtilerek yapılması planlanan deniz 
dolgusu kapsamında projede belirtilen mendireğin ve civarında yapılması istenilen çalışmaların 
iptal edilmesi, bu alanın doğal olarak korunmasının uygun olacağı" belirtilmektedir. 

Bu çerçevede 02/10/2007 tarihli ve 166817 sayılı yazımız ile 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununun "İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler" başlıklı 7 nci maddesi gereğince izin alınmadan 
oluşturulan dolgu alanı (3225 m2) için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca 
yasal işlemlerin başlatılması; deniz tarafındaki doğal yapının korunması ve deniz ortamında tarama 
çalışmaları dahil hiçbir dolgunun yapılmaması, mevcut dolgudan kaynaklanacak dolgu 
maddelerinin denize taşınmasını önleyecek tedbirlerin en kısa zamanda alınması gerektiği, sonuç 
olarak talep edilen 1/1000 ölçekli kıyı düzenlemesi ve dolgu alanı uygulama imar planı talebinin bu 
bağlamda uygun görülmediği talep sahibi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. 
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SORU 2: Yalıkavak Beldesi Geris-Edremil Mevkiinde imara açık turistik tesis yapacak 
alan yok mudur? Varsa bu arsaların m2 birim fiyatı nedir? Dolgusu yapılacak 10714,93 m2 alanın 
arsa değeri ne kadardır? 

CEVAP 2: 24/11/2006 tarihinde 26356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine ilişkin olarak 
Bakanlığımızca yürütülen 1/25.000 ölçekli planlama çalışmaları 10/10/2007 tarihinde onaylanarak 
sonuçlandırılmıştır. Söz konusu planın plan notlarının 4 ncü maddesinin 6 ncı bendinde "Bu plan 
sınırları içerisinde kalan alanlarda, dönemin ilgili mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar 
planları yürürlüktedir." denilmekte olup onaylı alt ölçekli imar planı bulunan alanlarda imar 
uygulamaları (inşaat, iskan ruhsatı vb) belediyelerin sorumluğundadır. Onaylı planlar ile 
belirlenmiş alanlara ilişkin arsa değerlemesi, birim fiyat belirlemesi vb işlemler Bakanlığımız yetki 
ve sorumlulukları arasında yer almamaktadır. 

SORU 3: Mevzuata göre dolgu yapılamayacak bu alanda devam eden dolgu işlemleri için 
Bakanlık olarak şu ana kadar ne tür bir işlem yapılmıştır? 

SORU 4: Bu yapılan dolgu çalışması, bundan sonra turizm alanı yaratmak isteyen diğer 
başvurulara emsal oluşturmayacak mıdır? Her müracaatta izinsiz olarak doldurulan alanların eski 
haline dönüştürülmesi için ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır? Eğer bir yaptırım yok ise her 
müracaatta 3000 m2 yer doldurulması nasıl önlenecektir? Bu oluşturulan arazi parçalan tapuya nasıl 
tescil ettirilecektir? 

CEVAP 3-4: Söz konusu dolgu alanının yapılmasına ilişkin Bakanlığımızca verilmiş 
herhangi bir izin bulunmamakla beraber mevzuata aykırı olarak yapılaşmış alanlarda uygulanacak 
yasal işlemler ilgili belediyesi ve Muğla Valiliğinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Urla Adliye Sarayı yapımına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/878) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. *• 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- İzmir'in Urla ilçesinde yapılması düşünülen Adliye Sarayı konusunda 
bugüne kadar neler yapılmıştır? Adliye Sarayı ne zaman 
tamamlanarak hizmet vermeye başlayacaktır? 

2- Urla adliye sarayı ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? Bu konuyla 
ilgili olarak bakanlığınız bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu 
ödenek yeterli midir? 
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TC. 
ADALET BAKANLIĞI % £ Jl.%2007 

Bakan 
^ K O S 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/11/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-1684 sayılı yazı, 

b) 07/12/2007 tarihli ve 543/1377 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, izmir Milletvekili Bülent Baratalı tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/878 Esas No.lu soru önergesine ilişkin cevaba 
esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ali ŞA\IIN 
Soru önergesi cevabı Bakan 

Sayın Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/878 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İzmir İli Urla İlçesi Adalet Sarayı yapılması amacıyla, Bakanlığımız Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne cezaevi alanı olarak tahsis edilmiş olan ve 2020 m2 toplam 
alanı bulunan, 459 ada, 6 parsel ile ilgili çalışmalara devam edildiği, yapılan çalışmaların 
tamamlanmasının ardından yatırım programına dahil edilmesinin düşünülebileceği, söz 
konusu işin henüz yatırım programına alınmamış olması nedeniyle ödenek de ayrılmadığı, 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş^HIN 
Bakan 

243 



TBMM B: 44 2 . 1 . 2 0 0 8 

4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Irak'ta çalıştırılmak üzere paralı asker arandığı habe
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/922) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak/yaqıtlanmasını arz 
ederim. 

24 Eylül 2007 tarihinde bir ulusal gazetemizde "Karanlık ilişkiler" başlığı ile yer alan haberde; 
Blackwater ve diğer güvenlik şirketlerinin 2005 yılında, Türkiye'de "Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı 
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'nün 19.2.2004 gün ve 3459 sayılı iznine" bağlı olarak 
Irak'ta çalıştırmak üzere "paralı asker" aradıklarına yer verilmiştir. (Cumhuriyet, 24 Eylül 2007) 

Söz konusu habere göre; gerek belirli yayın kuruluşlarına ilan vererek, gerekse Türkiye'deki "bağlantılı 
şirketler" aracılığıyla paralı asker arayan şirketlerin, daha çok taşeron Firmalar kullandığı belirlenmiştir. 

Özel güvenlik şirketlerinin, Türkiye'den aradıkları paralı askerlerde, daha önce TSK, Emniyet Teşkilatı 
yada Özel Güvenlik şirketlerinde çalışmış olma koşulu aradıkları öğrenilmiştir. 

Irak'taki işgal birlikleri arasında en büyük ikinci gücü oluşturan özel güvenlikçilerin, ABD askerlerinin 
Irak'taki kısıtlamalarına tabi olmadıkları, bu durumun özellikle silah kaçakçılığı konusunda ellerini 
rahatlattığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Irak'taki en büyük özel güvenlik şirketi Blackvvater'ın adının silah 
kaçakçılığına karışması da bu durumu özetlemekte ve güvenlik şirketlerinin, karanlık ilişkiler ağını da 
gündeme taşımaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- Söz konusu güvenlik şirketlerinin, Türkiye'den "paralı asker" bulmasına yardımcı olan ve 
Türkiye'de bağlantı içerinde oldukları ifade edilen "şirketler" hükümetinizce bilinmekte midir? 

2- Blackvvater ve diğer güvenlik şirketlerinin, Türkiye'de bağlantı içerisinde olduğu şirketler 
hangileridir? Bu şirketler kimlere aittir? Bu şirketlerin yabancı ortakları var mıdır? 

3- Güvenlik şirketlerinin kendi firmalarının isimlerini kullanmak yerine paravan şirketlerle/taşeron 
şirketlerle Türkiye'den "paralı asker" götürdükleri öğrenilmiştir. Bu taşeron şirketler 
hükümetince de izlenmekte midir? 

4- Bu güne kadar kaç Türk vatandaşı özel güvenlik şirketlerinde çalışmak üzere İrak'a geçmiştir? 
Bunlardan ne kadarı, eski güvenlik mensubu, ne kadarı Türkiye'de Özel Güvenlik şirketlerinde 
çalışmış kişilerden oluşmaktadır? 

5- Güvenlik şirketlerinin, Türkiye'den götürdüğü Türk vatandaşlarına ilişkin çalışma koşullarını ve 
belgelerini gizli tuttuğu bilgisi edinilmiştir. Adı silah kaçakçılığına karışan, Blackvvater şirketinin, 
Türk vatandaşlarına ilişkin belgeleri gizleme nedeninin, şirketin karanlık ilişkiler içinde olduğunu 
mu göstermektedir? 

6- Türkiye'den Irak'a paralı asker olarak giden kişiler ve Irak'a gitmesine aracı olan şirketler 
hakkında ilgili kurumlarca güvenlik araştırması yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise, Irak'ta "paralı 
asker" olarak bulunan vatandaşlarımızdan yasadışı olaylara karıştığı belirlenen olmuş mudur? 

7- Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumunun tüzesinde/mevzuatında başka ülkelere 
"paralı asker" gönderme var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.O-12.00-00/610- 2~S^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 03/12/2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4519 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ'a ait 7/922 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ FEVZİ TOPUZ'UN 7/922 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Ülkemizde özel güvenlik şirketleri 26/06/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel Güvenlik Şirketleri" başlıklı beşinci 
maddesi "Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığı'nın iznine 
tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet 
alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Yabancı kişilerin özel 
güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti 
verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir." hükmü doğrultusunda kurulmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre; Blackwater isimli bir şirketin faaliyet izni almak 
üzere müracaatta bulunmadığı ve faaliyet izin belgesi verilmediği anlaşılmıştır. Bahse konu 
şirket tarafından Kanun'un 5'inci maddesi "Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve 
kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir 
hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir." hükmü doğrultusunda valiliklerimize yapılmış 
herhangi bir hizmet bildirimi de bulunmamaktadır. Ayrıca, bahse konu şirketin 
Bakanlığımızdan faaliyet izni almış yerli ya da yabancı ortağı bulunan özel güvenlik şirketiyle 
herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 28 Eylül 2007 tarihinde söz konusu haberlerde yer alan silah kaçakçılığı 
konusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen bir toplantıda, Irak'taki kayıt dışı 
silahları araştırmakla görevli ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişlerinin görüşleri 
sorulmuştur. ABD'li yetkililer tarafından, konunun ABD Dışişleri Bakanlığınca takip edildiği, 
özel güvenlik görevlisi olduğu değerlendirilen iki kişinin 2003 ve 2004 yıllarında silah satma 
suçlarını itiraf ettikleri ve açılan soruşturmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 
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4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3. maddesi (d) bendi gereği, yurtdışına 
Türk işçisi götürmek isteyen işverenlerin, yurtdışında iş aldıklarına ilişkin belgelerle Türkiye 
İş Kurumuna başvurmaları ve işçilerini Kurum aracılığı ile götürmeleri gerekmektedir. 

Blackvvater Güvenlik Şirketi'nin yurdışına işçi götürmek için Bakanlığımız Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü'ne herhangi bir başvurusu yoktur. 

Bravo İletişim Güvenlik Ltd. Şti. adındaki firma, yurtdışından iş aldığından bahisle, 
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne başvurmuş, ancak istenilen belgeleri ibraz 
etmediği için işlemleri yapılmamıştır. 

Söz konusu firma bunun üzerine, Bakanlığımıza başvurmuştur. Bakanlığımızca 
"güvenlik iş kolunda" Irak'tan iş alan firmaların işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı yolunda 
Dışişleri Bakanlığından görüş istenilmiştir. Dışişleri Bakanlığınca, konuya ilişkin olarak 
Bakanlığımıza gönderilen yazıda; Irak ve Afganistan'daki belirsizlik ortamında siyasi 
bakımdan arzu edilmeyen hassasiyetlere yol açabileceğinden, "güvenlik iş kolunda" iş alan 
firmalara izin verilmesinin olumlu karşılanmayacağı yolunda görüş belirtilmiştir. Bunun 
üzerine Türkiye İş Kurumu, bu kapsamda başvuran tüm firmalara işlemlerinin yapılamayacağı 
yolunda olumsuz görüş bildirmiştir. 

Buna rağmen, Bravo İletişim Güvenlik Ltd. Şti.'nin Türkiye İş Kurumu'ndan izin 
almaksızın Irak'a işçi götürdüğü tespit edilmiş ve Türkiye İş Kurumu Ankara İl 
Müdürlüğünce bu firmaya toplam 34.990.000.000,-TL idari para cezası uygulanmıştır. 

Ayrıca, Kare Güvenlik Sistemleri ve Savunma Sanayi A.Ş. adlı firma 11/02/2004 
tarihli yazıları ile Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne başvurarak, ülke izni 
belirtmeksizin, yurtdışı projelerinde çalıştırmak üzere portföy oluşturmak istediğini belirtmiş 
ve ilan izni istemiştir. Söz konusu İl Müdürlüğümüzün 19/02/2004 tarihli yazısı ile ilan 
başvuruları, ilan metnindeki meslekler veşar t la r değiştirilmemek koşuluyla, uygun 
görülmüştür. Firma, 17/03/2005 tarihjnde^tekrar*İkrnüdürlüğümüze başvurmuş ve bugüne 
kadar ilana çıkılmadığından aynı tartfflj, izin' île^ilanı yayınlamak istediğini belirtmiştir. Söz 

konusu firmanın, ilan metnini değiştirerek "Kuzey Irak'taki ABD üslerinde görevlendirmek 
üzere" eleman arandığını belirtir şekilde ilanı yayınladığı tespit edilmiş ve Türkiye İş Kurumu 
Ankara İl Müdürlüğünce firmaya gönderilen 10883 sayılı yazı ile 1.428.920,- YTL idari para 
cezası uygulanmıştır. 

Kare Güvenlik Sistemleri ve Savunma Sanayi A.Ş. işçi götürmek üzere izin almış 
olmakla birlikte, bugüne kadar bu firma tarafından, Türkiye İş Kurumundan sözleşme 
imzalatmak suretiyle yurtdışına işçi çıkış i^efBİ-yapjImamıştır. 
5. - Samsun Milletvekili Osman Çakır 'in, Futbol Federasyonunun yayın gelirlerine ve amatör fut

bol takımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/974) 

, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98.Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 
96 ve 99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.Osman ÇAKIR 

Samsun Milletvekili 

SORULAR : 

1. Son beş yıl içinde Futbol Federasyonu tarafından pazarlanan futbol yayınlarından elde 
edilen gelirler ne kadardır? 

2. Bu gelirlerden hangi kulübe ne kadar ödeme yapılmıştır? 
3. 2007 yılı itibariyle ülkemizde futbol branşında faaliyet gösteren amatör takım sayısı nedir? 
4. 2007 yılında Amatör futbolun yürütülmesi için ayrılan kaynak miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/<53':> 

Konu : Soru Önergesi J2^11 /2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 06.12.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/974-1973/4578 sayılı yazı. 
b) 10.12.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-22-8/4815 sayılı yazı 
c) 26.12.2007 tarih ve T.F.F. 928 sayılı yazı 

İlgi (a) yazınız gereği Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman ÇAKIR'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/974esas numaralı yazılı soru önergesiyle 
ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgi (c) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. /fyyt&Q£^fy * 

( Murat BÂŞESGİOĞLU 
EK: İlgi (c) yazı ve eki Devlet Bakanı 

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Turkish Football Federation 
26.12.2007 

Ünite : Genci Sekreterlik 
Sayı : 2007 / 928 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Murat BÂŞESGİOĞLU) 
özel Kalem Müdürlüğü 

ilgi: 17 Aralık 2007 tarih, B.02.0.005/784 sayıh yazınız 

T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Sn. 
Maksut Mete tarafından B.02.0.KKG.O.I2/106-22-8/4815 sayı ile Devlet Bakanı Sn. Murot 
Başesgioğlu'na iletilen Samsun Millctvokili Sn. Osman Çakır'm som Önergesinde yöneltilen 
soruların cevaplarını aşağıda bilgilerinize arz ederiz. 

1. Son beş yıl içinde Futbol Federasyonunca pazarlanan futbol yayınlarından elde edilen 
gelirler, Süper Ligin TV'den naklen yayını karşılığı : 921.490.000._YTL, Süper Ligin 
Radyodan naklen yayını için 4.600.000._YTL ve TFF 1. Liginin TV' den naklen vayıni 
karşılığı 11.500.000._YTL olmak üzere toplam 937.590.000._YTL dir. 

2. Bu gelirlerden kulüplere yapılan ödemeler ekli tablolarda bulunmakladır, tçinde 
bulunduğumuz sezon olan 2007-2008 se?onu kulüplere yapılacak Ödemeler tahmini 
olarak verilmiştir. 

3. 2007 yılı itibariyle ülkemizde futbol branşında faaliyet gösteren kulüp sayısı "4061" 
olup bu kulüpler "10831" takım ile müsabakalarda yer almışlardır. 

4. 2007 yılında (2007-2008 futbol sezonunda) Amatör Futbolun yürütülmesi için 
Fedcrasyonumuzca ayrılan Bütçe 13.492.581 ._YTL dir. v IMUO «4MM<I£U*M]L 

Türkiye Futbol Federasyonu 
Genci Sekreteri 

- 2 4 7 -

http://490.000._YTL
http://500.000._YTL
http://937.590.000._YTL


TBMM B: 44 2 .1 .2008 

2006-2007 FUTBOL SEZONU TFF 1.LİG NAKLEN YAYH GELİR DAĞITIMI 

TOPLAM 

ÖDEME 

A.SEBATSPOR 

ALTAY 

BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 

DİYARBAKIRSPOR 

ELAZIĞSPOR 

ESKİŞEHİRSPOR 

GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 

GENÇLERBİRLİĞİ ASAŞSPOR 

İSTAN BULSPOR A.Ş. 

KARŞIYAKA 

KASİMPAŞA 

KOCAELlSPOR 

MALATYASPOR 

MARDN5POR 

ORDUSPOR 

SAMSUNSPOR 

TÜRK TELEKOMSPOR 

UŞAKSPOR 
TOPLAM 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

244.444,44 

4.400.000,00 

2007-200* FUTBOL SEZONU TFF 1 .LİG NAKLEN YAYIN GELİR DAĞITIMI 

TOPLAM 

ÖDEME 

ALTAY 

ANTALYASPOR AŞ 

BOLU SPOR 

DİYARBAKIR SPOR 

ELAZIĞSPOR 

ESKİŞEHİRSPOR 

G.ANTEP B.ŞEHİR BLD 

GİRESUN SPOR 

İSTANBULSPOR 

KARŞIYAKA 

KARTAL SPOR 

KAYSERİ ERCİYES SPOR 

KOCAELİSPOR 

MALATYA SPOR 

MARDFNSPOR 

ORDUSPOR 

SAKARYASPOR AŞ 

SAMSUN SPOR 

TOPLAM 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

383.500,00 

6.903.000,00 
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2007 - 2008 FUTBOL SEZONU SÜPER LİG RADYO NAKLEN YAYIN 

GALATASARAY A S . 
FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ A.Ş. 
TRABZONSPORA.Ş. 
KAYSERİ 
GENÇLERBİRLİĞ1 
KONYA 
SİVASSPOR 
ÇAYKUR RİZE 
GENÇLERBİRLİĞI OFTAŞ 
GAZİANTEP 
VESTEL MANİSAPOR 
MKE ANKARAGUCU 
ANKARA SPOR 
DENİZÜ 
BURSASPOR 
İST.B.S.BELEDİYE 
KASIMPAŞA SPOR 
TOPLAM 

TOPLAM 
ÖDEME 

230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 
230.000 

4.140.000 

2003-2004 SEZONU NAKLEN YAYIN HAVUZ DAĞITIMI 
TOPLAM 
ÖDEME 

GALATASARAY 
FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ 
TRABZONSPOR 
A.SEBATSPOR 
ADANASPOR 
BURSASPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR 
DENİZUSPOR 
DİYARBAK1RSPOR 
ELAZIGSPOR 
GAZİANTEPSPOR 
GENÇLERBİRLİĞI 
İSTANBULSPOR A.Ş. 
KONYASPOR 
MALATYASPOR 
MKE ANKARAGUCU 
SAMSUNSPOR 

t TOPLAM 

22.249.878 
22.249.878 
22.249.878 
17.212.170 

5.100.219 
5.212.221 
6.848.818 
5.652.063 
6.542.178 
5.652.949 
4.249.549 
6.766.042 
6.812.909 
6.313.563 
5.470.954 
5.807.441 
7.332.044 
6.658.513 

168.381.267 
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2004-2005 SEZONU NAKLEN YAYIN HAVUZ DAĞİTİMİ 

I 
FENERBAHÇE 
TRABZONSPOR 
GALATASARAY 
BESlKTAS 
GENÇLERBİRLİĞl 
DENfZLİSPOR 
B.B.ANKARASPOR 
KONYASPOR 
GAZİANTEPSPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR 
MALATYASPOR 
SAMSUNSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ 
KAYSERİSPOR 
DİYARBAKIRSPOR 
SAKARYASPOR A.Ş. 
İSTANBULSPOR A.S. 
A.SEBATSPOR 

TOPLAM 

ÖDEME 
17.472.974 
13.516.829 
17.472.974 
17.472.974 
6068.565 
5.089.065 
4.434.460 
4.590.010 
5.112.829 
4.646.612 
4.646.612 
5.282.637 
5.941.995 
3.841.643 
4.218.419 
4.180.828 
4.628.465 
3.253.579 

131.871.470 

2005-2006 SEZONU NAKLEN YAYIN HAVUZ DAĞITIMI 

GALATASARAY A.Ş. 
FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ A.S. 
TRABZONSPOR A.$. 
KAYSERİSPOR 
GENÇLERBİRLİĞl 
KONYASPOR 
SVASSPOR 
ÇAYKUR RİZESPOR 
KAYSERİ ERCİYESSPOR 
GAZİANTEPSPOR 
VESTEL MANİSASPOR 
MKE ANKARAG0C0 
ANKARASPOR AS. 
DENİZÜSPOR 
MALATYASPOR 
SAMSUNSPOR 
DİYARBAKIRSPOR 
TOPLAM 

TOPLAM 
ÖDEME 

20.210.661 
20.210.661 
20.210.661 
15.611.077 
7.572.496 
7.223.038 
6.502.696 
6.280.166 
6.131.812 
6.057.636 
6.057.636 
6.057.636 
6.532.927 
5.9B3.459 
5.835.105 
5.760.928 
5.807.996 
5.241.691 

163.288.283 
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2006 - 2007 SEZONU NAKLEN YAYIN HAVUZ DAĞITIN» 

KULÜP ADİ 
GALATASARAY A.§. 
FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ A.Ş. 
TRABZONSPORA.Ş. 
KAYSERİ 
GENÇLERBİRLİGI 
KONYA 
SİVASSPOR 
ÇAYKUR RİZE 
KAYSERİ ERCİYES 
GAZİANTEP 
VESTEL MANİSAPOR 
MKE ANKARAGUCU 
ANKARA SPOR 
DENİZLİ 
BURSASPOR 
ANTALYASPOR 
SAKARYASPOR 
TOPLAM 

TOPLAM 
ÖDEME 

21.893.515 
21.893.515 
21.893.515 
16.912.907 
7.890.135 
7.294.381 
6.698.626 
6.930.403 
6.312.331 
6.080.554 
6.544.108 
6.466.849 
7.105.210 
6.853.144 
6.389.590 
6.698.626 
6.235.072 
4.999.274 

175.091.756 

2007 - 2008 FUTBOL SEZONU NAKLEN YAYIN HAVUZ DAĞITIMI 

GALATASARAY A_$. 
FENERBAHÇE 
BEŞİKTAŞ A.S-
TRABZONSPORA.Ş. 
KAYSERİ 
GENÇLERBİRLİGI 
KONYA 
SİVASSPOR 
ÇAYKUR RIZE 
GENÇLERBİRLİGI OFTAS 
GAZİANTEP 
VESTEL MANİSAPOR 
MKE ANKARAGUCU 
ANKARA SPOR 
DENİZLİ 
BURSASPOR 
İST.B.S-BELEDİYE 
KASIMPAŞA SPOR 
TOPLAM 

TOPLAM 
ÖDEME 

23.604.694 
23.604.694 
23.604.694 
18.236 649 
7.500.000 
8.000.000 
6.500.000 
7.000.000 
7.000.000 
6.000.000 
8,000.000 
5.500.000 
8.000.000 
6.000.000 
8.000.000 
6.500.000 
6.000.000 
6.000.000 

185.050.731 
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6.-Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, turizm sektöründeki kaçak işçi sorununa ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/988) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. O^^v-"—*\ 

TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Antalya Manavgat'ta 
bu yıl vergi ödülleri töreninde yaptığı konuşmada: İşçileri SSK'lı 
yapmak bir bonusdur" demektedir. Bunun için de tekstil sektörünü 
örnek göstermektedir. Oysa Antalya ve çevresindeki turizm 
işletmelerinde Rus resepsiyonist, Moldovalı odacı çalıştırılacağına, 
yerli işçi çalıştırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 3 aylık 
geçici işçi olarak gelip giriş-çıkış yapmak suretiyle çalışan bu işçilerin 
önüne geçmek kolaydır. Bu sektörde kaçak işçi çalıştırılmamasının 
yolu, stopajın kaldırılarak, SSK'nın kademeli olarak düşürülmesidir. 
Bunun sonucunda istihdamın yerli işçi üzerinde yoğunlaşacağı 
kesindir. SSK'lı işçi çalıştırmak bir bonus değil, bir gereklilik olmalıdır. 

SORU 1 : Ülkemizdeki işsizlik oranı nedir? Bu oranın yükselmesinde 
ülkemizde çalışan kaçak işçilerin payı ne kadardır? • 

SORU 2 : Yabancıların turist vizesi ile gelip özellikle turizm 
sezonunda otellerde çalışmaları için gerekli izin Bakanlığınızca mı 
verilmektedir? 

SORU 3 : Turizm sezonunda Bakanlığınız müfettişlerince bu 
işletmelerde çalışanlar denetlenmekte midir? Eğer düzenli olarak 
denetlemeler yapılıyorsa hala neden kaçak işçi çalıştırmanın önüne 
geçilememektedir? 

SORU 4 : Turizm çalışanlarının SSK primlerinin kademeli olarak 
düşürülmesi ve stopajların kaldırılması gibi çalışmalar yapılmakta 
mıdır? 

SORU 5 : SSK'lı işçi çalıştırmak sizce de bir "bonus" mudur? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00/610- 2-SVt 
Konu : Yazılı Soru Önergesi . ,; .... 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06/12/2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1980 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'e ait 7/988 Esas NoTu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ TAYFUR SÜNER'İN 7/988 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

TÜİK'nun 15/11/2007 tarihli verilerine göre Türkiye'deki işsizlik oranı %9.2'dir. Bu 
oran kentte %11,6, kırsalda ise %5,6' dır. Bu oranın değişiminde ülkemizde çalışan kaçak 
işçilerin payına ilişkin olarak herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Ülkemiz ekonomisi ve yerli istihdama katkısı açısından; Türkiye'de çalışacak yabancı 
uyruklu şahısların çalışma izin başvuruları değerlendirilirken; 

Yabancı personel çalıştırma talebinde bulunan şirketin; mali durumu, genci 
potansiyeli, ihracat tutarı, yerli istihdama katkısı ve yabancının şirketin faaliyet alanı ile ilgili 
olarak şirkete katkısı gözönüne alınmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan "ülkemizde iş arayanlar" listesi çalışma izin 
başvurulanda dikkate alınmakta; Türk vatandaşı çalıştırmayan firmaların yabancı uyruklu 
personel çalıştırma talepleri çoğunlukla kabul edilmemekte ve bunlardan Türk vatandaşı 
istihdamı istenilmektedir. 

Ayrıca, bazı meslek grupları için yapılan çalışma izin başvurularında (Mühendis ve 
Mimar) işyerinde mutlak o meslekten Türk vatandaşı çalıştırılması koşulu aranmaktadır. 

Vasıfsız işgücü talepleri kabul edilmemekte; ucuz işgücü maliyeti nedeniyle talepte 
bulunulduğu kanaati edinilen müracaatlar da reddedilmektedir. 

İşverence, çalıştırılacak yabancıya ödenecek ücret miktarının; yapılacak görev, katkı 
ve yetkinlik ile bağdaşır seviyede olması gözetilmektedir. 

Bu uygulamaların sonucu olarak; yabancıların kaçak çalışmalarının ve ucuz işgücü 
amaçlı istihdamının önüne geçilmiş, çalışma amaçlı göçün yasal olarak kontrol ve 
düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. 

Diğer taraftan; insan ticareti ile mücadeleye yönelik hükümler 4817 sayılı Kanun'un 
Uygulama Yönetmeliğine konularak yaşama geçirilmiştir. 
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İnsan ticareti açısından risk altında olan yabancılar için; Türkiye'de altı ay süreyle 
ikamet etmiş olması dikkate alınmamakta, çalışma izni uzatma taleplerinde de (ilk başvuruda 
olduğu gibi) her defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi almaları koşulu 
aranılmaktadır. Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki 
vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye'ye gelmiş olan 
ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvurulan kabul 
edilmemektedir. 

Yabancıların Türkiye'deki çalışmaları ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile 
ilgili esaslar 06/09/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinde; yabancıların Türkiye'de çalışmaya başlamadan evvel 
izin almaları gerektiği hükme bağlanmış olup, yabancının yada işvereninin yurt içinden 
çalışma izni talebinde bulunabilmesi için; başvuru tarihi itibariyle yabancının; Türkiye'de 
öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az allı ay 
süreli ikamet tezkeresinin bulunması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması 
gerekmektedir. 

Türkiye'de geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan yabancılar ise başvurularını; 
uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğine yapabilmekte; Türkiye'deki işveren 
firmanın da en geç üç işgünü içerisinde başvuru belgelerini Bakanlığımıza teslim etmesi 
gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Turist vizeaUlft-ülkemize gelen yabancıların yurt içinden çalışma izin 
başvurusunda bulunmaları söz l̂îonu.ş'ü blmamaktadır. 

Yurtdışından yapılan müracaatlarda ise; dış temsilciliklerimizin görüşleri; çalışma izin 
vizesi başvurularında yer almakta olup, görüşün olumlu olmaması halinde izin 
verilmemektedir. 

Bakanlığımız işyerinin genel durumu ile yabancının eğitim, mesleki yeterlilik ve 
tecrübesinide gözönünde bulundurarak çalışma izin talebini sonuçlandırmaktadır. 

Diğer yandan; Belgeli Turizm İşletmelerinde çalışacak yabancılar için 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu gereği kota uygulanmakta; bu işletmelerde azami % 10 oranında 
yabancıya çalışma izni verilebilmektedir. 

Bakanlığımız İş Müfettişlerince yabancı kaçak işçi çalıştırmayla ilgili 
15/05-30/09/2007 tarihleri arasında sahil şeridindeki illerin bağlı olduğu İstanbul, İzmir ve 
Antalya Grup Başkanlıklarımızda gerçekleştirilen " Yabancıların İzinsiz Çalışmasının 
Önlenmesi Proje Denetimi" nde ; 

- Proje kapsamında ağırlıklı olarak, deri, konaklama ve eğlence yerleri, licaret-biiro 
eğitim ve güzel sanatlar, banka ve sigorta ile sağlık işkollarında teftiş yapılmıştır. 

- Yürütülen proje kapsamında, toplam 666 işyerinde İnceleme Teftişi yapılmış olup 
bu işyerlerinde toplam 799 yabancı uyruklunun istihdam edildiği yada edilmekte olduğu tespit 
edilmiştir. 

- 338 işyeri için 4817 sayılı yasaya muhalefetten idari para cezası uygulanması lalep 
edilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun amacı ve işlevi, Ülkemiz çalışanlarının büyük bir 
bölümünün sosyal güvenliklerini sağlamaktır.Sosyal güvenliğin sağlanması ise her şeyden 
önce bir fınans sorunudur. Kurumun en önemli fınans kaynağı da sigorta primleridir. 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükümlerine göre, ödeme güçlüğü içinde 
bulunduğu anlaşılan işverenlerin Kurumumuza olan borçlarının taksitle ödenmesi mümkün 
bulunduğundan talep edilmesi halinde yasa maddesinde belirtilmiş olan şartların yerine 
getirilmesi kaydıyla borçları en fazla 24 ay süre ile taksitlendirilebilmektedir. 

Bu nedenle, turizm alanında faaliyet gösteren işyerlerinin, çalıştırıldığı sigortalılardan 
dolayı Kuruma ödemesi gereken sigorta primi ile ilgili olarak, kış ayları için herhangi bir 
ayrım sözkonusu olmamakla beraber, ödeme güçlüğü içinde bulunan işverenlere 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine istinaden taksitlendirme kolaylığı sağlanmaktadır. 
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Diğer taraftan, gerek turizm sektöründe gerekse diğer istihdam alanlarında faaliyet 
gösteren işverenler tarafından Kurumumuza çeşitli tarihlerde sunulan görüş ve öneriler 
Kurumumuz tarafından değerlendirilmiş olup, bu yönde işverenlerin prim yükünün 
azaltılması amacıyla değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Nitekim, 5073, 5084, 5198 ve 5350 sayılı Kanunlarla istihdamın arttırılması ve 
işverenlerin prim yükünün azaltılması yönünde kanuni düzenlemeler yapılmışın-. 

506 sayılı Kanuna 5073 sayılı Kanun ile eklenen geçici 90 inci madde uyarınca 
01/01/2004 ile 30/06/2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, sigorta primine esas 
günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazançlar ile alt sınır arasındaki farka ait işverence 
ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik priminin ve sosyal güvenlik destek priminin 
sigortalı ve işveren hisselerinin tümünün Hazinece karşılanacağı öngörülmüştür. 

Buna göre, 01/01/2004 tarihinden geçerli olan prime esas kazancın alt sınırı olan 
549.630.000.-TL ile 423.000.000.-TL tutarındaki asgari ücret arasında kalan ve daha önce 
işveren tarafından tamamı ödenen farka ilişkin primler bu defa, 6 ay süreyle Hazine tarafından 
karşılanmıştır. 

Bu uygulamanın ardından, 5198 sayılı Kanun prime esas kazançların alt sınırında da 
bir indirim gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle, kamuoyunda yıllardır—eleştiri konusu yapılan 506 sayılı Kanun ile 
belirlenen sigorta primine esas kabanca ait aj,t sınır ile asgari ücret arasındaki farkın tutarına 
ait sigorta primlerinin işverence karşılanmasının yarattığı ek maliyet ile ilgili olumsuzluklar 
da bu şekilde giderilmiştir. 

Diğer taraftan, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik yapısı için. Kurumumu/ aktil-pasif 
dengesini ve aklüeryal yapısını da korumak zorundadır. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 10. maddesine göre, nitelikleri bakımından en çok 30 iş 
günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denilmektedir. 

Bununla birlikte, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Kararları ile bilimsel görüşlere göre 
mevsimlik işler; her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde 
yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları 
ve yılın arta kalan döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi yılın faaliyet dönemi başına 
kadar askıya alındığı işler olarak tanımlanmıştır. 

Mevsimlik işçilerde iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesi devam etmekle 
beraber, yasada öngörülen nedenlerle tarafların bu sözleşmeden doğan borç ve 
yükümlülüklerinin bazılarının geçici olarak uygulanmaması demektir. 

Bir başka ifade ile, iş sözleşmesi varlığını sürdürmekte sadece sözleşmenin öngördüğü 
yükümlülükler (işçinin iş görme borcu, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü) yerine 
getirilmemekte, ertelenmektedir. 

7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Bilişim Vadisi Projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tıca 
ret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/1019) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 
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İzmir, sosyal ve kültürel alt yapısı, üniversiteleri, ulaşım ve yaşam olanakları 
ile yazılım üretimi ve geliştirme konusunda oluşturulması düşünülen bilişim 
vadisi için en uygun ve potansiyeli en yüksek şehirdir. 

Halen 70'in üzerinde firmanın yazılım ve araştırma geliştirme faaliyetlerini 
yürüttüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsürideki 2 milyon 
184 bin metrekare alana sahip İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 
Bilişim Vadisi olarak ilan edilmesi konusunda 59. Hükümet döneminde 
girişimlerde bulunulmuş ve destek sözü alınmıştır. Bu bağlamda; 

1- Büyük bir sermaye yatırımı gerektirmeyen bilişim konusunda 
hükümet ve bakanlık olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- EXPO süreci de göz önüne alındığında bölge ve ülke ekonomisine 
önemli bir ivme kazandıracak olan "Bilişim Vadisi'nin" yeri hazır 
olan İzmir Urla'da kurulması konusunda bir çabanız olacak mıdır? 

3- Bu konuda yapılacak çalışmalar için nasıl bir takvim 
öngörülmektedir? 

| T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02-&T-4 n R .Q 
KONU : Yazılı Soru Önergesi c b "lu~ ^ U / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 06.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1019-1991/4618 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nm, "Bilişim Vadisi Projesine" ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1019) 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 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1-2-3 : 

E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 
onaylanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 
Planı" nda, 97 nolu eylem olarak yer alan "Bilişim Vadisi" projesi Bakanlığımız sorumluluğunda 
yürütülecektir. 2008 yıllık programında ifade edildiği üzere 2008 yılı sonuna kadar; Türkiye'nin 
bölge ülkeleri içerisinde, uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için-üretim ve operasyon merkezi 
niteliğini kazanması ve geliştirmesi, sektörde yer alan küçük ölçekli firmaların, uluslar arası 
firmaların bölgesel ağlarım kullanarak yurt dışına açılımlarının sağlanması, bilgi teknolojileri 
alanında dış yatırımın ülkeye çekilmesi, sektörde yer alan yerli firmaların iş yetkinliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla kurulacak bilişim vadisine ilişkin olarak fizibilite çalışması 
tamamlanacaktır. Bilişim Vadisinin kurulması için yer seçimi çalışmaları henüz başlatılmamış 
olup, Fizibilite çalışmalarında Bilişim Vadisi'nin İzmir Urla'da kurulması yönündeki talep de 
dikkate alınacaktır. 
8.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta Deri Organize Sanayi Bölgesine ilişkin so

rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/1020) 

27.11.2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

1997 yılında Yatırım Programına alınan İsparta Deri Organize Sanayi 
Bölgesi toplam 63 Hektar alan üzerine kurulu olup, 118 sanayi parseli bulunmaktadır. 
Bölge 2 etaba ayrılmıştır. LEtap Alanı 37,65 Hektar, 2.Etap Alanı 25,60 Hektardır. 

Bölgenin kamulaştırma işlemleri aynı yıl içinde başlamış bugüne kadar 38 
Hektar alan kamulaştırılmıştır. 

2004 yılının Haziran ayında arsa tahsislerine başlanmış olup, LEtap 
Alanında bulunan 62 Adet Sanayi Parselinden 45 Adet Sanayi Parseli katılımcıya 
tahsis edilmiştir.Tahsis edilen sanayi parsellerinden 1 Sanayici üstyapı inşaatına 
başlamış, 3 sanayici proje çalışmaları için müracaat etmiştir. 
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Altyapı hizmetlerinin Atık su Arıtma Tesisi hariç yeni tamamlanmış 
olmasından dolayı sanayiciler üst yapı inşaatlarına başlama talepleri artmış olup 
önümüzdeki günlerde hızlanacaktır. I.Etap yaklaşık 40.ha.alana ait (yol, içme ve 
kullanma suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebeke hattı ve 2500 m3 lük su deposu) 
inşaatlarından müteşekkil altyapı ihalesi 2003 yılı Aralık ayında yapılmış, 2006 yılında 
inşaatı tamamlanmış ve 2007 yılında da kesin kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 
YG-AG Elektrik Dağıtım Şebeke ihalesi de 2005 yılı Temmuz ayında yapılmış olup, 
2006 yılında inşaatı tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 

Atık su Arıtma tesis Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İhalesi Haziran/2007 
tarihinde T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılmış 31.12.2007 tarihinde projeler 
tamamlanacaktır. 

Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşinin, projelerin tesliminden sonra T.C Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca 2008 yılı içinde ihale edilmesi planlanmaktadır. 

2007 yılında KOSGEB tarafından OSB dışında Deri Sanayinde faaliyet 
gösteren işletmelerin OSB içindeki tahsisli yerlerine taşınmaları ve üretime 
başlamalarını taahhüt etmeleri şartıyla Taşınma ve Destek Kredisi saplanmıştır. 

Bugüne kadar 1 sanayici bu krediden faydalanmış ve 21.11.2007 tarihine 
kadar 11 kişi kredi için müracaat etmiştir. 

SORU 1 : 

Atıksu Arıtma Tesisinin İhalesinin 2008 yılında Sanayi Bakanlığınca 
yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

SORU 2 : 

KOSGEB Taşınma kredisinin şartlarının daha uygun hale getirilmesi; örneğin 
24 aylık vade süresinin uzatılarak yatırımcının finansal açıdan rahatlatılması, 
hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 

Deri sektörünün sektörel bazda teşvik kapsamına alınmasına nasıl bakıyor 
ve bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02-6 ? 3 ^ fi 19 onn7 
KONU : Yazılı Soru Önergesi *• b " k " ' * " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 06.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1020-2116/4824 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, "İsparta Deri Organize Sanayi Bölgesine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1020) esas nolu yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

O . >*~V^~Z> 
Ek: önerge cevabı Zafer ÇAĞLAYAN 
ve ekleri Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1: 
Bakanlığımız 2007 yılı Yatırım Programında yer alan İsparta Deri Organize Sanayi Bölgesi 
projesinin altyapı inşaatı tamamlanmıştır. Projenin atıksu arıtma tesisine ilişkin uygulama projeleri 
Bakanlığımıza intikal etmiş olup, incelemesi devam etmektedir. Söz konusu projelerin 
Bakanlığımızca onaylanmasını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde 2008 yılı içerisinde 
ihalesini yapmayı planlamaktayız. * 

CEVAP 2: 
KOSGEB Kredi Destekleri 04.05.2004 tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'na istinaden verilmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu 
kararında KOSGEB'e verilen kredi yetkisinde parasal üst limit 100.000 ABD Dolan, vade olarak 
üst limit ise 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Soru önergesinde belirtilen vadelerin arttırılması Bakanlar 
Kurulu kararına göre mümkün görülmemektedir. 

CEVAP 3: 
Bilindiği gibi, teşvik konusu Maliye Bakanlığı görev alanına girmekte olup, yapılacak değişiklikler 
ilgili kurum tarafından değerlendirmeye alınabilecektir. 
Bununla birlikte, Bakanlığımızca 81 İlin, kimlik taraması ve illerin teşvikle nasıl 
destekleneceğinin araştırmasına başlanılmıştır. İllerin hangi sektörlerde başarılı olacağı, alt 
yapılarının hangi sektöre uygun olduğu yönünde çalışmalar yapılarak, işletmelerdeki rekabet 
gücünün korunmasına, var olan potansiyellerin artırılmasına ve yeni girişimlerin desteklenmesine 
çalışılmaktadır. Yeni teşvik paketinin geliştirilmesine önem verilmekte olup, İllerde başlatılan bu 
çalışmalar ile uygulanabilir teşvik modeli, yatırım stratejisi belirlenerek, destek ve hizmet 
anlayışının hayata geçirilmesine ve bu gelişmeler ışığında da deri sektörüne gerekli desteklerin 
verilmesine çalışılmaktadır. 
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Bakanlar Kurulu Karan 
Karar Sayısı; 2004/7131 
Ekli "Küçük ve Orta ölçekli Sanayi işletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun 

Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında KaraTın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nm 15/8/2003 tarihli ve 
1117 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

j Recep Tayyip ERDOĞAN 

! Başbakan 

j A. GÜL 
i Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
j A. BABACAN 

Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 

Adalet Bakanı 
| H.ÇEL1K 

Milli Eğitim Bakanı 
: S.GÜÇLÜ 

| Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M.H.GULER 

j Enerji ve Tabii Kaynaklar 
1 Bakanı 

A. ŞENER 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. AYDIN 
Devlet Bakanı 
M. V. GÖNÜL 

Milli Savunma Bakanı 
Z. ERGEZEN 

Bayındırlık ve Iskan Bakanı 
M. BAŞESGİOĞLU 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

E. MUMCU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

M. A. ŞAHİN 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

G.AKŞİT 
Devlet Bakanı 

A.AKSU 
içişleri Bakanı 

R.AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 
A. COŞKUN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

.0. PEPE 

Çevre ve Orman Bakanı 

B. ATALAY 
Devlet Bakanı 
K. TUZMEN 
Devlet Bakanı 
K.UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
B. YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB 
Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Karar, KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

işletmelerinin üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata 
yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Karar, 3624 sayılı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımı yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin, sektörel veya ölçek nitelikleri 
KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatınm, işletme sermayesi ve ihracata 
yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — Bu Kararda geçen; 
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını, 
Banka : Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.' ni. 
KOBİ: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini, 
ifade eder. 
Kaynağın oluşumu 
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Madde 4 — İhtiyaç duyulan finansal kaynağın miktarı ve şartları protokolde belirtilmek üzere KOSGEB ve işbirliği yapılacak 
Bankaca sağlanır. 

KOSGEB tarafından tahsis edilecek kaynak KOSGEB'in yıllık bütçesi gözönüne alınarak KOSGEB tarafından heı yıl belirlenir. 
Kaynağın işleyişi 
Madde 5 — KOSGEB ilgili bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek miktarda faiz giderleri karşılığı olarak Türk Lirası 

ve döviz cinsinden gerekli kaynağı protokol yapılan bankada kendi adına açtıracağı hesaba aktarır. 
Banka, aktarılan KOSGEB kaynağını günün şartlarına göre en uygun şekilde nemalandınr. 
KOBİ'lere kullandırılacak olan kredinin kaynağı bankalar tarafından sağlanır. 
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine bankadan kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik döviz ve Türk 

Lirası kredilerinin faiz giderlerinin KOSGEB'ce protokolde belirlenecek kısmının karşılığı, banka tarafından KOBİ'lere 
yansıtılmayarak KOSGEB hesabından karşılanır. 

KOSGEB kaynağından küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek amacı ile KOSGEB'in banka ile yapacağı 
protokolde belirtilecek kredi faiz giderleri, geri dönüşümsüz KOSGEB desteği niteliğinde olup, KOSGEB veya banka tarafından 
KOBİ'lerden geri talep edilmez. 

Bu Karar kapsamında KOBİ'lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı 
komisyon ve diğer masraflar KOBI'lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka tarafından 
belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ'lerden masraf ve komisyon alınmaz. 

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB'in görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 
KOSGEB finansman desteğinden KOBI'lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB'ce belirlenir ve banka ile yapılacak 

protokollerle uygulanır. 
Kredi türü 
Madde 6 — Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk 

Lirası cinsinden kullandırılır. 
Kredi üst limiti 
Madde 7 — Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti 100.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirasını 

geçemez. 
Kredilerin vadesi, faiz oranı ve geri dönüşü 
Madde 8 — Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 24 (yirmidört) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına 

uygun olarak, KOBI'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarınm altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak 
protokollerle belirlenir. 

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile 
belirlenir. 

Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması 
Madde 9 — Kredi talep eden KOBl'ler ilk başvurularını ilgili bankanın şubelerine yaparlar. Banka, bankacılık mevzuatı 

çerçevesinde kredi tahsis işlemlerini gerçekleştirir. 
Banka, uygun bulduğu kredi taleplerini KOSGEB finansman desteğinden faydalandırılmak üzere KOSGEB onayına sunar. 
KOSGEB'ce belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek başvurulardan uygun bulunanların sonuçları bankaya bildirilir 

ve bildirim tarih ve sırası esas alınarak KOBI'lerin destekten faydalanması sağlanır. 
Takip ve sorumluluk 
Madde 10 — Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, 

masraf, komisyon vb. ad altında KOSGEB'den hiçbir talepte bulunamaz. 
Bu Karar'in 4 üncü maddesi uyarınca tahsis edilen kaynak miktarının tamamının kullanıldığı anda kredi talepleri durdurulur. Bu 

durum KOBI'lerin karşılanamayan kredi taleplerine müktesep hak teşkil etmez. 
KOBI'lerin kullandığı kredinin herhangi bir nedenle anapara geri ödemesinin yapılmaması durumunda KOSGEB'ce sağlanan 

finansman desteği durdurulur. 
Madde 11 — Bu Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden: 
a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna (KKDF) kesinti yapılmaz. 
b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

(BSMV) nispeti (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) % 1 (yüzdebir) oranında uygulanır. 
Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 13 — Bu Karan, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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9.- istanbul Milletvekili Süleyman Yağız'in, kadın istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/1041) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. ^30 Kasım 2007 

Süleyman VAĞJZ 
t>SP İstanbul Milletvekili 

İşsizlik toplumsal sorunlarımızın en önemli yerini işgal ederken, iktidarınız 
döneminde bu sorununun çözümü için ülkemizin tüm dinamiklerinin harekete 
geçirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Toplumumuzun en önemli bir kesimini 
oluşturan kadınlarımızın işsizlik oranının her geçen gün artması, istihdam ve işgücüne 
katılma oranlarının düşmesi bu durumun en temel göstergelerindendir. 

OECD tarafından yayınlanan 2007 yılı istihdam raporu verileri, Türkiye'de 
kadınların işsizliğinin arttığını, kadının çalışma yaşamından son yıllarda giderek 
uzaklaştırıldığını açıkça göstermektedir. 

OECD'nin raporuna göre, Türkiye kadın işsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler 
arasında 12 yılda 17'nci sıradan 6'ncı sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin 28 OECD ülkesi 
içinde kadın işsizliği oranı en hızlı yükselen ikinci ülke durumuna gelmiştir. Kadın işsizliği 
ülkemizde 2.3 puan artarken OECD'de 1.9 puan, AB'de 3.9 puan azalmıştır. Oldukça 
düşündürücü bu bilgiler ışığında; 

1- Hükümetinizin, kadın işsizlerimizin artış hızı nedeni hakkında ve bu olumsuz 
tablonun önlenmesi konusunda somut çözümleri nelerdir? 

2- Hükümetinizin kadınların genel ve meslekî eğitim olanaklarından daha fazla 
yararlanmalarının sağlanması konusunda çalışmaları var mıdır? Var ise, 
iktidarınız döneminde çalışmalarınız kadın işsizlerimizin oranının azalmasına 
etki etmediği gibi bu oran neden yükselmektedir? 

3 - Kadın istihdamının işletmeler nezdinde teşvik edilmesi çalışmalarınız 
bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa hangi aşamadadır? 

4- Kadın istihdamının AB ülkeleri düzeyine yükseltilebilmesi için kadınlarımızın 
işgücü piyasasına girişini kolaylaştıran yasal düzenlemeler yapılmasını 
düşünüyor musunuz? Bu düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe konulmasını 
hedef I iyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0-12.00-00/610- 2. £ 5 s., 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 P !;•& 23Ü7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/12/2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-2198/4983 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Süleyman YAGIZ'a ait 7/1041 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK / 
Bakan / 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN YAĞIZTN 7/1041 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Hanehalkı işgücü araştırması 2007/Ağustos dönemi sonuçlarına göre Türkiye 
genelinde işsiz sayısı 2 milyon 383 bin kişi, işsizlik oranı ise % 9,2 olarak gerçekleşmiştir. 
İşsizlik oranı, kentsel bölgelerde % 11,6, kırsal bölgelerde ise % 5,6 olarak tespit edilmiştir. 

Ülkemizde işsizlerin % 30,3'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Ülkemizde kadın 
işgücünde yaşanan işsizlik, eğitim düzeyi ile paralellik göstermektedir. Kadınlarda eğitim 
düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım oranı yükselmekte (Lise altı eğitimlilerde işgücüne 
katılma oranı % 48,1 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran % 78,5'tir.), işgücünün 
istihdam edilebilirliliği artmaktadır. 

TÜİK 2007/Ağustos dönemi verilerine göre Türkiye'de tarımın istihdamdaki payı %28 
düzeyinde olmakla birlikte, tarımsal çözülmeye bağlı olarak bu oran, giderek düşmektedir. 
Türkiye'de tarımın istihdam içindeki ağırlığının giderek azalması, kadın işgücünde yaşanan 
işsizliğin en önemli nedenlerden birini oluşturmaktadır. Tarımda ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışan kadınlar, kente göç ile birlikte vasıfsız oldukları için iş aramaktan vazgeçmekte ve 
işsiz kalmaktadır. Bu durum, kadın işgücünde yaşanan işsizlik olgusunun en belirgin 
özelliğini oluşturmaktadır. 

Ülkemizin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un 2007 yılı Ekim ayı temel 
göstergelerine bakıldığında; Türkiye İş Kurumuna iş aramak üzere 44.916 kişinin başvurduğu, 
kadın başvuru sayısının ise 14.009 olduğu görülmektedir. 2007 yılının Ekim ayında kadın iş 
arayanların başvuru sayısı, 2006 yılının aynı dönemine göre %17 artmıştır. Bu dönemde 
toplam 5.211 kişi işe yerleştirilirken, İŞKUR'a başvuran kadın işsizlerden işe yerleştirilen 
sayısı 1.041 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilen kadın 
işsizler 2006 yılının Ekim ayına göre, 2007 yılının aynı döneminde % 9 artmıştır. 
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BAŞVURU 
IŞE YERLEŞTIRME 

Kamu 
Özel 

KAYITLI IŞGUCU 
KAYITLI İŞSİZ 

2006 Ekim* 
Erkek 

26.815 

3.819 
983 

2.836 
765.696 
708.845 

Kadın 

11.967 

953 
321 
632 

264.421 
251.566 

Toplam 

38.782 

4.772 
1.304 
3.468 

1.030.117 
960.411 

2007 Ekim* 
Erkek 

30.907 

4.170 
843 

3.327 
587.735 
534.644 

Kadın 

14.009 

1.041 
184 
857 

196.794 
185.073 

Toplam 

44.916 

5.211 
1.027 
4.184 

784.529 
719.717 

İŞKUR 

İŞKUR'un kadın istihdamının arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk 
Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğde değişiklik 
yapılmış ve işgücü taleplerinde cinsiyet ayrımcılığı kaldırılmıştır. 

Kadının işgücüne katılması ve istihdam edilebilmesinin yolu, kadına vasıf 
kazandırılarak istihdam edilebilirliliğinin artırılmasından geçmektedir. Bunu sağlamada 
kullanılabilecek en etkili enstrümanların başında ise, aktif işgücü programları gelmektedir. 

Temel felsefesi istihdam edilebilirliği artırmak olan aktif işgücü programları, işgücü 
piyasasına müdahale etmenin en önemli araçlarındandır. Aktif işgücü programlarının 
uygulanmasında en önemli görev, kamu istihdam kurumlarına düşmektedir. 

Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılan İŞKUR, klasik iş ve işçi 
bulma hizmetlerinin yanı sıra, mesleJL^dk^nıe, geliştirme ya da değiştirme programları, 
mesleki rehberlik ve kariyer d^̂ mşrfĵ JjğVŝ g kurmaya destek sağlama ve mesleki 
rehabilitasyon tedbirlerini içeren aktif işgücü programlarını etkin bir şekilde uygulamaya 
çalışmaktadır. 

İŞKUR, işsizlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilmeleri ve 
istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amacıyla, işsizlere yönelik işgücü yetiştirme kursları 
düzenlemektedir. 2006 yılında toplam 820 kurs (Sertifikalı Tarım İşçileri ve Bilişim Çırakları 
Projeleri Dahil) düzenlenmiş olup, toplamda 5.146 kadın işsizin bu programa katılımı 
sağlanmıştır. 2007 yılı Kasım ayı (21.11.2007) itibariyle Özelleştirme ve Sosyal Destek 
Projesi kapsamında açılan kurslar hariç olmak üzere, işgücü yetiştirme ve geliştirme 
kurslarına toplam 17.512 kadın katılmıştır. 

Dünya Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında uygulanmakta olan Özelleştirme Sosyal 
Destek Projesi-I (ÖSDP) eğitim projelerine herhangi bir ayrım yapılmaksızın hem erkek 
işsizlerin, hem de kadın işsizlerin katılımları sağlanmıştır. 2006 yılında ÖSDP-I kapsamında 
82 adet kurs açılmıştır. Bu kurslara katılan toplam 1.945 kişinin 598'ini kadın kursiyerler 
oluşturmuştur. 2008 yılı sonrasında tamamlanacak olan ÖSDP-II'de, 2007 yılında onaylanan 
proje kapsamında projeye katılan toplam 3.248 kişiden 1.246'sı kadındır. 

Türkiye İş Kurumu'nun işgücü piyasasının geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çeşitli 
projeler, kadınların işgücü piyasasına katılımını da artırmaktadır. Bu projelerden olan Avrupa 
Eğitim Vakfının finanse ettiği 89 bin Euro bütçeli "Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir 
Odaklanma ile Toplumsal Katılım ve Bütünleşmeyi Güçlendirici Pilot Aktif İstihdam 
Tedbirleri Projesi" kapsamında, 13 ilde yetiştirme yurtlan çıkışlı 18 yaşından büyük 72 kız 
mesleki ve güçlendirme eğitimlerine alınmıştır. Bu kursiyerlerin yaklaşık yarısının istihdamı 
sağlanmış özellikle yurtta yetişen bu genç kızların çalışma hayatına girme konusunda 
kendilerine olan özgüvenleri arttırılmıştır. 

22 Ekim 2003 tarihinde başlattığımız ve Ağustos 2006 tarihinde biten AB destekli 50 
milyon Euro bütçeli Aktif İşgücü Programları Projesi kapsamında, uygun görülen projelerden 
30 adedi, doğrudan kadınlara yönelik çalışmaları içermekte olup, bu projelerden ve diğer 
projelerden yararlanan 48.644 katılımcının %40'nı oluşturan 19.566 kişinin, kadınlardan 
oluştuğu görülmektedir. 
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Aktif İşgücü Programları Projesi Genel Sonuçlar* 

Faydalanan 
istihdam Edilenler 
Kendi işini Kuran 
Çalışan veya Kendi işini Yürüten 
Girişimcilik Kursuna Katılanlar 

Toplam 
48.644 
7.542 
1.962 
7.466 
3.958 

Kadın 
19.566 
4.023 

647 
1.375 
1.781 

Erkek 
29.078 
3.519 
1.315 
6.091 
2.177 

*İŞKUR 

Diğer taraftan, AÎPP kapsamında Türkiye tş Kurumu öncülüğünde hazırlanan Türkiye 
İnsan Kaynakları Geliştirme Stratejisi Belgesinde dezavantajlı gruplar arasında 
değerlendirilen kadınların, işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik 
stratejiler geliştirilmiştir. 

AB, Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde, istihdam artırıcı ve işsizliği önleyici 
projeleri desteklemeye ve özellikle de kamu istihdam kurumlarının kurumsal gelişimlerini 
arttırmalarına özel önem vermektedir. Türkiye İş Kurumu, Aktif İşgücü Programları 
Projesinin geliştirilmiş bir devamı niteliğinde olan Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel 
Düzeyde Türkiye İş Kurumu'na Destek Projesi'ni oluşturmuştur. 2006 Yılı AB mali işbirliği 
programlaması kapsamında oluşturulanı._...bju proje, ülkenin daha sınırlı bir alanında 
dezavantajlı hedef gruplara, özellikle kadmlâh;ye gençlere yöneliktir. Söz konusu proje 
kapsamında seçilen illerde, kadınlar ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için hibeler 
verilecektir. Böylece Kurumun asli hizmetlerinden olan aktif istihdam tedbirleri, hibe planı 
vasıtası ile işsiz vatandaşlarımıza yönelik olarak uygulanacaktır. 

Kadın istihdamının artırılması, Türkiye'nin Avrupa Birliği İstihdam Stratcjisi'nc dahil 
olmak için çalıştığı şu günlerde daha da önem kazanmıştır. Avrupa Birliği İstihdam 
Stratejisi'nin dört ana boyutundan birini, kadınların işgücü piyasasındaki durumu 
oluşturmaktadır. İŞKUR, ülkemizin Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi'ne dahil olması 
sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak atılan ilk 
adım, 'İstihdam Durum Raporu' olmuş, söz konusu rapor Türkiye İş Kurumu 
koordinatörlüğünde akademisyenlerden oluşan bir gruba hazırlatılmış ve 2003 yılında Avrupa 
Komisyonunca onaylanmıştır. Sürecin ikinci adımı, istihdam politikalarının analiz edildiği 
"Ortak Değerlendirme Belgesi', Avrupa Komisyonu ve ülkemiz uzmanları tarafından 
hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na gönderilmiştir. Bu sürecin sonunda Ulusal Reform 
Programı hazırlanacak ve bu Programda kadınların istihdam piyasasındaki pozisyonlarının 
iyileştirilmesi için gerekli önlemlere yer verilecektir. Ortak Değerlendirme Belgesi aynı 
zamanda aday ülkelerin, Avrupa İstihdam Stratejisi doğrultusunda, işgücü piyasası ve 
istihdam konusunda yapması gerekenleri taahhüt altına aldığı bir belge niteliğindedir. 

Ortak Değerlendirme Belgesi'nin imzalanmasından sonra, son aşama olarak ülkemizin 
ulusal istihdam eylem planını içeren Ulusal Reform Programı hazırlanacak ve belirlenmiş 
hedeflere ulaşmak için tespit edilen tedbirlerin uygulanması gündeme gelecektir. Bu. 
gelişmeler genel bir işgücü piyasası politikasıyla beraber özel olarak kadınların işgücü 
piyasasına katılımını da etkileyecek politikaların oluşumunu ve uygulamada istihdam 
problemi açısından olumlu sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. 

İŞKUR tarafından, kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması 
çalışmaları kapsamında; biyolojik nedenler veya işin niteliğine ilişkin koşullar zorunlu 
kılmadıkça, iş ilişkisinde cinsiyete dayalı ayrım yapılamayacağı konusunda özel sektör 
işyerlerinin bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 
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AB ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasıyla birlikle. 
Türkiye'nin üyelik süreci yeni bir aşamaya girmiştir. Sosyal eşitliği ve toplumsal uyumu 
hedefleyen Avrupa Birliği'nde kadın ve erkeklerin eşit muameleye tabi olması. AB sosyal 
politikasının temel amacı haline gelmiştir. Bilindiği gibi, direktifler ve kurucu antlaşmalardaki 
ilgili maddeler aracılığıyla aday ülkeler bu politikaları gerçekleştirmekle yükümlü 
kılınmaktadır. Dolayısıyla AB yolunda ilerleyen Türkiye AB müktesebatına uyum sürecinde 
bu konularla ilgili olarak yasal düzenlemeler yapmakta ve bunların günlük hayata 
uygulanmasına çalışmaktadır. Bu gelişmelerin en çarpıcı yansımasını kadınlara karşı 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusundaki çabalarda görmek mümkündür. Türkiye 
kadınlar için özellikle yasal düzlemde hızlı gelişmeler kaydedilen "özgürleştirici"' dönüşümler 
yaşamaktadır. 

Anayasa ve Medeni Kanun'da yapılan değişiklikler yanında İş Kanununda yapılan 
düzenlemelerle, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi konusunda önemli adımlar atılmışın-. 
Öteden beri mevzuatımızda mevcut olan çalışma hayatında kadınları korumaya yönelik 
düzenlemeler güçlendirilmiştir. İşe girişten başlayarak tüm çalışma koşulları yönünden 
cinsiyete dayalı doğrudan ya da dolaylı ayrım yapılmaması, doğum öncesi ve sonrası i/in 
sürelerinin artırılması, sanayie ait işlerde kadınlar için gece çalışma yasağının kaldırılması 
gibi kadın işgücü açısından önemli hükümlere, AB direktifleri ve 1LO normları paralelinde 
yer verilmiştir. 

Yeni İş Kanunu ile çalışma yaşamımıza giren kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine 
çalışma, belirli süreli çalışma, geçici iş ilişkisi gibi esnek istihdam biçimleri ve çalışma süresi 
açısından getirilen esnek hükümler, Batı ülkelerinde olduğu gibi kadınlara iş ve aile 
sorumluluklarının bağdaştırılması imkanı sunarak, istihdamlarının gelişimi bakımından 
önemli açılımlar sağlamaktadır. 

Yasal düzenlemeler konusunda gerçekleştirdiğimiz bu değişiklikler yanında, konuya 
ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

- 2 6 6 -



İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2005 
2006 

2007* 

Toplam 

Kurs Sayısı 

136 
30 
27 

22 
10 

28 
246 
172 

671 

Kursiyer Sayısı 
Kadın 
1.469 
349 
213 
237 
121 
398 

1.664 
2.263 

6.714 

Erkek 
690 
184 
273 
137 
70 
181 

3.361 
5.179 

10.075 

Toplam 
2.159 
533 
486 
374 
191 
579 

5.025 
7.442 

16.789 

HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KURSLAR 

Yıllar • 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2007* 

Toplam 

Kurs Sayısı 

12 
23 
23 
90 
126 
328 
602 

Kursiyer Sayısı 
Kadın 

0 
43 
63 
78 
53 
186 
423 

Erkek 
182 
315 
339 

1.324 
1.966 
4.671 
8.797 

Toplam 
182 
358 
402 

1.402 
2.019 
4.857 
9.220 

KENDİ 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007* 

Toplam 

İŞİNİ KURACAK YÖN. KURSLAR 

Kurs Sayısı 

58 
13 
11 
18 
33 
29 
38 
76 

276 

Kursiyer Sayısı 
Kadın 
839 
211 
200 
276 
427 
297 

478 
1.314 

4042 

Erkek 
103 
0 
0 

65 
151 
151 
170 
220 

860 

Toplam 
942 
211 
200 
341 

578 
448 
648 

1.534 

4902 

İŞSİZLİK SİG. KAP. AÇILAN KURSLAR 

•Yıllar 

2002 
2003 
2004 

2005 
2006 

2007* 

Toplam 

Kurs Sayısı 

17 
9 
11 
89 
118 
204 
448 

Kursiyer Sayısı 
Kadın 

49 
37 
30 

290 
480 
959 

1.845 

Erkek 
318 
130 
138 

1.089 
1.207 
2.192 

5.074 

Toplam 
367 
167 
168 

1.379 
1.687 
3.151 
6.919 

ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK KURSLAR 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007* 

Toplam 

Kurs Sayısı 

29 
10 
20 
21 
20 
42 
94 
122 

358 

Kursiyer Sayısı 
Kadın 

106 
54 

100 
90 
86 
312 

1.148 

Erkek 
276 
84 
162 
151 
216 

1.398 
1.899 

2.592 4.463 

4.488 8.649 

Toplam 
382 
138 
262 
241 

302 
1.710 
3.047 
7.055 

13.137 

ÖSDP KAPSAMINDA AÇILAN KURSLAR** 

Yıllar 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2007* 
Toplam 

Proje sayısı 
43 

305 
203 
218 
82 
170 

1021 

Kadın 
528 
4782 
2428 

2909 
598 
1246 
12491 

Erkek 
1813 
5874 
4067 
2569 
1347 
2002 

Toplam 
2371 

10656 
6495 
5478 
1945 
3248 

17672 |30193 
*2007 verileri 21.11.2007 itibariyle alınmıştır. 
NOT: 2000-2007 yılları arasında düzenli olarak gerçekleştirilen kurslarda: 30.003 kadına eğitim verilmiştir. 

KURS TÜRÜ 
Sertifikalı Tarım işçileri Projesi 

Bilişim Çırakları 

2006 

Kurs 
Sayısı 

48 
68 

Kursiyer Sayısı 
Erkek 

1.091 

656 

Kadın 

60 
350 

Toplam 

1.151 

1.O06 

2007 

Kurs 
Sayısı 

Kursiyer Sayısı 
Erkek | Kadın | Toplam 

Proje sona ermiştir. 

Proje sona ermiştir. 
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10.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, aile reisi olmadıkları gerekçesiyle 2926 

sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in cevabı (7/1050) 

, TOftKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.28/11/2007 %/~~ 

i 0 ^ < ^ 
I Mehmet SERDAROĞLU 
; Kastamonu Milletvekili 
I 

I 

7/561 esas sayılı yazı soru önergem ile "ürün tesliminde zorunlu prim kesintisi yapılan, 
aile reisi olmayan çiftçilerimizin, kendilerinden zorunlu prim kesintisi yapıldığı tarihten 
itibaren 2926 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmaları için yaptıkları başvuruların, devredilen 
Bağkur Genel Müdürlüğü'nce "aile reisi olmadıkları" gerekçesi ile kabul edilmediğini, ilgili 
kanunda aile reisi sıfatını taşımanın sigortalı sayılmak için gerekli niteliklerden birisi 
olmadığını belirterek, kendilerinden ürün teslimi sırasında zorunlu prim kesintisi yapılanlar ile 
ilgili rakamsal bilgiler istemiş, hangi mevzuata dayanılarak başvuruların reddedildiğini, 
başvuruları reddedilenlerden mahkemeye başvuranların sayısını, kurumun kaybettiği dava 
sayısını sormuştum. 

Soru önergeme verilen cevapta, '"kuruma intikal eden bir dava bulunmadığı, 
22/05/2007 tarihinden itibaren geriye dönük tescillerin yapıldığı ifade edilmekte; ancak, 
02/08/2003 tarihinden önce tevkifat yapılmış ise. önceki kanun hükümleri geçerli 
olacağından aile reisi olmayan kadınların sigortalı olamayacağı belirtilmektedir. 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Bağ
kur Sigortalıları Daire Başkanlığı (Devredilen) tarafından yayınlanan B.13.1.BKG.0.10.00.07 
sayı ve Prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılığın başlangıcı konulu 2007/44 numaralı 
genelgede "4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin "Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve 
Sigortalılığın Başlangıcı" başlıklı (I) bendinin yürürlükten kaldırılması üzerine tevkifata 
dayalı geriye dönük tescilleri yapılamayan çiftçiler tarafından tespit davaları açılmaya 
başlanılmıştır", ve "Bu tespit davalarından çiftçilerin mağdur oldukları ve sosyal güvenlik 
hakkına kavuşmak amacıyla hareket ettikleri anlaşıldığından, kurumla vatandaşlarımızı karşı 
karşıya getiren bu duruma son vermek amacıyla 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin mülga 
(I) bendi yeniden düzenlenmiş olup, 22/05/2007 tarihli ve 26529 Sayılı Resmi Gazete*de 
yayımlanan 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 7 Seri Numaralı Tebliğ yayım 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve (I) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir." denilmektedir. 

Genelge ile, kısaca 1/4/1994 tarihi ile 22/5/2007 tarihleri arasında kendilerinden 
zorunlu prim kesintisi yapılanlardan kuruma başvurup sigortalı sayılmasını isteyenlerin 
başvurularının kabul edilmesi, bu durumda olanların bilgilendirilmesi, açılan davlarda kurum 
avukatlarınca yeni düzenleme yapıldığı için davaların konusuz kaldığının ileri sürülmesi, sulh 
yolunun aranması gibi hükümler düzenlenmektedir. 

Hal böyle iken. soru önergeme verilen cevap, cevabı hazırlayan ilgili birimlerin kendi 
mevzuatlarını tam olarak bilmediklerini, uygulama tebliğ ve genelgelerinin taşra teşkilatlarına 
yeterince anlatamadığını ortaya koymaktadır. Hele hele, tebliğ değişikliği yapılıp, genelge 
yayınlandıktan sonra, bahsettiğimiz durumda olanlar ile ilgili olarak "02/08/2003 tarihinden 
önce tevkifat yapılmış ise, önceki kanun hükümleri geçerli olacağından" gibi bir cevap 
verilmesi Devredilen Bağkur Genel Müdürlüğü'nün nasıl işlediğini gözler önüne sermektedir. 

Diğer yandan, verdiğiniz cevaptan Kurumda herhangi bir istatistik çalışması 
yapılmadığı, iştirakçilerle ilgili herhangi bir verinin bulunmadığı da anlaşılmaktadır. 
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SORULAR 

1- Yayınladığınız 2007/44 numaralı genelgede bahsedilen davalar hangi davalardır? 
Sayılan kaçtır, kurumun kaybettiği dava sayısı kaçtır, devam eden dava sayısı kaçtır. 
Davalar nedeniyle kurumun karşılamak durumunda kaldığı mahkeme masrafları ne 
kadardır? 

2- 7 seri nolu tebliğ ve 2007/44 numaralı genelgeden sonra Evraklarını tamamlayarak 
16/6/2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Devredilen Bağ-Kur Kastamonu İl 
Müdürlüğüne 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" cevabını veren kurum personelinin bahse konu tebliğ ve genelgeden haberi 
olmamış mıdır, neye göre bu cevabı vermiştir, yaptığı işlem mevzuata uygun mudur? 

3- 7/561 esas nolu yazılı soru önergeme cevap hazırlayan bürokratlarınızın 7 seri nolu 
tebliğ ve 2007/44 numaralı genelgeden haberleri var mıdır? Varsa, hazırladıkları 
cevaptaki çelişkiler neden kaynaklanmaktadır? 

4- Soru önergeme cevap hazırlayan bürokratlarınızın Anayasa Mahkemesi'nin 
17/04/2007 tarihinde oybirliği ile verdiği "17.10.1983 günlü, 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 2. maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "...aile reisi..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı 
olduğuna ve İPTALİNE" ilişkin kararından haberleri var mıdır? 

5- 2007/44 numaralı genelgeyi uygulayarak 1/4/1994 tarihinden itibaren bahse konu 
durumda olanların sigortalılıklarını yapmayı düşünüyor musunuz, yoksa, hepsinin ayrı 
ayrı mahkemelere başvurarak, dava açmasını mı bekleyeceksiniz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l 3.SGB.0-12.00-00/610- 2 S ."5>2-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 f U : ^ 3 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/12/2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU'na ait 7/1050 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK / 
Bakan / 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET SERDAROĞLU'NUN 7/1050 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

13/06/2007 tarih ve 2007/44 numaralı Genelge ile 2926 sayılı Kanun kapsamında 
bulunduğu halde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayan ve sattıkları ürün bedellerinden 
tevkifat yapılanlardan Kanunun 2'nci maddesi kapsamında bulunanların tescillerinin 
yapılması istenilmiş olup, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve tevkifata istinaden 
tescillerinin yapılması için Kastamonu ilinde 230 dava açılmış 39'u halen devam etmekte 
olup, kabul edilen dava sayısı 62 'dir. Kısmen kabul kısmen red edilen 107, reddedilen 14, 
açılmamış sayılmasına karar verilen dava adedi 8, davacısı kadın olan dosya adedi 17 'dir. 

Kastamonu İl Müdürlüğü'nde kadrolu avukat olmaması nedeniyle, açılan davalara 
sözleşmeli avukatlar bakmakta olup, mahkeme masrafları İl Müdürlüğünden diğer davalarla 
beraber talep edildiğinden net masraf çıkarılamamıştır. 

2926 sayılı Kanunun 2'nci maddesi 02/08/2003 tarihinde 4956 sayılı Kanunla yeniden 
düzenlenerek bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmak için kadınların aile reisi sıfatını 
taşımalarını öngören hükmü değiştirilmiş, 2926 sayılı Kanunun 2'nci maddesi kapsamına 
giren kadınlardan 3'üncü maddenin (b) bendinde belirtilen faaliyetlerde bulunanların zorunlu 
sigortalı olmalarına imkan tanınmıştır. Devredilen Bağ-Kur Kastamonu İl Müdürlüğünde bu 
hüküm gereğince pancar üreticisine verilen cevapta; 02/08/2003 tarihinden sonra tevkifat 
kesintisi bulunmadığından sigortalılık tescili yapılamayacağı bildirilmiştir. Çünkü 4956 sayılı 
Kanunla 02/08/2003 tarihinden itibaren değiştirilen "22 yaşını dolduran aile reisi" olma şartı 
bu tarihten önce, sadece tevkifata istinaden tescilde değil, diğer tescil işlemlerinde de sigortalı 
olmak için bir şart olarak uygulanmış ve bu şartı yerine getirmeyenlerin sigortalılık tescili 
yapılmamıştır. 

Sigortalılık tescili için 02/08/2003 tarihinden önce de 22 yaşını geçmiş aile reisi kadın 
olma şartı bulunmamış olsa idi, bu durumda tevkifata istinaden tescil işlemi de yapılabilir idi. 

Bu konuyu bir örnekle açıklarsak; 1996-1997-1998 yıllarında ürün satan ve 22 yaşını 
doldurmamış aile reisi olmayan ya da 22 yaşını doldurduğu halde aile reisi olmayan bir kadın 
üreticiden satın alınan ürün bedelinden tevkifat yapılmıştır. Bu şahsın tarımsal faaliyette 
bulunmasına rağmen diğer şartı yerine getirmemesi nedeniyle sigortalılık tescili 
yapılamayacağı için, 2007 yılında yapılan Tebliğ değişikliği ile de sigortalılık niteliği 
değişmemektedir. Tebliğ, Kanundaki sigortalılık şartlarını yerine getirenlerin kanuni süre 
içerisinde talepte bulunmamaları nedeniyle tescilleri yapılamadığından bir hak kaybına 
uğramamalarını temin etmekte olup, kanuni şartı değiştirmemektedir. 

Bu nedenle kadın üreticiye verilen cevap bu nitelikte olup, Kanun, Tebliğ ve 
Genelgenin bir arada değerlendirilmesi halinde çelişkili bir cevap olmadığı ve uygulamanın 
mevzuata uygun olduğu anlaşılacaktır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 02/08/2003 tarihinden sonra tevkifat yapılan ve tevkifata 
istinaden sigortalılıklarının başlatılmasını talep edenlerden kadın erkek ayrımı yapılmaksızın 
şartlan taşıyanlar için 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları başlatılmakta ve uygulama 
tüm il müdürlüklerimizde aynı şekilde devam etmektedir. 

Yukarıdaki bölümde de izah edildiği üzere 22/05/2007 tarihli 7 Seri Numaralı Tebliğ, 
13/06/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge aynı hükümleri ihtiva etmektedir. Soru 
önergesini hazırlayanlar ilgili birimde görev yapan uygulayıcılar olup Tebliğ ve Genelge de 
bu personel tarafından hazırlanmıştır. 

Ancak, daha önce hazırlanmış olan cevapta çelişki olarak görülen konu ise Tebliğin 
değiştirilmesi ile Kanunun önceki hükümlerinin de ötesine geçilerek son mevzuatın 
uygulanacağının düşünülmesidir. Bu durum, Kj^ynun geçmişe yönelik olarak değiştirilmesi 
şeklinde algılanmaması halinde daha iyi anla^ılacâktır. '̂r.. 

fi'.-.., V '* ' •oJr ,,-. '% 
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Bilindiği gibi, Anayasanın 153. maddesinde "iptal kararları geriye yürümez" hükmü 
yer almaktadır. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin 09/11/2007 tarihli ve 26695 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2926 sayılı Kanunun 2. 
maddesinin (b) bendinde yer alan " aile reisi...." ibaresine ilişkin Kararı Resmi 
Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacaktır hükmü bulunmakla birlikte, 
02/08/2003 tarihinde bu hüküm zaten Kurumumuz tarafından kanun değişikliği ile kaldırılmış 
olup, Anayasa Mahkemesinin Kararı doğrultusunda işlem yapılmıştır. Bu anlamda anılan 
Karann geçmişe yürütülmesi de mümkün olamayacağı dikkate alındığında Kurumca 
yapılacak bir işlem olmamıştır. 

Uygulayıcı birimler tarafından Resmi Gazete her gün takip edilmekte olup, değişiklik 
konusunda yapılacak bir işlem bulunmadığından herhangi bir duyuru yapılmamıştır. 

2926 sayılı Kanun 2. maddesi kapsamında bulunanlardan Kanunun 3. maddesinin (b) 
bendinde belirtilen tarımsal faaliyetlerde bulunanlardan sigortalı olması gereken, Kuruma 
kayıt ve tescillerini yaptırmayan, Kurumca da re'sen tescil edilemeyen ve sattıkları ürün 
bedellerinden tevkifat yapılanların sigortalılıkları 7 Seri Numaralı Tebliğ gereğince 
tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. 

Ancak bahse konu aile reisi sıfatını taşımayan kadınların sigortalı olup olamayacakları 
kanunla belirlenmiş, bu şartın Tebliğle değiştirilmesi zaten mümkün değildir. 01/04/1994 
tarihinden 02/08/2003 tarihine kadar olan sürede aile reisi olmayan kadınların sigortalılık 
tescilleri yapılamayacağından, Genelge ile sigortalılık tescillerinin yapılabilmesine de imkan 
bulunmamaktadır. 

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/1051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularıma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK'in 

yazılı cevap vermesine müsaadelerinizi arz ederim. 26/11/2007 

ŞANDIR-^7 

MHP Mersin Milletvekili 

Ülkemizde, 7-8 milyon insanın kaçak olarak çalıştığı ve kayıt altına alınamayan vergi 
ve pirim kaçağı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, işverenlere, Bağkur'luya, SSK'hya ait birikmiş, 
ödenmemiş ana para ve faiz borçları bulunmaktadır. 

Devletimiz alacağını tahsil edebilmek için; geriye dönük borçlanma, taksitlendirerek 
ödeme, tensil edilerek toptan ödeme, bir kısmını veya faizini af edilerek ödeme gibi tedbirler 
geliştirmektedir. 

1. Hayatının muhtelif dönemlerinde kayıt dışı çalışanlara çeşitli 
sebeplerle ödeyemediği prim borçlarını geriye dönük hesaplanarak 
birikmiş ancak emekli olmaya yetmeyen primleri ile birleştirilmesini 
böylece; bir SOSYAL İŞ BARIŞI gerçekleştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0-12.00-00/610- '•LSI ' 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/12/2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/1051 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk Ç E L İ K / 
Bakan / 

MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR'IN 7/1051 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesinde; Bir hizmet akdine dayanarak 
bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bu kanuna göre sigortalı sayılacağı, 

6. maddesinde; çalıştırılanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacağı, 
79'uncu maddesinin yedinci bendinde; fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek 

her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden 
çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken 
belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgelerin Kurumca re'sen düzenleneceği ve muhteviyatı sigorta primlerinin Kurumca 
tespit edilerek işverene tebliğ edileceği, 

Aynı maddenin 10'uncu bendin de ise; yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren 
tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını 
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak 
alacakları ilam ile ispatlayabilmeleri durumunda, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık 
kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacağı, 

Hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan ; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 23. maddesinde; 
Yasal verilme süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesinin Kurumca gerekli görülen hallerde muhteviyatının fiilen veya işyeri kayıtlarından 
tespit edilecek her türlü bilgi ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan 
bilgi ile doğrulanması kaydıyla işleme konulacağı, her zaman düzenlenebilir nitelikte kayıt 
tutmakla yükümlü olan veya diğer kanunlar uyarınca defter tutmakla yükümlü olmayan 
işveren veya aracılar tarafından yasal süresi geçtikten sonra verilen aylık prim ve hizmet 
belgelerinin işleme konulmayacağı hükmüne yer verilmiştir. 
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Bu bağlamda sözkonusu hususlar; 16-318 ek sayılı genelgenin IV. Maddesinin 
5. fıkrasının (a) bendinde; işveren / aracı veya sigortalıyı devir alanlar (diğer kanunlar 
gereğince defter tutmak zorunda iseler) tarafından yasal süresinden sonra verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinin cari yıla ait olması, sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde 
verilmesi kaydıyla kayıt tetkikine (müfettiş incelemesine) başvurulmadan; işyeri bildirgesinin 
yasal süresi içinde verilmiş olmasına karşılık işe giriş bildirgesinin yasal süre dışında verilmiş 
olması durumunda kayıt tetkikine başvurularak sonucuna göre işlem yapılması. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin cari yıl öncesine ait olması halinde ise; işyeri 
bildirgelerinin ve işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması durumunda kayıt 
tetkikine başvurmadan ; işyeri bildirgesi veya işe giriş bildirgesinden herhangi birinin yasal 
süresi dışında verilmiş olması halinde ise kayıt tetkikine başvurularak sonucuna göre işlem 
yapılması gerektiği şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda özetlenen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere geriye yönelik 
sigortasız çalıştırılan kişilerin bu çalışmalarının Kurumca veya mahkeme kararı ile tespit 
edilmesi halinde tespit edilen bu süreler dikkate alınarak işlem yapılmakta olup, halihazırda 
tespit veya mahkeme kararı olmaksızın geriye yönelik olarak sigortasız geçen sürelerin 
sigortalı sayılması Kanunen mümkün bulunmamaktadır. 

"Sosyal güvenliğin amacı; insanların fizyolojik, mesleki veya sosyo-ekonomik riskler 
sonucu kısmen ya da tamamen çalışmaz duruma düşmesi, gelir kaybına uğraması veya 
muhtaç duruma düşmesi halinde, asgari bir hayat sürmeleri için gerekli olan geliri 
sağlamaktır. 

Ülkemizde Anayasa hükmü gereğinc^frherfeeşçsosyal güvenlik hakkına sahip olup, bu 
görev Sosyal Güvenlik Kurumunca ycvm^^et^tihrı^t^b^ 

506 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, er olarak silah altında veya yedek subay 
okulunda ya da yurt dışında geçen çalışmaları ile grev ve lokavt dışındaki sürelerin 
borçlandırılmasına imkan veren bir yasa yürürlükte bulunmadığı gibi, emeklilik için gerekli 
olan hizmet sürelerinin prim karşılığının peşin olarak ödenmesi de mümkün 
bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 2001 ve 2002 yıllarında 
alman kararlar ile işverenlerin prim borçlannın yıllık %3 tecil faizi alınarak 18 ay eşit taksitle 
ödemeleri uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan 06/08/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunun Geçici 
1. maddesinin (K) fıkrası uyarınca;işverenlerin 30/06/2003 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş 
sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik sigortası prim borçları ile 
bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından tepsit edilen ve 
Kurumumuzca da uygulanmak durumunda olan gecikme zammı uygulanmasından 
vazgeçilerek yeniden yapılandırılan borçların ödeme süresi içinde her ay için bir önceki aya 
ait Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi (DÎBS) bileşik bazda uygulanarak Kurumca 
yeniden yapılandırılması (taksitler halinde ödenmesi) imkanı sağlanmıştır. 

Birikmiş prim borçlarının bu şekilde yapılandırılması sayesinde, işverenlerin 
borçlarını çok daha düşük faiz ile uzun sürede ödeme imkanı getirilmiştir. 

06/07/2004 tarihli 25514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5198 
sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişik 78'inci maddesinin birinci fıkrası 01/07/2004 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, bu değişiklikle daha önce 4447 
sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan ve Kurumumuzca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabında esas tutulan günlük kazancın alt sınır tespitinde bir önceki yılın TÜFE ve gayrisafı 
yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızına bağlı olarak belirlenmekte iken; 

Yapılan bu değişiklik ile, Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine 
göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücrete endekslenmiş ve böylece 
sigorta primine esas kazanç tutarı TEFE ve gayrisafı yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme 
hızına bağlı olarak belirlenmesi yüksetilmesi gerekmekte iken, bu kıstaslara göre herhangi bir 
artış yapılmadığı gibi, sigorta prime esas kazanç alt sınır ile asgari ücret eşitlenerek ( asgari 
ücret sigorta primine esas asgari kazançtan daha da düşük olduğundan indirilerek) işverenlere 
kolaylık sağlanmıştır. 
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Ayrıca, 04/03/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5458 sayılı 'Sosyal Güvenlik Prim 
Alacaklarının YenidenYapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" ile anılan Kanunun 1 maddesinde sayılan borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde Kuruma yazılı başvurmak şartıyla TEFE/TÜFE oranlarına bağlı 
olarak yeniden yapılandırılmış ve işverenlere sigorta primlerinin ödenmesinde yine önemli 
bir kolaylık daha sağlanmıştır. 

Sosyal güvenlik hizmetlerinin devamlılığı, gelirlerin giderleri karşılamasına ve 
aktüeryal dengenin sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla, hali hazırda hayatının 
muhtelif dönemlerinde kayıt dışı çalışanların çeşitli nedenlerle ödeyemediği prim borçlarının, 
geriye dönük olarak hesaplanarak birikmiş, ancak emekli olmaya yetmeyen primleri ile 
birleştirilmesi yönünde bir çalışma bulun^fm'akfa^nr^ 

12.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, GAP yatırımlarının gerçekleşme oranla
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/1053) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN 
tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99.maddeleri ge. 
cevaplandırılmasını arz ederim. 29.11.2007 

Bilindiği gibi, Diyarbakır ve bulunduğu bölge açısından büyük öneme sahip Güneydoğu 
Anadolu Projesi kapsamında önemli tarımsal yatırımların yapılması öngörülmüştür. Ne var kf, 
yıllar içinde bu yatınmların gerçekleşme oranlarına bakıldığında, neticenin Şanlıurfa için. % 
17, Diyarbakır içinse sadece %4 olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. Oysa proje ile 
sulamaya açılacak tarımsal alanların % 35'i Diyarbakır sınırları içinde yer almaktadır. Bu 
rakamsal verileri kıyasladığımızda; . 

1- GAP kapsamında, Diyarbakır'da gerçekleşen yatırımların gerçekleşme oranları 
Şanlıurfa'ya göre neden bu kadar düşüktür? 

2- GAP kapsamındaki yatırımların gerçekleşme oranlarının tüm iller bakımından düşük 
seviyelerde olmasının nedenleri nelerdir? 

3- Bir amacı da bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermek olan GAP'ın, bizzat bölge 
içinde büyük farklılıklar yaratması karşısında, Bakanlığınızca ne gibi tedbirler 
alınacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/O-U 2.o.z.£ JL>-/rZ-/2007 

Konu : 7/1053 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'mn 10.12.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin DEMİRTAŞ tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na sunulan 7/1053 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, GAP 
idaresi Başkanlığının 19.12.2007 tarih ve B.02.2.GAP.O.ÎKKS.02.01-610/3691 sayılı yazısı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKREr 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: GAP İdaresi Başkanlığının 19.12.2007 tarih ve B.02.2.GAP.0.İKKS.02.01-610/3691 sayılı 
yazısı. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.2.GAP.0.İKKS.02.01-610/3&9/ 
Konu : Soru Önergesi ' * ™ ™' 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 10.12.2007 tarihli ve B.02.0.003/ 01 - 1951 sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ'ın 7/1053 esas numaralı 
soru önergesine Başkanlığımızın cevabı aşağıdadır: 

SORU I- GAP kapsamında, Diyarbakır'da gerçekleşen yatırımların gerçekleşme oranları 
Şanlıurfa'ya göre neden bu kadar düşüktür? 

CEVAP 1- 1990-2007 dönemi itibariyle genel bir değerlendirme yapıldığında Şanlıurfa ilinin 
GAP kamu yatırımları içindeki payının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni GAP'ın en 
büyük yapısı olan Atatürk Barajı ve HES ile Şanlıurfa Tünellerinin ve Şanlıurfa-Harran Ovası sulama 
kanallarının bu ilin sınırları içinde yer alması ve 1977 yılında Yatırım Programı'na giren bu projelerin 
öncelikli olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliğidir. Diyarbakır ilinde ise 1985 yılında Yatırım 
Programı'na alınan Kralkızı-Dicle Projesi yer almaktadır. Atatürk Barajı 1992, Şanlıurfa Tünelleri 1994 
yılında tamamlanmış, daha sonra Kralkızı ve Dicle Barajları 1997 yılında tamamlanmıştır. 
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Sektörel tahsisler açısından bakıldığında yukarıda belirtilen nedenden ötürü Şanlıurfa ilinin 
tarım ve enerji sektörü ödenekleri Diyarbakır ilinden fazla olmuştur. Buna karşılık eğitim ve sağlık 
sektörü yatırımlarında Diyarbakır ili Şanlıurfa'dan daha fazla pay almıştır. Kamu hizmetleri sektöründe 
(yerleşme-şehirleşme, kırsal ve kentsel altyapı, sanayi altyapısı yatırımları) ise özellikle 2000 yılından 
sonra her iki ilin yatırımları ya aynı düzeyde olmuş ya da Diyarbakır daha fazla pay almıştır. 

2002 - 2007 dönemi itibariyle Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin toplam GAP yatırımları içindeki 
payı aşağıda verilmektedir. 

Tablo 1: Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinin Toplam GAF Yatırımları içindeki payı 
(2002-2007) 

(Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL) 

Diyarbakır 
Şanlıurfa 
GAP 
Diyarbakır/GAP 
Şanlıurfa/GAP 

2002 
98 838 

160 873 
577 842 
17.1 
27.8 

2003 
102 883 
321 111 
724 689 
14.2 
44.3 

2004 
122 448 
310491 
818 252 
15.0 
37.9 

2005 
128 355 
340 701 

1 131 637 
11.3 
30.1 

2006 
159 631 
305 679 

1 262 913 
12.6 
24.2 

2007 
172 274 
253 340 

1 221 005 
14.1 
20.7 

2005 ve 2007 yılları arasında, Diyarbakır İli'ne GAP Dölgesi'nde ekonomik ve sosyal sektörlerde 
yürütülen tüm kamu yatırımları için tahsis edilen toplam ödeneğin % 11.3'ten % 14.1'e yükseldiği 
görülmektedir. Aynı yıllar arasında Şanlıurfa tli'nin tüm GAP yatırımları içinde aldığı pay ise % 
30.1'den % 20.7'ye gerilemiştir. 

SORU 2- GAP kapsamındaki yatırımların gerçekleşme oranlarının tüm iller bakımından düşük 
seviyelerde olmasının nedenleri nelerdir? 

CEVAP 2- 1990-2007 dönemi itibariyle devlet kamu yatırım bütçesinden GAP yatırımları için tahsis 
edilen ödenekler Tablo 2'de yer almaktadır. 1990-2007 yılları arasında, GAP'a devlet bütçesinin olanakları 
çerçevesinde toplam kamu kaynaklarından yılda ortalama % 7.1 oranında pay ayrıldığı gözlenmektedir. 

Tablo 2: GAP'a Yapılan Kamu Yatırım Tahsisleri 
(2007 Yılı Fiyatlarıyla. Bin Y TL) 

Yıllar 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2O05 

2006 

2007 

Türkiye 

Yatırım 
Tahsisi 

18 996 123 

17817651 

18 432 025 

17 600 609 

13 758 720 

9 944 633 

12 586 467 

13 610 293 

19 753 681 

18 341 908 

21 571 070 

14 056 759 

14 476 261 

16 644 250 

14 497 097 

19 558 765 

18 485 359 

17 076 806 

Artış 

(%) 

-6.2 

+ 3.4 

-4.5 

-21.8 

-27.7 

+ 26.6 

+ 8,1 

+ 45.1 

-7.1 

+ 17.6 

-34.8 

+ 3.0 

+ 15.0 

- 12.9 

+ 34.9 

+ 5.5 

-7.6 

GAP 

Yatırım 
Tahsisi 

1 543 378 

1 521 216 

1 353 423 

1 334 796 

1 035 841 

716 104 

869 386 

1 046 809 

1 322 484 

1 076 253 

1 543 831 

691 688 

850 533 

967 739 

990 378 

1 368 435 

1 332 373 

1 220 505 

Artış 

(%) 

- 1.4 

- ll.U 

- 1.4 

-22.4 

-30.9 

+ 21.4 

+ 20.4 

+ 26.3 

- 18.6 

+ 43.4 

-55.2 

+ 23.0 

+ 13.8 

+ 2.3 

+ 38.2 

-2.6 

8.4 

GAP'ın Türkiye 
İçindeki Payı 

(%) 
8 1 

8.5 

7.3 

7.6 

7.5 

7.2 

6.9 

7.7 

6.7 

5.9 

7.2 

4.9 

5.9 

5.8 

6.8 

7.0 

7.2 

7.1 
Mahalli t (İareler yatırımları dahil değildir 
NOT: Cari fiyatlar 2007= 1 deflatörü ile dönüştürülmüştür. 
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SORU 3- Bir amacı da bölgelerarası gelişmişlik farkını gidermek olan GAP'ın, bizzat bölge içinde 
büyük farklılıklar yaratması karşısında, Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınacaktır? 

CEVAP 3- GAP İdaresi tarafından 2002 yılında hazırlanan GAP Bölge Kalkınma Planı'mn 
(BKP), Uç temel amacından biri de "Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması"dır. insani gelişmeyi 
öncelikli hedef kabul eden Plan, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda ve çeşitli kesimlerden 
paydaşların etkin katılımıyla hazırlanmış olup, aynı zamanda uygulanacak projeleri kapsayan eylem 
planını da içermektedir. GAP Bölge Kalkınma Planı 6.11.2002 tarihli ve 2002/48 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

GAP Bölgesi'nin sulamaya açılacak alanlarında önemli bir gelir artışının gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Bu durumda sulama dışı kalan alanlarda yaşayanlarla sulamadan yararlananlar 
arasında birinci grup aleyhine bir gelir düzeyi farklılaşmasının ortaya çıkması olası görülmektedir. Bu 
farkı ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını arttırarak sürdürülebilir 
kalkınma hedefine ulaşmak açısından, proje alanındaki tüm toplumsal kesimlerin kalkınma süreciyle 
bütünleştirilmesi, böylece eşitlikçi bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

GAP İdaresi, 1997 yılından beri GAP Bölgesi'nde sulama alanları dışında kalan nüfusun mevcut 
sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerinin saptanarak gelir 
getirici yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu amaçla Tarım İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde Bölge illerinde seçilen örnek 
çiftçilerle pilot çalışmalar yapılmakta; örnek bahçe tesisi, yabani ağaç aşılanması, arıcılık, su ürünleri, 
mantar üretimi, sözleşmeli hayvancılık, kümes hayvancılığı gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
Batman, Şırnak ve Siirt'te Sözleşmeli Hayvancılık Projesi yürütülmektedir. 

2002-2007 yılları arasında "Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Yükseltilmesi Projesi" 
için 2007 yılı fiyatıyla yaklaşık 4.3 milyon YTL, "GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi" için ise 
1.2 milyon YTL harcama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I Muammer Yaşar ÖZGÜL ğ 
\ Başkan / 

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk 'ün, Filyos ve çevresindeki turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/1058) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

"aHB'i . 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
Zonguldak Milletvekili 

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine bağlı bir sahil beldesi olan Filyos, kara, deniz ve demir yollarının 
birleştiği noktada kurulmuştur. Filyos, aynı zamanda Antik Tios kentinin üzerinde yer almaktadır, 
Filyos, deniz, kum, güneş üçgeninin ötesinde eşsiz bir doğaya ve tarihsel kaynaklara sahiptir. 
Bölgedeki dağlar, akarsular, ırmaklar, kumsallar, kaplıcalar, mağaralar, orman ve yeşil bitki örtüsü ile 
tarihi ve antik kentler adeta keşfedilmeyi ve yatırım yapılmasını beklemektedir. 

Filyos (Tios) antik kentinin araştırılması ve kazılması, Karadeniz tarihi ve arkeolojisi için büyük 
önem taşmaktadır. Çünkü; Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kenttir. 
Filyos ve çevresinden toplanan tarihi eserler Amasra müzesinde sergilenmektedir. 
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Bakanlığınızca yürütülen Turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve ülke sathına yaygınlaştırılması 
kapsamında; bölgemizin, fılyos ve çevresinin, tarihsel, doğal, kültürel ve kıyı kaynaklarının 
değerlendirilmesi ve yeni turizm tür ve ürünlerin ortaya çıkartılması, ülkesel ve bölgesel sosyo
ekonomik gelişmeyi sağlayacak ve bölgenin tanıtımına katkı yapacaktır. 

Son yıllarda Filyos'a gelen yerli ve yabancı turist sayısındaki artış bölge halkını sevindirmekle birlikte, 
doğal ve kültürel değerlerin gelişigüzel kullanılması turizmin ve çevresel değerlerin geleceğini tehdit 
etmektedir. Esas olan, bölgenin sahip olduğu bu ulusal değerlerimizin, bir plan içerisinde, koruma-
kullanma dengesi sağlanarak geliştirilmesidir. Sadece Zonguldak'ın değil tüm Batı Karadeniz'in 
kalkınma projesi olan ve alan kamulaştırılmaları tamamlanan "Filyos Vadi Projesi"ne parelel olarak 
ayrıca Sürdürülebilir turizmin, sürdürülebilir bir çevre ile olanaklı olduğu gerçeği ile, Batı Karadeniz 
kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında kamulaştırılan, yatırım ve yatırımcı bekleyen alanın 
dışında kalan bölgenin 'Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi' olarak ilan edilmesi ve planlanmasına 
bağlı görülmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Filyos ve bölgemizde, Bakanlığınızca, turizm kaynaklarının ve potansiyelinin belirlenmesi 
amacıyla bir çalışma yürütülmüş müdür? Böyle bir çalışma yapılmış ise, bu çalışmanın 
sonucu ne olmuştur? 

2- Bakanlığınızca Antik Kentlerin ve Tarihi Çekim Yerlerinin ortaya çıkartılması projelerine 
maddi katkı sağlandığı bilinmektedir. Buna göre, Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek 
antik kent olan Filyos antik kentine Bakanlığınızca, bugüne kadar ne kadar bir katkı 
sağlanmıştır? 

3- Filyos (Tios) antik kentinin araştırılması ve kazılması için Bakanlığınızca, 2008 yılı 
bütçesinden ne kadar ödenek ayırmıştır, bu ödenek sizce yeterli midir? 

4- Tios Antik kentinin Filyos'a kazandıracağı turizm potansiyeli, turizmin ülke katma 
değerine yaptığı katkı ye yarattığı istihdam dikkate alındığında, Batı Karadeniz 
kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında kamulaştırılan, yatırım ve yatırımcı bekleyen 
alanın dışında kalan Filyos Bölgcsi'nin 'Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi' olması için 
Bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır? 

• 5- Filyos başta olmak üzere Türkali, Göbü, Kapuz, Değirmenağzı, Ilıksu, Erdemir, Ereğli 
' -Belediye, Alaplı belediye, Askeri Plaj ve Kocaman kıyılarının "Mavi Bayrak Projesi" 

kapsamında izlendiği öğrenilmiştir. Bu çalışmalar 2007 yılında da yapılmış mıdır? Sonucu 
nedir? Mavi Bayraklı kıyılarımız hangileridir? 

6- Bakanlığınızca, alternatif turizm kapsamında, bölgenin sahip olduğu potansiyel bağlamında; 
yayla turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, fota safari, sportif olta balıkçılığı, Av turizmi, kırsal 
turizm, termal turizm, yat turizmi, mağara turizm, Botanik(Bitki inceleme) turizmi, Atlı doğa 
turizmi, Bisiklet turizmi vd. doğa turizmi kapsamında bakanlığınızca ne tür bir çalışına 
yürütülmektedir? 

T.C. 
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.01.610. — 3 6 0 1 / 0 1 / 2 0 0 2 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10/12/2007 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/2130 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

7/1058 Esas No'lu soru 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK 7/1058 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Filyos ve bölgemizde, Bakanlığınızca, turizm kaynaklarının ve 
potansiyelinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma yürütülmüş müdür? Böyle bir çalışma 
yapılmış ise, bu çalışmanın sonucu ne olmuştur? 

CEVAP 1: Bakanlığımca, tüm yurda ilişkin olarak bir turizm envanteri çalışması 
yapılmıştır. Bu kapsamda, Zonguldak ilimizin turizm potansiyelini oluşturan tarihi, kültürel ve 
doğal niteliklerinin belirlenmesine yönelik envanter çalışması da yapılmıştır. 

Bakanlığımca, alternatif turizm çeşitliliği kapsamında, bölgenin sahip olduğu potansiyel 
açısından Türkiye Turizm Stratejisi 2023 te Filyos bölgesini de kapsayacak şekilde "Eko-Turizm 
Odaklı Gelişim Bölgesi" olarak belirlenmiş olup, bu çerçevede çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 2: Bakanlığınızca Antik Kentlerin ve Tarihi Çekim Yerlerinin ortaya 
çıkartılması projelerine maddi katkı sağlandığı bilinmektedir. Buna göre, Karadeniz 
kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olan Filyos antik kentine Bakanlığınızca, bugüne 
kadar ne kadar bir katkı sağlanmıştır? 

CEVAP 2: Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Hisarönü Beldesi sınırları içerisinde 
bulunan Tion Antik Kenti'nde Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sümer ATASOY'un 
katılımı ile 2006 yılında başlanan kazı çalışmalarına Bakanlığımca 12/06/2006 tarihli ve 
93345 sayılı yazımızla izin verilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere Bakanlığım Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 50.000 YTL ödenek aktarılmıştır. 

2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ise 23/07/2007 tarihli ve 
127291 sayılı yazımızla izin verilmiş, bu çalışmalarda kullanılmak üzere Bakanlığım Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden 30.000 YTL ödenek aktarılmıştır. 

SORU 3: Filyos (Tios) antik kentinin araştırılması ve kazılması için Bakanlığınızca, 
2008 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayırmıştır, bu ödenek sizce yeterli midir? 

CEVAP 3: 2008 yılı için Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğünce belirlenerek 
Bakanlığıma gönderilecek ödenek talebi Bakanlığım ilgili birimlerince değerlendirilerek 
bütçe imkanları çerçevesinde ödenek gönderilecektir. 

SORU 4: Tios Antik kentinin Filyos'a kazandıracağı turizm potansiyeli, turizmin ülke 
katma değerine yaptığı katkı ve yarattığı istihdam dikkate alındığında, Batı Karadeniz 
Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında kamulaştırılan, yatırım ve yatırımcı bekleyen alanın 
dışında kalan Filyos Bölgesi'nin "Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi" olması için 
Bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır? 

CEVAP 4: Zonguldak Filyos herhangi bir Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde 
ve/veya Turizm Merkezi sınırlarında kalmamakta olup anılan yöreye ilişkin yapılan herhangi bir 
planlama çalışması bulunmamaktadır. Bakanlığımca Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi ve Turizm Merkezlerinin-s&fmĵ de.; planlama ve arazi tahsisi gibi turizm amaçlı 
yatırımların teşviki açısından, organize-turiam faaliyetlerinin geliştirilebileceği kamuya ait geniş 
alanlar tercih edilmekte, oluşacaki&rtıdcgeT^mülkiyet, altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle 
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durulmaktadır. Bu hususlar ışığında anılan bölgenin Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi Bakanlığımca önümüzdeki yıllarda yapılacak 
çalışmalarda değerlendirilecektir. 

SORU 5: Filyos başta olmak üzere Türkali, Göbü, Kapuz, Değirmen ağzı, Ilıksu, 
Erdemir, Ereğli Belediye, Alaplı Belediye, Askeri Plaj ve Kocaman kıyılarının "Mavi Bayrak 
Projesi" kapsamında izlendiği öğrenilmiştir. Bu çalışmalar 2007 yılında da yapılmış mıdır? 
Sonucu nedir? Mavi Bayraklı kıyılarımız hangileridir? 

CEVAP 5: Mavi Bayrak Projesi kapsamında Zonguldak ili için sadece Türkali plajı 
izlenmektedir. 2007 yılında yapılan ölçümleme ve değerlendirme çalışmalarında deniz 
suyunun temiz olduğu belirlenmiştir. 

SORU 6: Bakanlığınızca, alternatif turizm kapsamında, bölgenin sahip olduğu 
potansiyel bağlamında; yayla turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, fota safari, sportif olta 
balıkçılığı, av turizmi, kırsal turizm, termal turizm, yat turizmi, mağara turizmi, Botanik 
(Bitki inceleme) turizmi, atlı doğa turizmi, bisiklet turizmi ve doğa turizmi kapsamında 
bakanlığınızca ne tür bir çalışma yürütülmektedir? 

CEVAP 6: Bakanlığımca, alternatif turizm çeşitliliği kapsamında, bölgenin sahip olduğu 
potansiyel açısından Türkiye Turizm Stratejisi 2023' te Filyos bölgesini de kapsayan alan "Eko-
Turizm Odaklı Gelişim Bölgesi" olarak belirlenmiş olup, bu çerçevede çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra turizmin çeşitlendirilmesi ve on iki aya yayılması kapsamında 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Dünyada özellikle 1980'lerde hızlanan gelişmeler, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel 
kaynaklar üzerindeki etkilerinin artmasına ve mevcut kaynakların kullanımına yönelik alternatif 
turizm türlerinin gündeme gelmesine neden olmuştur. 

Buna paralel olarak Bakanlığımız, Türkiye'nin turizm gelişiminin sadece GÜNEŞ-KUM-
DENİZ ile kısıtlı kalmaması ve turizm hareketinin tüm ülke sınırları dahilinde tüm yıla 
yayılmasının sağlanması için kıyılarımızda var olan gelişimin ülke çapında homojen olarak 
yaygınlaştırılması büyük önem taşımakta olup, "alternatif turizm" türlerine yönelik planlama 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu yeni dönemle beraber, alt yapısı olan dinamik, planlı bir turizm dönemine girilmiştir. 
1980 lerden sonra Türk turizmine ivme kazandıran en önemli etken turizmi teşvik yasasıdır. 1980 
den 2003 yılına kadar olan süreçte Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer destekleyici tedbirler, 
planlama, tahsis ve teşvikler, arazi tahsisi, Türkiye Kalkınma Bankası yatırım kredileri, alt yapı 
inşası, işletmelerin çeşitlendirilmesi, standardizasyonu ve denetimi, nitelikli personel 
yetiştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 2003 ten itibaren turizmde atılım dönemi başlamıştır. Turizmin 
çeşitlenmesi, yabancı sermayenin hareketlenmesi, yeni yatırım alanlarının tanımlanması, marka 
oluşturma, ülke imajı, müstakil destinasyon, kent kimliği oluşturulması, turizmde küresel 
eğilimler, ekolojik ve ekonomik verimlilik, sürdürülebilir turizm gibi kavramlar önem 
kazanmıştır. 

Turizm sektörü, dünyada ve ülkemizde bozulmamış doğa, özgün kültürel kimlik ve aktif 
tatil anlayışının gittikçe artan oranda egemen olduğu yeni bir gelişme süreci içerisindedir. 
Bakanlığım, değişen tüketici tercihlerini de göz önüne alarak turizmin çeşitlendirilmesi, ülke 
sathına yaygınlaştırılması, değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla 
ülkemizin tüm yörelerinde mevcut doğal ye-kültürel değerlerin araştırılması ve turizme 
kazandırılması çalışmalarını yürütmektedir. / .,' ^'..'"? ' ' \ 
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Bu çalışmalar kapsamında; 

YAYLA TURİZMİ 

Turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve ülke sathına yaygınlaştırılması, değişik yörelerin 
mevcut turizm potansiyelinin geliştirilerek harekete geçirilmesi yönünde başlatılan 
çalışmalarımızın önemli bir bölümünü; yaylaların turizme kazandırılması amacı ile 1990'da 
başlatılan "Yayla Turizmi Projesi" kapsamındaki araştırma planlama ve altyapı uygulamaları 
oluşturmaktadır. 

Proje ile; Yaylalarımızın doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri 
İle eko turizme yönelik sundukları çok çeşitli ve eşsiz olanakların; koruma-kulianma dengesi 
içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Yayla turizmi daha çok geleneksel 
olarak sürdürülen Karadeniz Bölgesi ve klimatik sebepler nedeniyle Akdeniz Bölgesinde 
yoğunlaşmıştır. 

İNANÇ TURİZMİ 

Kutsal yerlerin bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimlerinin, turizm olgusu 
içerisinde değerlendirilmesi tNANÇ TURİZMİ olarak tanımlanabilmektedir. 

İnanç Turizmi Projesi ile; Bu büyük potansiyelin değerlendirilmesi, üç büyük dinin 
(Müslümanhk-Hıristiyanlık-Musevilik) günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin, 
yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde restorasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma vb açılardan 
ele alınarak iyileştirilmesi, tanıtımının yapılması, ziyaretçi sayısının ve buna bağlı olarak döviz 
girdilerinin artırılması hedeflenmektedir. 

İPEK YOLU 

Bu çalışmalardan biri olan "İpek Yolu - Han ve Kervansarayların Turizme 
Kazandırılması" projesi kapsamında; kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından ve çoğu 
doğaya ve çevresel etkenlere yenik düşmüş olan han ve kervansarayların korunması, bir koruma 
kullanma dengesi içerisinde yaşatılarak "Tarihi İpek Yolu"nun canlandırılması planlanmıştır. 

Bu nedenle, ilk etapta ana tur güzergahları ile çakışan İpek Yolu üzerinde 
değerlendirilmesi düşünülen han ve kervansaraylara ilişkin ön etütler yapılmış, ve 11 adet 
kervansaray belirlenmiştir. 

Bu kervansarayların turizm amaçlı kullanılabilmelerine olanak sağlayacak bir işbirliği 
protokolü Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığım arasında 22 Şubat 1993 tarihinde 
imzalanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilen eski eser nitelikli han ve 
kervansaraylar, adı geçen Genel Müdürlükçe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ve 
Bakanlığım işbirliği ile ihale edilerek restore et-işlet-devret modeli ile turizme kazandırılacaktır. 

DAĞ-DOĞA YÜRÜYÜŞÜ (TREKKİNG) 

Ülkemiz, Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle flora ve faunasıyla 
çok zengin olan dağ ve sıradağlara, dolayısıyla dağ-doğa yürüyüşüne elverişli önemli bir 
potansiyele sahiptir. Proje kapsamında, bu potansiyelin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu 
içerisinde değerlendirilmesi, böylece turizmin tür ve aktivitelerinin zenginleştirilerek arz 
kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif turizm alanlarının koruma-kulianma dengesi içerisinde 
hizmete sunulması, tanıtılması, farklı yörelerimizin turizmin ekonomik ve sosyal katkılarından 
yararlandırılması amaçlanmaktadır. r^T^T'T v. 
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Bu doğrultuda, ülkemizde dağ ve doğa yürüyüşüne elverişli yöreler dağcılık federasyonu, 
seyahat acentaları, yöresel, demekler, rehberler çeşitli Fakültelerde görev yapan ve konuya ilgi 
duyan öğretim görevlileri ile il kültür ve turizm müdürlüklerinden alınan bilgiler ışığında tespit 
edilmiştir. 

AKARSU TURİZMİ 

Ülkemizin sahip olduğu zengin doğal kaynaklarından birisi de akarsularımızdır. 
Akarsularımızın önemli bir bölümü kısaca "akarsu turizmi" olarak tanımlayabileceğimiz rafting, 
kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. 

Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin 
sunduğu bu büyük potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde tanıtımının 
yapılması önem taşımaktadır. 

Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik, kültürel, 
otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle, nehirlerimizin 
akarsu turizmi potansiyeli incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir şekilde 
geliştirilebilecek diğer turizm değerleri de bu proje kapsamında belirlenmiştir. 

BİSİKLET TURLARI 

Rekreasyonel spor olarak da ele alabileceğimiz doğa sporlarının ve doğa ile bütünleşme 
ihtiyacını karşılayabilecek faaliyetlerin, turizmle iç içe ve çok bütünleyici olduğu 
düşünülmektedir. 

Ülkemiz, sahip olduğu çok değişken ve zengin doğal değerler ile doğa sporlarına yönelik 
büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu potansiyelin yeterince kullanımı turizmin, hem zaman 
hem mekan boyutunda daha dengeli dağılımının sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, çeşitlendirme politikamızın bir gereği olarak ve yumuşak turizm yaklaşımı 
ile ele alınan trekking, rafting vb turizm aktivitelerinin yanında yine cazip bir doğa sporu olarak 
daha çok ilgi ve talep gören bisiklet turlarının geliştirilmesi, güzergah çeşitliliği yaratılması amacı 
ile Bakanlığımca yeni bir çalışma başlatılmıştır. 

ATLI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 

Sahip olduğumuz zengin turizm potansiyelini tanıtmak, dolayısıyla talebi çeşitlendirmek, 
yatırım ve işletmecilerin dikkatini yeni turizm türlerine ve iç bölgelerimize çekerek yerel 
kaynakları değerlendirmek ve arzın ülke içinde dengeli dağılımını sağlamak kırsal 
bölgelerimizdeki halkımızın turizme katılımını özendirmek ve sosyo-ekonomik gelişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla eko turizm projeleri uygulanmaktadır. Bu projelerden biri olan "atlı 
doğa yürüyüşü" ülkemizde Kapadokya, Kastamonu, Antalya ve Muğla gibi yörelerimizde seyahat 
acentaları tarafından düzenlenmektedir, öncü örnek olarak Kapadokya bölgesindeki "Atlı doğa 
yürüyüşü" tur güzergahlarının belirlenmesi amacıyla bölgenin bir haritasının çıkartılması 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

ANTİK KENTLER VE TARİHİ ÇEKİM YERLERİ 

Bugün turizm serveti sayılan müzeler kadar turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında yer 
alabilecek ve turistlerin büyük ölçüde ilgisini çeken, bulunduğu bölgenin turizm potansiyelini 
olumlu yönde etkileyen dini anıtlar, eski eserler ve antik kentler^fen/tUrifti 'kalıntılar) de büyük 
önem kazanmıştır. Bu amaçla Türkiye'de bulunan antik kerj^ier^ve "tarihi çekim merkezlerinin 
turizm açısından öncelikJeri belirlenerek envanterlerinin lıazıila^arijâînaçıylâtöncü örnek olarak 
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Çanakkale, Balıkesir ve tzmir illerinde bulunan antik kentlerin öncelikli altyapı sorunlarının 
giderilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. 

MAĞARA TURİZMİ 

Türkiye gerek jeolojik gerekse jeomorfolojik özelliklerinden dolayı mağara potansiyeli 
yönünden zengin bir ülkedir. Doğanın en büyük armağanlarından biri olan mağaralar, ilk 
insanların barınağı daha sonraki süreç içerisinde gizlenme, korunma amaçlı olarak işlev taşırken, 
çağımızda çevre sorunlarının ve kentsel gürültünün doğurduğu kirlilikten kaçış geçici süre içinde 
olsa rahatlama ve doğaya dönüşün önemli bir sığınağı olarak yine insanların hizmetine 
sunulmaktadır. 

Macera ya da sportif amaç dışında girilmesi pek düşünülmeyen mağaralar alternatif turizm 
amaçlarıyla gündeme gelmiş ve günümüzde aktif turizm anlayışının önde gelen türlerinden biri 
olma yolunda hızla ilerlemiştir. 

Batıda yıllardır turizmin önemli potansiyellerinden biri olarak görülüp değerlendirilen, 
çevresinde oluşturulan rekreasyon alanları ile insanların günübirlik dinlenme gereksinimini 
karşılayan bu alternatif turizm türü son yıllarda ülkemizin de gündemine girmiştir. 

SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI: 

Sportif, rekreasyonel ve animatif faaliyetler, bu yöndeki ihtiyaçları karşılayarak, 
konaklama süresini uzatan, dolayısıyla turizmin ekonomik katkısını artıran faaliyetler olarak 
ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sonucu, ülkemize gelen 
turistlerin kalış sürelerinin, diğer Akdeniz ülkelerine oranla düşük olması ülkemizdeki 
rekreasyonel faaliyetlerin sınırlı kalmasına bağlanmaktadır. 

Bu doğrultuda sportif olta balıkçılığının da, giderek artan doğayla baş başa kalma ihtiyacını 
karşılayabilecek rekreasyonel spor olarak ele alınması ve bir proje çerçevesinde geliştirilmesi 
planlanmaktadır. 

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ (ORNİTOLOJİ): 

Kıtalar arasında, güney-kuzey ve kuzey-güney bazen doğu-batı ve batı-doğu yönünde göç 
eden kuşların kullandıkları köprülerden en önemlilerinden biri Anadolu'dur. Gerek kara, gerekse 
su habitatlarıyla bu kuşlara, yılda en az iki kez ev sahipliği, birçoğuna ise üremeleri için konak 
görevi yapan kara parçası yine Anadolu'dur. 

Yurdumuzda RAMSAR sözleşmesine taraf olmuş ve uluslararası öneme sahip pek çok 
Ramsar Siti (sulak alanı) bulunmakta ve bu bölgelerde pek çok kuş türü kışlayıp, üremektedir. 

BOTANİK (BİTKİ İNCELEME) TURİZMİ: 

Ülkemiz, oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir. Avrupa'nın bir çok ülkesi yanında komşu 
ülkeler arasında da oldukça zengindir. Türkiye'nin Floristik (bitki örtüsü) zenginliği Avrupa 
Florası ile karşılaştırıldığında açıkça ortaya çıkar, Avrupa'nın tamamında tür sayısı 12000 
civarında iken Türkiye'de bu sayı 9000 civarındadır. Türkiye endemik (dünyada yalnız herhangi 
bir bölgede yetişen) türler açısından da dikkat çeken ülkelerden birisidir. 9000 türün yaklaşık 
3000 tanesi endemik olup bütün Avrupa ülkelerinin endemik türlerinin sayısı 2500 kadardır. Proje 
ile bu zenginliğin turizm amaçlı değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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AV TURİZMİ: 

Ülkemiz, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve av kaynaklan açısından potansiyele sahip 
olmasına karşın, tüm dünyada önemli gelişmeler kaydetmiş, neredeyse bir sanayi haline gelmiş av 
turizminden yeterli pay alamamaktadır. Bunun en önemli nedeni, av hayvanlarımızın bugün için 
belirli türler dışında av turizmine sunulabilecek sayısal zenginliğe ulaşmamış olması 
gösterilmektedir. 

Bunların yanı sıra golf, termal ve kıyı turizmine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bakanlığım, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak, turizmin sermayesi olan doğal kaynağı tehlikeye atmamak adına daha uzun 
vadeli kullanıma dayanan projeleri üretmek ve hayata geçirebilmeyi hedeflemektedir. 

Bu nedenle, diğer turizm türleri ile entegre olarak turizmin 12 aya yayılması ve kıyı 
bölgelerindeki yoğunluğun iç bölgelere kaydırılması açısından "alternatif turizm" büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu sayede alternatif turizm türleri ile birlikte turizmin sahip olduğu dinamik yapı 
içerisinde ülkemizin doğal ve kültürel zeminliğinin daha iyi değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. 

Turizmi, istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede öncü bir sektör konumuna 
ulaştırmak ve Türkiye'yi 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri 
bakımından ilk 5 ülke arasında uluslararası bir marka haline getirmek Bakanlığımın önceliliklerini 
oluşturmaktadır. 

Alternatif turizm türlerinde yapılan çalışmalar, ülkemizin dünya pazarlarından hak ettiği 
oranda pay alabilmesini hedeflemektedir. 
14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy 'un, Kahramanmaraş 'ta sanayicilere öden

mesi gereken enerji destek primlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/1083) 

| J ü k K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Kahramanmaraş iline ödenmesi gereken enerji destek primlerinin ödenmesi konusunda 
ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Kahramanmaraş ilimiz sanayide teşvik kapsamında bulunmaktadır. \ 

Hükümetin uyguladığı yüksek reel faiz, düşük kur politikaları sonucu ihracat yerine 
ithalat cazip hale gelmiştir. Bu politikalardan en çok ihracata yönelik üretim yapan 
sanayicilerimiz etkilenmektedir. 

İlimizde yoğun olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve çok büyük bir istihdam 
yaratan firmalanmız; maliyetlerinin sürekli artması ve uygulanan düşük kur sebebiyle ihracat 
yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu yüzden ilimizdeki sanayiciler büyük sıkıntı içindedir. 

Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin (tekstil 
sektörünün) ödenmesi gereken enerji teşviklerinin büyük bir bölümü ödenmemiştir. 

Kahramanmaraş'Iı sanayicilere 2007 yılında ödenmesi gereken enerji destek 
primlerinin tamamı ne kadardır? 

Bu desteğin ne kadarı ödenmiştir? 
Geriye kalan miktar ne kadardır? 
Ve ne zaman ödenecektir? 

MerımetAkifPAKSW l 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HZN.0.12.07.00 
KONU : Enerji Desteği Ödemeleri 28.12.07* 57213 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI,Kil 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

İLGİ: 10.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1083-2179/4946 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akil' l'AKSOY'un 
Kahramanmaraş ilinde laaliyet gösteren sanayicilere ödenmesi gereken enerji desteğine ilişkin 
7/1083 sayılı soru önergesinin bir nüshası gönderildiği belirtilerek, cevabının bildirilmesi 
istenilmektedir. 

Konuyla ilgili Hazine Müsteşarlığının görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: 

Mehmet .ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 

1- Hazine Müsteşarlığı Görüşü 

SORU SAHİBİ: Sn. Mehmet Akif PAKSOY (Kahramanmaraş Milletvekili) 

Kahramanmaraş ilimiz sanayide teşvik kapsamında bulunmaktadır. 

Hükümetin uyguladığı yüksek reel faiz, düşük kur politikaları sonucu ihracat yerine 
ithalat cazip hale gelmiştir. Bu politikalardan en çok ihracata yönelik üretim yapan 
sanayicilerimiz etkilenmektedir. 

İlimizde yoğun olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve çok büyük bir istihdam 
yaratan firmalarımız maliyetlerinin sürekli artması ve uygulanan düşük kur sebebiyle ihracat 
yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu yüzden ilimizdeki sanayiciler büyük sıkıntı içindedir. 

Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin (tekstil 
sektörünün) ödenmesi gereken enerji teşviklerinin büyük bir bölümü ödenmemiştir. 

Kahramanmaraş'lı sanayicilere 2007 yılında ödenmesi gereken enerji destek 
primlerinin tamamı ne kadardır. 

Bu desteğin ne kadarı ödenmiştir? 
Geriye kalan miktar ne kadardır? 
Ve ne zaman ödenecektir? 
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Hazine Müsteşarlığı Görüşü 

Kahramanmaraş ili için 2007 yılında 24 Aralık itibarıyla lopkım 58.819.268,1.1 YTl. 
enerji desteği talebinde bulunulmuş ve bu talebin 37.207.59.1.02 YTl ."si ödenebilmiştir. 

Bilindiği üzere, 2007/1 sayılı Enerji Desteği Tebliği'nin 7. madddesinc istinaden Valilik 
nezdinde kurulmuş bulunan enerji desteği Komisyonunca belirlenen enerji desteği tutarları, 
genel bütçeden ayrılan kaynaktan Komisyonun Müsteşarlığa müracaat sırası dikkate alınarak. 
Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile işletmelerin T.C. Ziraat 
Bankasındaki hesaplarına Müsteşarlığımızca aktarılmaktadır. 

Bu itibarla, her yıl Bütçe Kanunları ile ayrılan. Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan 
ve nakdi temin edilen ödenek çerçevesinde. Valiliğin Müsteşarlığımıza müracaat sırası dikkate 
alınarak ödemeler yapılmakta olup, bütçeden ayrılan ödenek çerçevesinde ödemeler devanı 
etmektedir. 

15.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun'un futbol sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1126) 

i TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden Sorumlu Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 

ederim. 03.12.2007 

Murat ÖZKAN ] 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

Bilindiği üzere Giresun ilinde amatör kulüplerin kullanabileceği bir tek futbol sahası 

vardır. O da şehir dışında Elbaşoğlu 'unda bulunmaktadır. Bu statta resmi amatör 

müsabakalar ve lige katılan onlarca takım idman yapmak zorunda kalmaktadır. Giresun'da 

çocukların, gençlerin ve spor yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek saha yoktur. 

Bu durumda amatörümüzün gelişim sağlaması da mümkün değildir. 

1 ) Bu konuda yapılmakta olan çalışmalar nelerdir ? 

2 ) Bu çalışmalar hangi aşamadadır ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : 6.02.0.005/3^ 
Konu : Soru önergesi 28/12/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 13.12.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1126-2257/5120 sayılı yazı. 
b) 27.12.2007 tarih ve B.02.0.GSM.0.065.00.000/879 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım tensip ettiği 7/1126 esas numaralı yazılı soru önergesiyle 
ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
EK: İlgi (b) yazı ve eki Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.1.GSM.0.065.00.000/^>^ Z1./JM2M 
KONU : Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
( Sn : Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 14.12.2007 tarih ve 776 sayılı ya/.ını/.. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Giresun Milletvekili Sn. Murat ÖZKAN ' a ait 7/1 1 2b 
esas no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ius AKCUI. 
Aı e I Möûü.r s-, 

Ccn^TlVlüdür \x.rûır. 
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Giresun Milletvekili Sn. Murat ÖZKAN' in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/1126 esas no' lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bilindiği üzere Giresun ilinde amatör kulüplerin kullanabileceği tek futbol 
sahası vardır. O da şehir dışında Etbaşoğlu' unda bulunmaktadır. Bu statta resmi 
amatör müsabakalar ve lige katılan onlarca takım idman yapmak zorunda 
kalmaktadır. Giresun' da çocukların, gençlerin ve spor yapmak isteyenlerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek saha yoktur. 

Bu durumda amatörümüzün gelişim sağlaması da mümkün değildir. 

1. Bu konuda yapılmakta olan çalışmalar nelerdir? 

2. Bu çalışmalar hangi aşamadadır? 

CEVAP: 1.2. Giresun İl merkezinde tek amatör futbol sahası konumunda 
bulunan 75. Yıl futbol sahasında amatör ve okul takımlarının müsabaka ve 
antrenmanları ile İl' 1er arası grup müsabakalan düzenlenmekte olup ikinci bir 
sahanın yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Giresun Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü' nce ikinci bir saha yapımı ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve 
Organize Sanayi Bölgesinde temin edilen arsa üzerine sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası yapılması planlanmış olup Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 
250.000.-YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı'ndan da 250.000.-YTL ödenek talebinde bulunulmuş anılan 
Müsteşarlığın 23.10.2007 tarihi ve 443-975/4936 sayılı yazısında ödenek 
talebinin bütçe kaynakları çerçevesinde sonuçlandırılacağı bildirilmiştir. 

İkinci bir futbol sahasının Giresun İlimize kazandırılması için plan, proje 
ve ihale çalışmaları başlatılmış olup ihale işlemlerinin tamamlanmasını 
müteakip yapımı gerçekleştirilecektir 
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GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
2 OCAK 2008 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

E G E M K N I . f K K A V T T S I 7 S » H T t i 7 M i r i E T İ \ T T « İ 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 56 Sıra Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve 1 inci bölümünün 1 ilâ 30, 2 nci bölümünün 31 ilâ 60, 3 üncü bölümünün 61 ilâ 90, 
4 üncü bölümünün 91 ilâ 120, 5 inci bölümünün 121 ilâ 150, 6 nci bölümünün 151 ilâ 180, 7 nci 
bölümünün 181 ilâ 210, 8 inci bölümünün 211 ilâ 240, 9 uncu bölümünün 241 ilâ 270, 10 uncu 
bölümünün 271 ilâ 300, 11 inci bölümünün 301 ilâ 330, 12 nci bölümünün 331 ilâ 360, 13 üncü 
bölümünün 361 ilâ 390, 14 üncü bölümünün 391 ilâ 420, 15 inci bölümünün 421 ilâ 450, 16 nci 
bölümünün 451 ilâ 480, 17 nci bölümünün 481 ilâ 510, 18 inci bölümünün 511 ilâ 540, 19 uncu 
bölümünün 541 ilâ 570, 20 nci bölümünün 571 ilâ 600, 21 inci bölümünün 601 ilâ 630, 22 nci 
bölümünün (3 geçici madde dahil) 631 ilâ 651 inci maddelerden oluşması, 

(Genel Kurulun 25.12.2007 tarihli 41 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İçişleri Komisyonu 
2.1.2008 Çarşamba-Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
3.1.2008 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
44 Ü N C Ü BİRLEŞİM 2 OCAK 2008 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi 
(6/140) (1) 

2. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

3. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

4. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki'deki çok programlı liseye ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

6. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı 
uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

7. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

8. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

9. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

10. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı 
bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

11. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/172) 

13. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupmar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 
kurulmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

14. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

15. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin'den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup 
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

17. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerinde TOKİ'nin konut yapıp 
yapmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

18. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

19. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da idare ve vergi mahkemesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

21. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, bazı belediye başkanları hakkında bir işlem 
yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

22. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kütahya Şeker Fabrikasının satışına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir beldenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

24. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

25. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, öğrencilerin belli faaliyetlere katılımının 
yasaklanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

26. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

27. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin sosyal yardım yaptığı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy ilköğretim okulunun yapım ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

29. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun tamirat ve lojman ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

30. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Türk Telekom'daki greve ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/195) 

31. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, teşvik kapsamında yatırımcılara 
verilmesi gereken enerji desteklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

32. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'm, İstanbul'da yabancı bir üniversitenin yerleşke açtığı 
haberlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

33. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'm, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir 
değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/201) 

34. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'm, Camiler Haftası nedeniyle yayınlandığı iddia edilen 
genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

35. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip 
verilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

36. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip 
verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/204) 

37. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

38. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

39. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

40. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 

41. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

42. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

43. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

44. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
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45. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

46. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

47. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun lojman ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

48. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının somnlanna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

49. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

50. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

51. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

52. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

53. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

54. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

55. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

56. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

57. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulu lojmanının onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

58. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

59. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

60. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, THY'nin Başbakanlığa satmak için uçak alacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/230) 

61. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/231) 

62. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bakanların askerlik durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

63. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, uzlaşmaya konu vergi ve cezalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

64. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

65. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe 
ve bina yapımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

66. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, hayvancılık teşvik primlerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 
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67. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) 

68. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Bandırma'da bazı cadde isimlerinin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

69. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

70. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

71. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadın ve magazin 
programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) 

72. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir vakfın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) 

73. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeni açılacak Antalya Devlet Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

74. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) 

75. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 

76. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'ın bazı köylerindeki toprak tuzlanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

77. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

78. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Hazine arazilerini işleyen çiftçilere doğrudan 
gelir desteği ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) 

79. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Celal Bayar anıt mezarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, sanayi ve ticaret sektörlerinin 
sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 

81. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DTP Genel Başkanı hakkındaki bir iddiaya ve 
tahliye edilen terör suçlularına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

83. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, köylerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

84. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polis müdahalesiyle meydana geldiği iddia edilen 
bazı ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

85. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmayla ilgili bir iddiaya ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 

86. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, okullarda dağıtılan kitaplara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının 
yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

88. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/265) 
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89. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

90. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Demirci Kasabasının Aksaray'a 
bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

91. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yol ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

92. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

94. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

95. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş yapan 
müteahhitlere verilen bitüme ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

96. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ile Gaziantep-
Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

97. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişindeki 
sinyalizasyon ve işaretleme eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

99. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

100. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, havalimanlarındaki ILS sistemlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

101.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'nın bazı köylerinde sebze ve meyvelerde 
görülen kurumanın sebeplerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

103. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

104. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölge istinaf mahkemelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

105. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

106. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Amasya'daki bir lisede bazı öğrencilere baskı 
uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

107. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretim üyelerinin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

108. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konya Havaalanına ILS Sistemi alımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

109. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'nın katı atık ayrıştırma tesisi ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

110.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki bir sanayi sitesinin güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/289) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

111. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/290) 

112. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

113. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

114. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, ücretsiz dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine yol 
açtığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

116.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zafer Bayramı kutlamalarının Dumlupınar'da 
Devlet töreni şeklinde kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/296) 

117.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit-Çanakkale karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

118.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

119. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çocuklarına ait şirketlere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

121.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın bazı ilçelerinde ÖSYM sınav 
merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

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

3. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2007) (**) 

4. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) 

5. 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) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında ikili 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

24. - 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) 

25. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
27. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 68) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

34. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

35. X - Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya 
Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

37. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

38. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
39. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçlan Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 
24.12.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma 
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

46. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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