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I Ç I N D E K I L E R 
Sayfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 523 
II. - GELEN KAĞITLAR 525 

III. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 533 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 533:540 
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül'ün, laiklik ilkesinin Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 71'inci yıl dönümüne ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 533:534 

2.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, laiklik ilkesinin Türkiye Cum
huriyeti Anayasası'na girişinin 71 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 534:539 

3.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Doğu Türkistan'ın Gulca şeh
rinde yaşanan katliamın 11 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 539:540 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 540 
A) ÖNERGELER 540:541, 548:559 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/309) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/19) 540 
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2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın (6/333) esas numaralı 

sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/20) 541 
3.- Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın Dilekçe Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/23) 541 
4.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt

lar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin 
(2/47) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/22) 548:553 

5.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Sivas Madımak Oteli'nin "Kar
deşlik, Anma, Kültür ve Sanat Müzesi"ne Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Teklifı'nin (2/89) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/21) 553:559 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 541:548 
1.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 milletvekilinin, 

Hristiyan din adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 541:543 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, enerji üreti
minde ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 543:545 

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 milletvekilinin, kırmızı pal
miye böceği zararlısı ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 546:548 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 560, 595 
A) SÖZL Ü SOR ULAR VE CEVAPLARI 560:583 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sanayi sitelerinin elektrik tari

fesindeki değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 560 
2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da idare ve vergi mah

kemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/182) ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 560:564 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölge istinaf mah
kemelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 560:564 

4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki bazı köylerin 
ÇATAK kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/183) 564 

5.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık üreticilerine don afeti 
hasar paralarının ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/188) 564 
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6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, teşvik kapsamında 

yatırımcılara verilmesi gereken enerji desteklerine ilişkin Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek'ten sözlü soru önergesi (6/196) 564 

7.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, miras hukukunda yapılacağı 
iddia edilen bir değişikliğe ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'dan sözlü 
soru önergesi (6/201) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 564:566 

8.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe 
tepki verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'dan sözlü 
soru önergesi (6/204) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 565:566 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, SHÇEK'in bazı arsalarına 
ve Sevgi Evleri projesine ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'dan sözlü 
soru önergesi (6/329) ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 566:569 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri 
ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 569 

11.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Havaalanın
daki kargo ve uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/231) 569 

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, uzlaşmaya konu vergi ve ce
zalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 569 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Anadolu Öğretmen Li
sesine ayrılan ödeneğe ve bina yapımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/237) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 569:583 

14.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yönetici ve öğretmen ata
malarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, okullarda dağıtılan kitaplara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Amasya'daki bir lisede bazı 
öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

17.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın bazı ilçelerinde 
ÖSYM sınav merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/301) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

18.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir okul müdürü hakkın
daki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesine yeni bir 
lise yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın terör mağduru öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı > 570:583 
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21.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Kaş İlköğretim Okulu inşaa

tına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve dok
tora yapan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/334) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, öğrenci yurtlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı 570:583 

24.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İlköğretim Kurumlan Yö
netmeliğinde yapılan bir değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/349) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okullardaki temizlik ve 
güvenlik görevlilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/356) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

26.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, İzmir'de depremde yıkılma riski ta
şıyan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

27.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, bir yardımcı kaynak kitaptaki Tür
kiye haritasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 570:583 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 595:648 
1.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, bazı medya ve sivil toplum 

kuruluşlarına yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1086) 595:598 

* Ek cevap 
2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, atama kararnamele

rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun ce
vabı (7/1245) 598:600 

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt Adalet Sarayına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1279) 600:601 

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, satın alınan okul arsalarına 
ve arsası başka kurum ve kişilere ait okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1319) 602:604 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İstanbul'daki bir kolejle ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1321) 605:606 

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, terör örgütlerinin finansman kay
naklarının kesilmesine yönelik girişimlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in cevabı (7/1369) 606:608 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'm, bir Alman televiz
yon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan'ın cevabı (7/1376) 609:612 
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8.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi

yesine ihale yolu ile sanatçı alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/1386) 612:613 

9.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, özürlülerin kültürel ihtiyaçlarını 
karşılayacak materyallere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/1387) 614:619 

10.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Tekelin hanımeli markasının 
tescilini yapmamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/1388) 619:622 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir Alman televizyonunda yayın
lanan bir diziye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1421) 623:624 

12.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, bir Alman televizyon kana
lında yayınlanan bir diziye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın 
cevabı(7/1422) 624:626 

13.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Almanya'da Türkleri hedef 
gösteren seçim propagandalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan'ın cevabı (7/1423) 627:628 

14.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/1435) 628:632 

15.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, yılbaşı gecesi Taksim'de 
olan taciz olayına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/1436) 632:634 

16.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Dereköy sınır kapısının tır 
trafiğine açılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/1459) 634:636 

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in biyodizelin vergi araçlarıyla 
teşvikine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1461) 637:638 

18.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'deki bir TOKİ projesini 
yürüten inşaat firmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1538) 638:641 

19.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'm, TOKİ'nin bir işini 
yürüten inşaat şirketinde işçilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı(7/1545) 641:644 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kırgızistan'a deprem 
yardımı yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said 
Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/1598) 644:645 

21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, lisanssız akaryakıt bayilerine, 
kaçak akaryakıta ve akaryakıttaki ÖTV oranına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/1600) 646:647 

22.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da yabancılara satılan gay-
rimenkullere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1624) 648 
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VI.- MECLİS ARAŞTIRMASI 584, 584 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 584, 584:594 
1.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 milletvekilinin, işsizlik 

sorunu ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun daha etkin kullanımı konularının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 584 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin, 
termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/3) 584:585 

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu ka
çakçılığı ve üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeple
rinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 585:594 

4.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, okullardaki 
şiddet olaylarının ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 585:594 

5.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 milletvekilinin, 
uyuşturucu kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı 
olumsuz etkilerin araştırılarak uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının 
önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 585:594 

6.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 milletvekilinin, madde ba
ğımlılığının nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele 
edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 585:594 

7.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 milletvekilinin, uyuştu
rucu bağımlılığının toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/41) 585:594 

8.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, uyuşturucu, alkol 
ve sigara bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sos
yal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 585:594 

9.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 milletvekilinin, uyuşturu
cuyla mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 585:594 

VII.- GENEL GÖRÜŞME 584 
A) ÖN GÖR ÜŞMELER 584 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 milletvekilinin, basın-siya-

set ilişkileri ve basın özgürlüğü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/1) 584 
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TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanarak üç oturum yaptı. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, balık çiftliklerinin çevreye verdiği zararlar ile balık üretici
lerinin, 

Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Manisa ilinin, 

Sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi. 

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur ilinin eğitim ve öğretim projelerine ilişkin gün
dem dışı; 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, çiftçilerin hangi ürününe ne kadar destek verileceğinin bir 
an önce açıklanması gerektiğine ilişkin, 

Birer konuşma yaptılar. 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla (10/111), 

İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunları
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/112), 

Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi konu
sunda (10/113), 

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

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'm Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmî ziyarete iştirak et
mesi uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Genel Kurulun 25/12/2007 tarihli 41'inci 
Birleşiminde kurulan (10/35, 43,49, 70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, 
siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildi. 

Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere top
lanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun (1/24) (S. Sayısı: 98) geri gönderilen madde
lerinin görüşmelerine devam edilerek 12'nci maddesi, istem üzerine yapılan açık oylamadan sonra 
kabul edildi; 14'üncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 
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Konya Milletvekili Faruk Bal, 
Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli, 
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın konuşmasında partilerine; 
Konya Milletvekili Faruk Bal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 57'nci 

Hükümete, 
İstanbul Milletvekili Hasan Macit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 

konuşmasında muhalefet milletvekillerine, 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Artvin Milletvekili Ertekin Çolak'ın konuşmasında partisine, 
Sataştıkları iddiasıyla; 

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, konuşmasında geçen bir ifadeyi, yanlış anlaşıldığı gerekçe
siyle, düzeltmek için, 

Birer konuşma yaptılar. 

Her madde hakkında milletvekillerince verilen yedi önergeden sonra siyasi parti gruplarınca ve
rilecek birer önerge haklarının saklı tutulması ve madde metninde redaksiyon mahiyetinde küçük 
değişiklikler yapan önergelerin işleme alınmaması gerektiği iddiasıyla açılan usul tartışması sonu
cunda, Oturum Başkanı, uygulamanın İç Tüzük'ün 87'nci maddesine uygun olduğunu, tutumunda bir 
değişiklik olmayacağını açıkladı. 

5 Şubat 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.01 'de son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 
Bursa 

Kâtip Üye 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 

- 5 2 4 -



TBMM B:58 5 . 2 . 2008 

No.: 82 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

1 Şubat 2008 Cuma 
Tasarılar 

1.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'de Temsilcilik Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/501) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.1.2008) 

2.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/502) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008) 

Teklif 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük

münde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/143) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2008) 

Raporlar 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma 

tarihi: 1.2.2008) (GÜNDEME) 

2.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (GÜNDEME) 

# 
No.: 83 

4 Şubat 2008 Pazartesi 
Raporlar 

1.- Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) (GÜNDEME) 

2.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 
346 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 
(GÜNDEME) 

3.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 9 Milletvekilinin; Gaziantep'e İstiklal Madalyası Ve
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/81) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma ta
rihi: 4.2.2008) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi 
1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in, Meriç Nehrine, yeni köprü yapılıp yapılmayacağına iliş

kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169) 
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No.: 84 
5 Şubat 2008 Sah 

Teklif 
1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Hizmet Sınıfının De

ğiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/144) (İçişleri ile 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yakıldığı 

iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul yapımıyla 
ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/1/2008) 

6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir beyanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

8.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında yaşanan 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı so
runlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/1/2008) 

12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

13.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e sağ
lık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/1/2008) 

14.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen kavşaklara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 
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15.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek üretimine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

17.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir göletin su kapasitesinin artırılmasına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Elazığ'daki bazı ekonomik ve sosyal verilere iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Yusufeli Barajı Projesi çerçevesinde alınacak sos
yal ve ekonomik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22/1/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Alevi inanç ve kültürüne yönelik çalışmalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Sağlık Bakanlığının iki müfettişiyle ilgili iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yapıldığı iddia edilen bazı atamalara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sudan Devlet Başkanının ziyaretine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gökkuşağı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Akdamar Adasındaki kilisenin restorasyonuna yö
nelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/1/2008) 

9.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, lisanslı kullanılan yazılımlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir şahsın defniyle ilgili Bakanlar Kurulu kararına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

11.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, TÜİK'in nüfus tespitinin genel seçim sonuçlarına et
kisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TPAO eski genel müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

13.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarının bir be
yanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

14.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

15.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Sağlık Bakanlığının müfettiş alımına ve bazı inceleme
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 
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16.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Vadi Projesi kapsamındaki imar ça
lışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/1/2008) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekaleten görev yapan personelden asaleten ata
nanlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28/1/2008) 

18.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, özel eğitim kurumları öğretmenlerinin SSK primle
rine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/1/2008) 

19.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, bir firma işçilerinin sendikal faaliyetleri nede
niyle işten çıkarıldıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

20.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, mahkeme kararıyla iptal edilen görevde yükselme 
sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/1/2008) 

21.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, 2022 sayılı Kanuna göre maaş alan
lardan maaşı kesilen ve yersiz ödemenin tahsili istenen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

22.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka şehir içi geçişi nehir yatağına ve 
Borçka-Muratlı yolu korkuluklarının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Vadisi Projesi kapsamındaki çalışma
lara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta kömürden kay
naklanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

.$ 25.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, bir kaçak akaryakıt operasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008) 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta Vakıflar İl Şube 
Müdürlüğü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru 
önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

27.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, AB üzerinden ithal edilen ürünlerin denetimine ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

28.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, kimya sektörünü ilgilendiren bir AB tüzüğüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

29.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'daki sınır ticaret merkezi uygulamasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

30.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun'daki taşocaklarının yerleşim bi
rimlerine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 
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31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, doğalgaz yer altı depolama projelerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

32.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, acil yardım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

34.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

35.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

36.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sangazi Belediyesinin imar ıslah planı de
ğişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

37.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Fener Rum Patrikhanesinin internet sitesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

38.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memurların aylık
larının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25/1/2008) 

39.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bazı kayıp şahıslarla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl İlindeki bir köprünün durumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki bazı köylerin altyapı çalışma
larındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkan
lığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

42.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya Çayönü Köyü göletinin sulama boruları 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, özelleştirme politikalarına ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

44.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

45.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, DMO'nun bazı bölge müdürlüklerinin kapatı
lıp kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28/1/2008) 

46.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, fınansal kiralama sektöründe KDV oranlarının ar
tırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin 
borçlanna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

48.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'in, özel eğitim kurumlarındaki öğretmen sayılarına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 
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49.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Hatay'daki bir lisede öğrencilerden katkı payı adı altında 
para alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/1/2008) 

50.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı sınavın
daki bazı soruların iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1768) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı liselerdeki İngilizce öğretmenlerinin eğiti
mine yönelik protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/1/2008) 

52.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, bazı öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

53.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun Fen Lisesinin ÖSS'deki başarısızlı
ğına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

54.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kuzey Irak'taki üniversitelerde Türk öğrencilerin tah
siline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

55.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

56.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Talim ve Terbiye Kurulundaki uygulamalara iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

57.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okullarda katkı payı adı altında para toplanmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

58.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetle
rine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

60.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'da bir ilköğretim okulunda başarılı öğrenci
lere Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1778) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

61.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, ithal ürünlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, üniversite hastanelerinin alacaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

63.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de hastane ve sağlık ocaklarının dep
reme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24/1/2008) 

64.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Teftiş Kurulunda yapılan bazı atamalara ve bir id
diaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

65.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'deki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekaleten görev yapan personelden asaleten ata
nanlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 
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67.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

68.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, çiftçilere yönelik desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

70.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bal ithalatına ve arıcıların sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

71.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Edirne'deki çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

72.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Marmara Denizindeki salya salgınına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

73.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, hayvansal ve bitkisel üretim destekleme ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

74.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

75.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, sulu tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

76.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'deki ana arı üreticilerinin destekleme 
ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/1/2008) 

77.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, tohumluk üretimi teşvik primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

78.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Silifke-Kırobası karayolunun bakım ve onarımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

79.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun'daki bazı yollara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

80.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, koster filosunun geliştirilmesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

81.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, LPG ithalatının Türk gemileriyle yapılmasının 
teşvikine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

82.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, tersane sayısının artırılmasına ve tersanelerin geliş
tirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

83.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Söke-Milas yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

84.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nm, HAVAS'in havaalanları ile yerleşim yerleri arasında 
yolcu taşımacılığı yapmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25/1/2008) 

85.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, tren kazalanna ve bakım-onarım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 
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87.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kütahya'da yaşanan tren kazasına ve hat bakımına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

88.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Kütahya'da yaşanan tren kazasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

89.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ekonomide muhtemel krizlere karşı alınacak ted
birlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi 
(7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

90.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, seçim dönemindeki yayınların denetimine ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

91.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bazı ilçelerdeki adliyelerin kapatılmasına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

92.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, muharip ve malul gazilere verilen madalyalara iliş
kin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008) 

93.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, ferdi sporlarda yabancı sporcu transferine ilişkin Dev
let Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

94.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, korsan yayınla mücadeleye ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008) 

95.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Fener Rum Patrikhanesinin ekümenlik iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008) 

96.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

97.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun'daki KÖYDEŞ uygulamalarına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008) 

98.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, doğrudan gelir desteği ve fiğ desteği ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (6/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008) 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı ile 
etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din adamları ile 
bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2008) 

« 
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5 Şubat 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

• 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, laikliğin Anayasa'mıza girişinin yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen 
Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül'e aittir. 

Sayın Üskül, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, sizi kınıyorum. Bugün de laiklik adına bir Cum

huriyet Halk Partisi temsilcisine söz vermediniz. Taraf oldunuz. Sizi şiddetle kınıyorum efendim. 
AHMET YENİ (Samsun) - Meclis Başkanını kınayamazsımz. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Kınıyorum efendim. Böyle tarafgirlik olmaz. (AK Parti sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen sakin olunuz. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Israrla söz istedik. Laikliği katledenlere söz veriyorsunuz, laik

liği koruyanlara söz vermiyorsunuz. Bu, taraf olmaktır. 

BAŞKAN - Saygıdeğer Hanımefendi, Sayın Arıtman, biraz sonra kimlere söz verdiğimizi grup 
başkan vekillerinizle de görüşerek ve biraz sonra kürsüye çıkacak hatiplerden öğrenebilirsiniz veya 
görürsünüz. 

Teşekkür ediyorum. 
Buyurun. 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül'ün, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sı'na girişinin 71 'inciyıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa
hin 'in cevabı 

MEHMET ZAFER ÜSKÜL (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; laiklik ilkesinin 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 71'inci yılını kutlamak münasebetiyle söz almış bulu
nuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, laik demokratik cumhuriyet, bizim yönetim biçimimiz olarak, cumhuri
yetimizin kurulduğu daha ilk günlerden itibaren, bütün bu hususlar, başlangıçta doğrudan Anaya-
sa'ya yazılmış olmasa dahi kabul edilmiş ilkelerdir. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - AK Partiye anlat onu, buraya anlatma! 
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MEHMET ZAFER ÜSKÜL (Devamla) - Osmanlı İmparatorluğu'nun bile tam olarak teokratik 
bir devlet yapısına sahip olmadığını biliyoruz, seri hükümlerin yanında, padişahların yürürlüğe koy
duğu hükümlerin varlığını biliyoruz. Ancak, cumhuriyetle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti devleti daha 
baştan itibaren laik temeller üzerine kurulmuştur. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Hocam bize anlatma, o tarafa anlat! 
MEHMET ZAFER ÜSKÜL (Devamla) - Her ne kadar, 1923 yılında Anayasa'da yapılan bir 

değişiklikle "Devletin dini İslamdır." hükmü konulmuş olsa da daha sonra gerçekleştirilen yasal dü
zenlemeler, gerçekleştirilen reformlarla, laik devlet anlayışı, esasen, cumhuriyetin bir temel ilkesi 
olarak uygulanmıştır. 

Laiklik 1937 yılında Anayasa'ya girdi, evet. Laiklikle demokrasi kavramını bugün, günümüzde 
birlikte değerlendirme zorunluluğu var. Daha baştan itibaren öyleydi aslında, çünkü laik bir devletin 
var olabilmesi için egemenliğin millete ait olması gerekir. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin açılışıyla birlikte egemenlik millete tanınmıştır. Millet, egemenliğini kullanırken, temsilcileri 
aracılığıyla kullanırken, artık herhangi bir başka esasa dayanmadan hukuku da kendisi yaratmaya 
başlamıştır. Böylece hukukun laikleşmesi sürecini yaşadık. Daha sonra eğitim alanında yapılan re
formlar, laikliğin kökleşmesini daha da sağlamlaştırdı, gerçekleştirdi. Laik devlet, dine müdahale et
meyen, dinin de toplum yaşamının düzenlenmesine, hukuk kurallarının yaratılması aracılığıyla 
toplum yaşamının düzenlenmesine müdahalesine izin vermeyen bir devlettir. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Hocam, tersi olursa ne olur? 
MEHMET ZAFER ÜSKÜL (Devamla) - Egemenliğin halka ait olması ilkesi kabul edildiği 

andan itibaren zaten artık devlet laik olmak zorundadır, başka türlüsü olamaz. Demokrasi, bir yan
dan temel hak ve özgürlüklere dayanması gereken bir rejim olduğuna göre, özgürlüklerin sağlanmış 
olması, tanınmış olması, güvence altına alınması... Yani demokrasi, demokrasiyi kabul eden bir ül
kede laikliği zorunlu kılar. Demokratik bir ülke, laik olmaktan başka bir şey olamaz. Bunu hepimiz 
biliyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden bu yana kanunlarda, Anayasa'da, 
yasada ne yazarsa yazsın bu ilkeler uygulanmıştır, uygulanmaya devam ediyor, bundan sonra da uy
gulanmaya devam edecektir. 

YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Anayasa'yı niye değiştiriyorsunuz? 
MEHMET ZAFER ÜSKÜL (Devamla) - Türkiye laik sistemden vazgeçemez, çünkü Türkiye 

demokratik bir yaşam biçimini seçmiştir. Bizim ülkemizde insanlarımız, toplumumuz demokrasiden 
vazgeçmek niyetinde değildir, dolayısıyla demokrasinin zorunlu bir gereği olarak laiklikten vazgeç
meye de niyetli değildir. 

Bu düşüncelerle, bu önemli günü anıyorum ve demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti devleti
nin, hukukun üstünlüğü anlayışı içinde, sosyal devlet ilkelerine de bağlı olarak varlığını ilelebet sür
düreceği inancıyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üskül. 
İkinci konuşmacı, aynı konuda, İstanbul Milletvekili Necla Arat. 
Sayın Arat, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Necla Arat 'in, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'na girişi

nin 71 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
NECLA ARAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yetmiş bir yıl önce, 5 Şubat 

1937'de laiklik ilkemiz, Kemalizmin diğer ilkeleri ulusalcılık, cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçı-
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hk ve devrimcilikle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girdi. Laiklik, anayasal ilke olarak 
benimsendikten sonra, kabul edilen öteki anayasalarımızda da devletin değiştirilemez temel nitelik
leri arasında yer aldı. 

Hepimizin bildiği gibi, Gazi Mustafa Kemal, bütün dünyayı şaşkına çeviren bir bağımsızlık sa
vaşının ardından, önümüzde ulusça kazanmamız gereken yeni ve daha zorlu bir savaş olduğunu dile 
getirmişti. Bu savaş, özgür ve bağımsız ulus devleti ve bu devletin yeni insanını, yeni bireyini yaratma 
savaşı idi. Bu savaş, görkemli bir aydınlanma süreci içerisinde kültür devrimini aşama aşama ger
çekleştirerek çağdaş uygarlık düzeyini yakalayana değin sürecekti. İşte, temel bir ilke olarak laiklik, 
bu toplumsal kültürel projenin dev atılımlarından biri, aynı zamanda ardı ardına gerçekleştirilen dev
rimler arasındaki güçlü harçtı. 

Günümüz AKP İktidarının kendi siyasal bilinçaltını yansıtarak yayınladığı 2008 Ajandası'nda 
önemli günler arasında yer vermediği hilafetin kaldırılması, seriye ve evkaf vekâleti ile tekke ve za
viyelerin kapatılmaları, Şapka Devrimi gibi devrimler, Kemalist devrimin aydınlanma sürecinin te
meldeki yapı taşları idi. Bu süreç içinde, Kemalist devrim ile şeriat hukukunun egemenliğindeki 
kapalı toplum yapısından çağdaş ve laik hukukun egemen olduğu yeni ve özgürlükçü bir ortama, kul 
olan insandan birey olan insana geçiliyordu. İşte bu bağlamda laiklik, din ve siyasetin birbirinden ay
rılmasının, dine değil de ulusal egemenliğe dayanan bir toplumsal siyasal düzenin anahtarı oldu. 
Çünkü laiklik, kutsallaştırılmış gelenek ve kurallar karşısında zamanın gereklerine uyan kurum ve ku
ralları geliştirmek anlamına gelmekteydi. Laiklik, şeriatçı devlet anlayışına, din devleti anlayışına ke
sinlikle karşıydı. Zira, ümmet düzeni -hepiniz biliyorsunuz- bireysel ve ulusal birliği baskı altında 
tutup ikisinin de, dolayısıyla demokrasinin de gerçekleşmesini engellemekteydi. Laiklik, toplum, 
ulus ve devletin bilim ve akılla yönetilmesi, dinin kişisel ya da siyasal çıkarlara araç kılınmaması, vic-
danlardaki kutsal yerini koruması, kısacası din maskesi altında gerici düşüncelere toplumda ege
menlik sağlamaya çalışılmaması idi. 

İşte bütün bu tanımlamaları göz önünde bulundurduğumuzda değerli milletvekilleri, AKP İkti
darının tam da laikliğin kabulünün 71 'inci yıl dönümünde MHP'nin desteğiyle hazırladığı türban ile 
ilgili yeni teklifi, cumhuriyetin temel ilkeleriyle çelişen ve de hesaplaşan, her şeyden önce de laik top
lumsal değerlerimizi tehdit eden, yani laikliği hedef alan bir girişim olarak görüyoruz. İktidar, İslam 
coğrafyasında şeriatçıların en güçlü simgesi olan türbanı Türkiye'de de gündemin ilk maddesi hâline 
getirerek ve üniversitelerde serbest olmasını sağlamaya çalışarak ekonomik sıkıntıları, işsizliği ve 
yoksulluğu, yolsuzlukları, laik eğitimdeki yozlaşmayı örtmeye çalışmaktadır. 

AKP kadınlar üzerinden dinci politika yapmakta, eşitlik ve temel hak ve özgürlükler ise bu dinci 
düzenlemenin maskesi olarak rol oynamaktadır. Ne var ki oyun tutmamıştır, bütün Türkiye ayakta
dır, çünkü laiklik ve laik hukuk düzeninin, çok eşliliği, çocuk yaşta ve istek dışında evlendirilmeleri 
ortadan kaldırdığını, kız çocuk ve kadınların mirasta ve yargı önünde eşit olmalarını sağladığını; 
laiklikle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin kazanıldığını, tüm meslek ve bilim alanlarına kadınların 
girdiklerini, peçe ve çarşaftan kurtulup özel alandan kamusal alana çıktıklarını bilen milyonlarca 
kadın, şimdi, çok anlamlı bir şekilde, türbana ve arkasından geleceklere "hayır" demektedir. Bu ka
dınlar, AKP'nin altı yıllık kuluçkaya yatma döneminin sona erdiğini, yumurtaların birer birer çatla
yıp gizli gündemin açığa çıktığını, Anayasa'ya dolaylı bir biçimde dinle ilgili bir düzenleme 
sokulmaya çalışıldığını ve İslamcı devlet anlayışının her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine özgü 
olan laikliği hedef aldığını çok iyi bilmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Tam bilim adamına yakışan bir konuşma, bravo! 

BAŞKAN - Sayın Arat, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

NECLA ARAT (Devamla) - Toplumsal ve kurumsal mutabakatın olmadığı bir ortamda, sözde 
temel hak ve özgürlükler ve eşitlik adına yapılan bu düzenlemenin gerçekte kadınları aşağı ve ikin
cil gören ve bazı kadınlara da küçük yaşlarda verilen eğitim ve koşullama ile bunu doğalmış gibi 
kabul ettiren ataerkil ideolojinin ve erkek bencilliğinin dışa vurumu olduğunu görmekteyiz. 

Laiklik ilkesinin kabulünün 71 'inci yıl dönümünde, türbana ilişkin Orta Çağ tartışmalarının Gazi 
Mustafa Kemal'in Meclisine taşınmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. AKP'nin ve hasat toplama 
ümidiyle ona destek veren MHP milletvekillerinin hazırladıkları düzenlemenin, içinden geçtiğimiz 
süreçte, üniversitelerimizi, öğretim üyelerimizi, kadınlarımızı tehlikeli bir biçimde böldüğünü, yargı 
kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ne denli ters düştüklerini görmelerini ve bu tarihsel dönemeçte, 
Anayasa'ya ettikleri bağlılık yeminini anımsayarak davranmalarını istiyoruz. Türkiye'nin rotasını 
değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - İki sayın milletvekilimizin gündem dışı konuşmalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı... 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 71'inci yıl dönümü dolayısıyla biraz önce düşüncelerini 
bizimle paylaşan Mersin milletvekili arkadaşımız Sayın Üskül ve İstanbul milletvekili arkadaşımız 
Sayın Arat'ın konuşmalarına cevap vermek için huzurunuzda değilim, sadece burada ortaya konan 
görüşlere katkı yapmak amacıyla Hükümet adına huzurunuzdayım. (CHP sıralarından "Cevap vere
cek misiniz?" sesi) 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Cevap vermeye değmez. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Veremezsiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aslında laiklik 
ilkesi 1937 yılında Anayasa'ya girdi... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Tamam da Adalet Bakanım, Mehmet Bey "Cevap 
vermeye değmez." diyor. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - .. .ama Türkiye Cumhuriyeti, kurul
duğu andan itibaren laiklik anlayışını benimsemiş olan bir devlet yapısına sahipti. Yani cumhuriyet 
zaten kurulurken dinle devlet işlerinin ayrı olacağı bir eksen üzerine oturmuştu, ama daha sonra la
iklik ilkesi de Anayasa'nın 37'nci maddesine girdi. Şu anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasası 2'nci 
maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin kriterlerinden birinin de, ilkelerinden birinin de laiklik 
olduğunu ifade etmektedir. Laiklikten ne anlamalıyız? Cumhuriyetten ne anlamalıyız? Demokrasi
den ne anlamalıyız? Sosyal hukuk devleti derken neyi anlamalıyız... 

SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN (Hatay) - Onlar biliyorlar zaten, sen bize söyle. 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ...ve bu Anayasa'nın uygulandığı 
Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ilkelerle ilgili konulara nasıl yaklaşmalı? 
Bunun cevabını, Anayasa koyucunun gerekçelerine bakarak bulabiliriz. 1982 Anayasası, bu Anaya-
sa'yı yapan anayasa koyucu, laiklik ilkesinden ne anlaşılması gerektiğini gerekçesine yazmış, de
mokrasiden ne anlaşılması gerektiğini de yazmış. Dolayısıyla birimizin şöyle bir yorum veya tarif, 
diğerimizin farklı bir tarif getirmiş olması birtakım kavram kargaşalıklarına yol açıyor, sonra farklı 
farklı laiklik anlayışları, tarifleri ortaya çıkıyor. Böylece, sanki farklı anayasalara tabi ülke vatan-
daşlarıymışız gibi farklı farklı şeyler yapıyoruz, bazen birbirimizi çok ağır şekilde de eleştiriyoruz. 
O nedenle ben diyorum ki: Gelin, 82 Anayasası'nın gerekçesine bir bakalım. 82 Anayasası'nı dü
zenleyenler ve anayasa koyucu olarak Parlamentodan geçirenler bununla neyi murat etmişler? De
mokrasiyle neyi murat etmiş, şimdi gerekçeden okuyorum izin verirseniz: "Demokrasi egemenliğin 
millete ait olduğu bir siyasi rejimdir." Bu konuda da herhalde aramızda hiçbir görüş ayrılığı olamaz, 
zaten gerekçe demokrasiden ne anlamamız gerektiğini ifade etmiş. Nitekim zaten Meclisin duva
rında yazılı olan o vecize de, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade eden vecize de 
bu anlamın bir başka şekilde ifadesidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Laikliğe dayanan demokrasi... 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Peki, laiklikten ne anlamalıyız? İşte 
1982 Anayasası. 1982 Anayasası esnasında burada, yani Parlamentoda yer alıp, kurucu heyette yer 
alıp burada, aramızda bulunan bir tek milletvekili arkadaşımız var, o çok daha iyi bilir bunu. 1982 
Anayasası'nın laiklikle ilgili gerekçesini okuyorum, bakın ne diyor: "Hiçbir zaman dinsizlik anlamına 
gelmeyen laiklik ise, her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve 
dinî inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi kılınmaması anlamına gelir." 
Bu, 1982 Anayasası'nın laiklikle ilgili gerekçesidir. Şu ifadenin, şu tarifin dışında başka bir şey söy
lemeye gerek var mı? Her şey burada açık. Ancak bir şey daha söylemek istiyorum: Tabii ki Anaya-
sa'mızı bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız, Anayasa'nın 24'üncü maddesini de göz önünde 
bulundurmak durumundayız. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde laiklik, burada ifade edildiği 
gibi, her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dinî inançların
dan dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi tutulmamasıdır. Biz bunu temin etmeye 
mecburuz. Hiç kimse dinî inancından dolayı veya inanmamasından dolayı farklı bir muameleye tabi 
tutulmamalıdır. İşte laiklik bunun teminatıdır. 

Anayasa'nın 24'üncü maddesinin son fıkrası da devletin din kurallarına göre yönetilmemesi an
lamına gelen bir değerlendirme yapmaktadır. Nitekim, 1961 Anayasası'nın laiklikle ilgili gerekçesi 
okunduğunda bu anlamın da orada olduğunu görürsünüz. Demek ki laiklik devletin bir karakteridir. 
Devlet, laik olur, yani herhangi bir dinin kurallarına göre yönetilmez. 

Ben uzun süre avukatlık yaptım. Avukatlık yaptığım dönemde Türk Ceza Kanunu'nun 163 'üncü 
maddesi yürürlükteydi. 163'üncü maddeye muhalefetten dolayı da takip ettiğim davalar olmuştu. 
O dönemde bu davalarla ilgili bilirkişilik yapmada temayüz etmiş bir öğretim üyemiz vardı, sanıyo
rum şimdi rahmetli oldu, Profesör Çetin Özek. Sanıyorum, bu konuyla ilgili iki ciltlik de bir eseri var
dır. Laikliğe aykırı eylemlerle ilgili bilirkişilik yaptığı için, uzun bir deneyim olduğundan "Hangi 
davranışlar laikliğe aykırı olur, hangileri olmaz?" bu soruya cevap teşkil etmek üzere iki ciltlik bir 
eser yazdığını hatırlıyorum. Orada kendisi der ki "Bir sözün, bir davranışın laikliğe aykırı olarak va-
sıflandırılabilmesi için dört tane unsurun bir arada bulunması lazım. Bir: Ülkedeki mevcut sistemi, 
nizamı kötülemesi lazım. 'Bu düzen iyi değildir.' kâfi değil. Arkasından bir şey daha söylemesi lazım. 
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'Bu düzenin yerine, beğenmediğim bu düzenin yerine falan dinin kuralları devlet düzeni olmalıdır.' 
diye önermesi lazım. Bu da kâfi değil. Önerilen o dinî düzenin bir dinin iman bütünü içerisinde yer 
alması gerekir, yani herhangi bir kuralla ilgili önerdiği o düzenin bir dinin kuralları içerisinde yer 
almış olması lazım." Sayın Özek diyor ki: "Bu da kâfi değildir. Dördüncü bir ilkeye, unsura daha ih
tiyaç vardır. O da önerilen o dinî düzenin herkes için bağlayıcı olduğunu da önermesi lazım. Bu dört 
tane unsur bir araya geldiğinde laikliğe aykırı olur herhangi bir söz, herhangi bir davranış ve herhangi 
bir uygulama." 

Dolayısıyla tabii ki laiklik üzerinde çok şey söylenebilir ama şunu ifade etmek durumundayız 
ki: Türkiye Cumhuriyeti, gerçekten, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmanın yanı sıra laiklik 
ilkesiyle de ülkemizde toplumsal birlik ve bütünlüğümüzün en önemli teminatıdır. 

"Laiklik ilkesi olmadığı takdirde ne olurdu?" şeklindeki bir sorunun da cevabını aramak duru
mundayız. O bakımdan, laiklik ilkesinin ülkemizde Anayasa'nın gerekçesinde ifade edildiği gibi ya
şatılmasında, geliştirilmesinde, vatandaşlarımızın herhangi birinin kafasında bu ilkeyle ilgili bir soru 
işareti varsa bu soru işaretini ortadan kaldırma konusunda Türkiye'yi yönetenlere görevler düştü
ğünü de ifade etmek istiyorum. Bu ülkede yaşayan herkes cumhuriyetimizi ve onun temel nitelikle
rini yürekten benimsemelidir. 

Uygulama çok önemlidir. Eğer uygulamada birtakım, Anayasa'nın gerekçesinde yazılı ifadenin 
dışında onu dar kalıplar arasına hapsedecek bir yaklaşım olursa vatandaşlarımızın kafasında birtakım 
soru işaretlerine yol açarız. Bunu ortadan kaldırmalıyız. İktidar partisi olarak bu konuda sorumlulu
ğumuz olduğunu düşünüyorum, muhalefet partisine mensup arkadaşlarımızın da sorumlu olduğunu 
düşünüyorum. 

Biraz önce Sayın Arat'ın eleştirdiği Anayasa değişikliğiyle ilgili, burada sanıyorum 300 küsur 
milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla Meclis Başkanlığına verilen, Anayasa Komisyonunda görü
şülüp Genel Kurul gündemine inen ve sanıyorum yarın Genel Kurulda görüşülecek olan o teklifin 
Anayasa'nın 2'nci maddesinde ifade edilen laikliğe aykırı olduğu iddiasına katılmak asla mümkün 
değildir. Çünkü demin söylediğim gibi, hangi söz, davranış veya eylem laiklik ilkesine aykırı olur, o 
kriterler çerçevesinde değerlendirmek durumundayız. Yapılmak istenen, eğitim ve öğrenim özgürlüğü 
önündeki birtakım engelleri kaldırmaktır. Yasama organının görevi budur, Türkiye'yi yönetenlerin 
görevi budur, bu olmalıdır. Yoksa, ülkemizde birtakım vatandaşlarımız "Benim şöyle bir sorunum var, 
bu sorunu çözün." dediğinde, ülkeyi yöneten insanlar olarak "Hayır, o beni ilgilendirmez." diye
mezsiniz. Mademki milletin vekilleri olarak buraya geldik, bir tek vatandaşımızın bir sorunu olsa 
bile bu sorunun çözümü için gayret etmek milletin vekilleri olarak, milletin Parlamentosu olarak 
bizim görevimizdir. Olaya yaklaşımımız budur. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Siz önce işsizliği, yoksulluğu çözün Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Kuşkusuz ki cumhuriyetimizi onun 

temel nitelikleriyle birlikte daha da geliştirerek, daha da bu ilkeleri çağdaş yorumlayarak ötelere ta
şımak, bizden sonraki nesillere taşımak ve ülkemizin aydınlık geleceğinin bu cumhuriyet ve onun içe
risindeki bu ilkeleri geleceğe taşımakla olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek hepimizin en 
önemli görevidir diye düşünüyorum. 

Gündem dışı söz alan 2 arkadaşımın laikliğin kabulünün 71 'inci yıl dönümü dolayısıyla yapmış 
olduğu bu değerlendirmeye Hükümet adına ben de katkı sağlamaya çalıştım. 

Hepinizi yeniden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
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Gündem dışı üçüncü söz, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yaşanan katliamın 11 'inci yıl dö
nümü münasebetiyle söz isteyen Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'ye aittir. 

Sayın Ekici, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici 'nin, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yaşanan katliamın 

11 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
MEHMET EKİCİ (Yozgat) - Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Şubat 

1997 tarihinde Gulca vilayetinde patlak veren olayların 11 'inci yıl dönümü münasebetiyle söz aldım. 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Türkistan konusu Türk dünyasının kanayan yaralarından biridir. 
Türk dünyasının doğusunda yer alan Doğu Türkistan Avrasya kıtasının tam ortasındadır. Bugün Çin 
Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan Doğu Türkistan Çin'in bütün eyalet ve özerk bölgelerinin 
en büyüğü olarak 1 milyon 600 bin kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip bir bölgedir. 1993 nüfus sa
yımına göre de bölgede toplam 16 milyon nüfus yaşamaktadır ve bu nüfusun yüzde 62'sini oluştu
ran 10 milyon kişi de Türk kökenlidir. Maalesef bugün Çin Halk Cumhuriyeti dünyada insan hakları 
ihlalleri bağlamında en fazla eleştiri alan ülkelerden biridir. 1949 yılında Doğu Türkistan komünist 
Çin idaresine girdiğinden bugüne kadar yüzlerce ayaklanma meydana gelmiştir. Mazlum insanların 
temel hak istemelerine Çin güvenlik güçleri tarafından silahla karşılık verilmiş ve Doğu Türkistan me
selesi bugün büyük güçlerin ve uluslararası insan hakları teşkilatlarının dikkatini çekmiştir. 

Şubat ayı da Doğu Türkistan halkı için son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle 
Gulca olayına kısaca değinmek istiyorum. 5 Şubat 1997 tarihinde, Doğu Türkistan'ın kuzeybatısın
daki Gulca şehrinde, Kadir Gecesi'nde evinde ibadet etmekte olan kişiler, karakola götürülerek iş
kenceyle öldürülür ve cesetleri ailelerine teslim edilir. Bunu duyan Uygurlar öfkelenerek sokağa 
dökülür, aile, fert ve bir grup insan hükümete şikâyetini bildirmek üzere, hükümet binasına yürür ve 
bu grup giderek kalabalıklasın Bu grup başka bir niyetinin olmadığını, sadece şikâyetini arz etmek 
niyetiyle geldiğini anlatmak için, küçük çocuk ve kadınları gösterici grubun önüne koyarak hükümet 
binasına gelir, ama ne yazık ki, güvenlik güçleri tarafından ateşle karşılanır, olaylar giderek büyür ve 
elinde belki de sopadan başka bir şey olmayan insanlar acımasızca öldürülür. Bu iş bununla da bit
mez: Gulca şehrinde bütün evlere operasyon düzenlenerek gençler tutuklanır, hapishanelere doldu
rulur, bir bölümü hapishanelerde hayatını kaybeder. Hatta, Kazakistan'a kaçmayı başarabilmiş olanlar 
bile iade edilerek idam edilmeleri sağlanır. 

İşte, ben, bugün, bu olayı anmak, bu olayda ölenlere rahmet dilemek için söz aldım ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dikkatini buraya çekmek için söz aldım. Bu Gulca olayından sonra, Doğu 
Türkistan meselesi, Uluslararası Af Örgütü, Asya'daki İnsan Hakları İzleme Teşkilatı gibi uluslararası 
sivil toplum örgütlerinin dikkatini çekmeye başladı. Özellikle Uluslararası Af Örgütü, bugüne dek 
Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilişkili dört tane büyük rapor yayımlamıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri'nde yayımlanan insan hakları raporlarında da Uygur meselesi geniş bir şekilde 
dünya gündemine oturmaya başlamıştır. Özellikle 11 Eylül olayından sonra, Çin Hükümeti, uluslararası 
terörizmi de gerekçe göstererek Uygur Türkleri üzerindeki dinî, kültürel baskılarını maalesef artır
mıştır ve haklarını kısıtlamaya başlamıştır. İşte, Uluslararası Af Örgütünün "Çin Halk Cumhuriyeti: 
Uygurlar Çin'in 'Terörle Savaş' Adına Uyguladığı Baskıdan Kaçıyor" adlı, Temmuz 2004'de ya
yınladığı raporu son derece önemli ve dikkate değerdir. 

Kısacası, son yirmi yıldır Doğu Türkistan meselesi, insan hakları yönünden Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde hızla ilgi kazanan bir mesele olurken, maalesef Türk dün
yasında bu ilgi azalmaya başlamıştır. 
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Bazı gözlemcilerin, bazı stratej isti erin tespitine göre de, bu mesele önümüzdeki yıllarda dünya
nın önemli meseleleri içinde yer alacak ve bu meselenin bir çözüm yolu önemli oranda tartışılacaktır. 

Bu münasebetle, amacımız, devletlerin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ekici, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET EKİCİ (Devamla) - ...ve hususen Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını 

sorgulamak değildir, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve cumhuriyet hükümetinin dikkat 
etmesi gereken konu, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ilişkilerde ciddi bir devlet politikasına ihtiyacımız 
olduğu konusudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, tüm dünyadaki insan haklarını ve insan hakları ihlallerini 
takip etmeli ve duyarlılık göstermeliyiz, özellikle soydaşlarımızla ilgili konularda duyarlılığımızı 
daha da artırmalıyız diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ekici. 
Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan, Adalet Bakanı 

Sayın Mehmet Ali Şahin 2 ve 43'üncü sıradaki soruları, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Şimşek 5 ve 
107'nci sıradaki soruları, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu 6 ve 7'nci sıradaki soruları, Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 11, 14, 26, 45, 56, 58, 59, 60, 82, 85, 93, 97, 103, 105 ve 
134'üncü sıradaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir; sayın bakanların bu taleplerini sı
rası geldiğinde yerine getireceğim. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sayın milletvekilleri, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korun

ması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu üyeliklerine seçilmiş bulunan sayın üyelerin, bugün saat 17.00'de Halkla İlişkiler 
Binası B Blok 2'nci kat 4'üncü bankoda bulunan Meclis araştırması komisyonları toplantı salonunda 
toplanarak, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge vardır; okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/309) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/19) 
i 31.1.2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 61 inci sırasında yer alan (6/309) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Reşat Doğru 
Tokat 
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2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in (6/333) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/20) 

31.1.2008 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 84 üncü sırasında yer alan (6/333) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmet Büyükataman 
Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

3.- Aydın Milletvekili M. Fatih Atay 'in Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.02.2008 

M. Fatih Atay 
Aydın 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. 

İlk okutacağım Meclis araştırma önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti okunacaktır. 
Ancak, önergenin tam metni Tutanak Dergisi'ne eklenecektir. 

Önergeleri okutuyorum: 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- istanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 milletvekilinin, Hristiyan din adamları ile 

bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son iki yıldır ülkemizdeki Hıristiyan din adamlarına ve bazı Gayrimüslimlere yönelik saldırıla

rın tekerrür etmesi Türkiye'nin çıkarları ve ulusal değerlerimiz açısından son derece üzücü ve endişe 
verici bir durum yaratmaktadır. Bu saldırılar, halkımızın hoşgörüye ve insani değerlere dayanan kül
türünü ve inançlarını yaraladığı gibi, Türkiye'nin dünyadaki imajını karalamakta ve hasım mihrakla
rın eline ülkemize karşı yürüttükleri olumsuz propaganda kampanyası için etkili bir koz vermektedir. 

Bu sorunun ülkemiz için yarattığı tehlike hakkında fikir sahibi olmak için İzmir'de Meryem 
Ana Kilisesi rahibi Adriano Françini'yi bıçaklayan Ramazan Bay'ın, saldırısının gerekçesi olarak 
söylediği dehşet verici sözlerin anımsanması yeterlidir. Ramazan Bay sorgulamasında "Rahip San-

(x) (10/116) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin tam metni tutanağa eklidir. 
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toro ve Hırant Dink cinayetlerini işleyen katillerin toplumda kahraman gibi gösterilmesi beni etki
ledi. Ben de onlar gibi hareket edersem, kahraman ve ünlü olacağımı ve hayatımı kurtaracağımı dü
şündüm ve bu nedenle Rahibi bıçakladım..." demiştir. 

Hıristiyan din adamlarına ve Gayrimüslimlere karşı işlenen cinayetler ve saldırılar ülkemizde 
kamu vicdanını son derece rahatsız ettiği gibi, Türkiye'deki bazı Hıristiyan mezheplerinin temsilcisi 
konumunda olan din adamlarının "Hıristiyanlara yönelik cinayet ve eylemler nedeniyle cemaatleri
nin çok kaygılandığını" belirtmelerine yol açmıştır. Bu endişe ve kaygılar özellikle Malatya katlia
mından sonra artmış ve ülkemize hasım mihrakların da çabasıyla, Türkiye'nin dünyadaki imajına 
ağır bir darbe vuracak ve ülkemize büyük zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. 

Bu bağlamda değerlendirilmesi gereken iki ciddi bir gelişmeyle karşılaşmış bulunuyoruz. 
Bunlardan birincisi, Hollanda Protestan Kilisesi ile Dünya Kiliseler Birliği'nin Türkiye'yi Bir

leşmiş Milletlere şikâyet etmeleri ve bunun bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler Din Özgürlükleri 
Raportörü'nün ülkemizi takibe almak lüzumunu hissetmesidir. 

İkincisi ise, bu konunun Avrupa Birliği Parlamentosu'na getirilmek hususunda bir hazırlığa baş
lanmış olmasıdır. Nitekim, Uyum Komitesi Başkan Vekili Lütfı Elvan başkanlığında TBMM heye
tinin Strazburg'da yaptığı temaslar sırasında AP parlamenteri Hollandalı Bastian Belder Hollandalı 
din adamlarının Türkiye'deki rahip cinayetlerinden büyük endişe duyduklarını ve bu konuda ayrın
tılı bir rapor üzerinde çalıştıklarını ve bu raporu Avrupa kamuoyuyla en geniş şekilde paylaşmak is
tediklerini ifade etmiştir. Belder kendisinin de bu konuda derin kaygıları olduğunu belirtmiştir. 

Bu hususları dikkate alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ahlaki ve vicdani olduğu kadar, 
dış siyasetimizi de ilgilendiren yönleri olan bu sorunun üzerine kararlılık ve cesaretle gitmesinin ve 
karanlık olayların üstündeki perdenin kaldırarak ve saiklerinin teşhis edilerek bu suçların tekerrürü
nün önlenmesine yardımcı olmasının, Türkiye'nin herkesin kimliğine, dinine ve mezhebine saygıyı 
öngören büyük tarih geleneği ve kültürü açısından bir vecibe olduğunu ve ülkemiz çıkarları açısın
dan da kritik bir önem taşıdığı takdir edilecektir. 

Bu görüş ve mülahazalarla Hıristiyan din adamlarına ve bazı Gayrimüslimlere yönelik cinayet 
ve saldırıların neden ve saiklerinin araştırılması ve bunların tekerrürünün önlenmesi için ne gibi 
tedbirlerin alınması gerektiğinin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98 inci, TBMM içtüzüğünün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Şükrü Mustafa Elekdağ 
2) Onur Öymen 
3) Ahmet Küçük 
4) Mehmet Ali Özpolat 
5) Ahmet Ersin 
6) Ali Oksal 

7) Şevket Köse 
8) Hulusi Güvel 
9) Mevlüt Coşkuner 

10) Gürol Ergin 
11) Hüseyin Unsal 

(İstanbul) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Mersin) 

(Adıyaman) 
(Adana) 

(İsparta) 
(Muğla) 
(Amasya) 
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12) Fevzi Topuz 
13) Halil Ünlütepe 
14) Enis Tütüncü 
15) Fuat Çay 
16) Durdu Özbolat 
17) Bayram Ali Meral 
18) Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
19) FaikÖztrak 
20) Mustafa Özyürek 
21) Esfender Korkmaz 
22) Abdurrezzak Erten 
23) Malik Ecder Özdemir 
24) Hikmet Erenkaya 
25) Birgen Keleş 
26) Ramazan Kerim Özkan 
27) Necla Arat 
28) Hüsnü Çöllü 
29) Tayfur Süner 
30) Tekin Bingöl 

(Muğla) 
(Afyonkarahisar) 
(Tekirdağ) 
(Hatay) 
(Kahramanmaraş) 
(İstanbul) 
(Malatya) 
(Tekirdağ) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Sivas) 
(Kocaeli) 
(İstanbul) 
(Burdur) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ankara) 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, enerji üretiminde ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
Dünyadaki hızlı teknolojik gelişmelere karşın enerji, ülke ekonomileri için mutlak girdi olma ni

teliğini artırarak korumaktadır. Enerjinin elde edilmesinin, verimliliğinin ve gerek ekonomik gerek 
ekolojik maliyetinin önemi giderek artmaktadır. 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin en temel unsurunun enerji olduğu gerçeğinden yola 
çıkıldığında, enerjinin kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulunması ve enerji kaynakla
rın da mutlaka çeşitlendirmesi zorunluluğu ile karşı karşıya kalındığı görülmektedir. 

Geleneksel enerji kaynaklan ile geri kalmış teknoloji kullanımının, doğal çevrede geri dönülmez 
tahribatlara yol açmaması için "sürdürülebilir kalkınma" anlayışıyla enerji politikası oluşturmak ge
rekmektedir. Bunun en önemli ayağını ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oluşturmak
tadır. Ancak ülkemizde yasal düzenlemeler bulunmasına karşın yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili 
yeterli çalışma yapılmadığı gözlenmektedir. 

Bu nedenle, enerji üretimi ve enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile 
ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Hulusi Güvel 
2) Ali Rıza Öztürk 

(Adana) 
(Mersin) 

- 5 4 3 -



TBMM B:58 5 . 2 . 2008 0 : 1 

(Çanakkale) 
(Bilecik) 

(Tekirdağ) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(Kayseri) 

(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(Ankara) 

(Ankara) 
(Mersin) 
(Burdur) 

(Afyonkarahisar) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(Konya) 
(Eskişehir) 
(Adıyaman) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Gaziantep) 
(Amasya) 

Gerekçe: 
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yayınlanan 2007 Dünya Rekabet 

Gücü Yıllığı verileri, ülkemizin enerji altyapısı ve arz güvenliği konusundaki yetersizliğine dikkat 
çekmektedir. Verilere göre, ülkemizin enerji altyapısının uluslararası piyasalarda birbirleriyle reka
bet eden 55 ülke arasında en zayıf 10. ülke olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından hazırlanan bir raporda, AB ve OECD 
ülkeleri ile kıyaslandığında, en pahalı elektriğin Türk sanayisi tarafından kullanıldığını ortaya ko
nulmuştur. Dünyada elektrik enerjisi maliyetleri kilowatt saat başına 5,5 sent olmasına karşılık ül
kemizde 8,6 senttir. 

Son yıllarda sanayinin doğalgaza bağımlılığı artmış, komşu ülkelerden alınan doğalgazdaki kı
sıntılar nedeniyle üretimde kesintiler ve aksamalar oluşmuştur. Yüzde 72'ye varan enerjide dışa ba
ğımlılık oranı ülke güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. 

Ülkemizin yıllık enerji talebi her yıl ortalama % 7 artmaktadır. Bu da yılda 2700 megavat ek kap
asite artırımı anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yılın son günlerinde enerji açığının kapatılması ge
rekçesiyle Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 
TBMM'den geçmiştir. Dünya enerji açığının kapatılabilmesi için fosil yakıtlara alternatif olarak su-

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

11) 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23; 
24̂  
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ı Mehmet Sevigen 
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ı Mehmet Ali Özpolat 
) Durdu Özbolat 

Tekin Bingöl 
ı Nesrin Baytok 

ı İsa Gök 
ı Ramazan Kerim Özkan 

) Halil Ünlütepe 
ı Atila Emek 
ı Şahin Mengü 
) Atilla Kart 

Fehmi Murat Sönmez 
Şevket Köse 
Tayfur Süner 
Hüsnü Çöllü 
Akif Ekici 

) Hüseyin Unsal 
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nulan nükleer enerji, bugün diğer enerji kaynaklan arasında hem toplumsal hem çevresel hem de 
ekonomik açıdan maliyeti en yüksek enerji kaynağıdır. Örneğin ABD'deki Maine-Yankee reaktörünün 
kuruluş maliyeti 280 milyon dolar iken, sökülüp bertaraf edilmesinin maliyeti 2 milyar dolardır. Yani 
bir nükleer santralden kurtulabilmek için kuruluş maliyetinin sekiz katını ödemek gerekmektedir. 

Fosil yakıtlar ise ağır çevre maliyetlerinin yanında gittikçe artan bir ekonomik maliyete neden 
olmaktadır. Örneğin 1999 yılında petrolün varili 24 dolar iken günümüzde 100 doları bulmuştur. 
Aynı biçimde doğalgazın da fiyatının sürekli artma eğiliminde olması ve sürdürülebilirlik ile sürek
liliğinin sağlanamaması nedeniyle tercih edilir olmaktan çıktığı gözlenmektedir. Her iki fosil yakıt 
türünün de sera gazı salınımını artırdığı ayrı bir gerçektir. 

Dünyadaki pek çok ülke enerji politikaları gereği fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine, yenile
nebilir enerji kaynaklarının kullanım paylarını artırma çabasındadır. 2020 yılında dünyada üretilen 
elektriğin yüzde 50'sinin yenilenebilir kaynaklardan olması, 2010 yılında ise kullanılacak elektrik 
enerjisinin yüzde 10'unun rüzgârdan sağlanması planlanmaktadır. Buna örnek olarak Danimarka'nın 
elektrik enerjisinin %21'i rüzgârdan sağlaması ve 2010 yılında bu oranı %25'e çıkarma hedefi gös
terilebilir. Avrupa ülkelerinde 2007 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım miktarı yüzde 
10'un üzerine çıkartılmıştır. 

Yenilenebilir enerjilerin, çevreyi fosil ve nükleer enerji teknolojilerinden daha az etkilemesi, 
kaynağının sınırsız olması, kurulum maliyeti dışında çok ucuza mal olması nedeniyle, tercih edilmesi 
toplumsal ve ekonomik açıdan bir zorunluluk halini almıştır. 

Günümüzde gerek ülkemiz, gerek dünya ülkeleri için enerji sistemlerinin sürdürülebilir, enerji 
kaynaklarının yenilenebilir olması gerekliliği vardır. Ekonomiye katma değer kazandırmaları ve sür
dürülebilir kalkınma aracı olmaları açısından yenilenebilir enerji kaynaklan ülkemiz için stratejik 
bir öneme sahiptir. 

Ülkemiz gelişmiş ülkeler gibi enerji-ekonomi-ekoloji dengesini kurmak zorundadır. Bunu ger
çekleştirebilmek için ülkemizin kaynak potansiyelini doğru saptamak ve en uygun biçimde enerjiye 
dönüştürmek gerekmektedir. 

2005 yılında 5346 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun" TBMM'de kabul edilmiştir. Ancak geçtiğimiz yıllar içinde söz konusu 
kanunun uygulamalarında yavaş kalındığı ve rüzgâr enerjisi alanında geçtiğimiz yıl gerçekleşen ge
lişmeler dışında, hidrolik, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi 
fosil olmayan enerji kaynaklarında sağlanan ilerlemelerin yeterli olmadığı görülmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde yenilenebilir enerji büyüme hızı içinde biyodizel ikinci, biyoetanol 
altıncı sıradadır. Bu iki biyoyakıt için ülkemizde de büyük bir potansiyel mevcuttur. Biyoyakıtlar, pet
rolde dışa bağımlılığı azaltması, tanmsal üretimde çeşitliliği artırması, kırsal kalkınmayı desteklemesi 
ve yem sanayine hammadde sağlaması gibi sebeplerle ülkemiz açısından daha büyük önem taşı
maktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ülkemizin oldukça elverişli bir coğrafyaya sahip 
olduğu ortadadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, ülkemiz için stratejik önemde olan yenilenebilir enerji kay
naklarının verimli olarak kullanımı ve çeşitliliğin artınlması ile ilgili sorunların ve alınacak tedbir
lerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir meclis araştırması açılmasının yerinde olacağı kanısını 
taşımaktayız. 
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3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı ile 
etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Ülkemizin güney kıyı şeridinde, 3 yıldır etkili olan ve neredeyse orman yangını kadar tahribat 
yaratan kırmızı palmiye böceğinin yayıhmının önlenmesi, gerek palmiye ağaçları gerek yıllık tarım 
bitkilerinin üretiminde hayati önem taşımaktadır. 

Özellikle son yıl içinde zararlının yayılma alanları ve oluşturduğu tahribat artmıştır. Adana ili
mizde salgının boyutu büyümüş, birçok ağacın kesilmesi gerekmiştir. Bölgede zararlının mısır ve 
şeker kamışına bulaşma olasılığı endişe yaratmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu zararlının yayılmasının önlenmesi ve zararlı ile daha etkin mücadele 
edilmesi için, ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Hulusi Güvel 
2) Şevket Köse 

3) Ahmet Ersin 
4) Enis Tütüncü 
5) Mehmet Ali Özpolat 
6) Mevlüt Coşkuner 
7) Necla Arat 
8) Durdu Özbolat 
9) Bayram Ali Meral 

10) Mustafa Özyürek 
11) Ali Oksal 
12) Esfender Korkmaz 
13)FaikÖztrak 

14 Ferit Mevlüt Aslanoglu 
15) Abdurrezzak Erten 
16) Malik Ecder Özdemir 
17) Hikmet Erenkaya 
18) Birgen Keleş 
19) Ali Rıza Ertemür 
20) Ramazan Kerim Özkan 
21) Hüsnü Çöllü 
22) Tayfur Süner 
23) Tekin Bingöl 

(Adana) 
(Adıyaman) 

(İzmir) 
(Tekirdağ) 
(İstanbul) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(Tekirdağ) 

(Malatya) 
(İzmir) 
(Sivas) 
(Kocaeli) 
(İstanbul) 
(Denizli) 
(Burdur) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ankara) 
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Gerekçe: 
Akdeniz ve Ege denizi kıyısındaki lüks oteller ve belediyeler tarafından dekoratif amaçla, Mısır 

başta olmak üzere Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden ithal edilen palmiyelerle yurdumuza gelen ve 
bir çifti üç yılda 50 milyon adede kadar çoğalabilen kırmızı palmiye böceğinin, son zamanlarda başta 
Adana olmak üzere İzmir, Antalya ve Muğla illerimizde yaygınlaşması sonucunda yıkıcı zararlar gö
rülmeye başlanmıştır. 

Ülkemiz iklimi, 24 ilde ekimi ve dikimi yapılan bu ağaçlara (Phoenix canariensis) bulaşan kır
mızı palmiye böceği (Rhynchophorus ferrugineus) orijini olduğu bölgedeki Akdeniz iklimi istekle
rine uygundur. Zararlının ülkemizde yerleşik olması ve yayılması muhtemel görülmektedir. 

İlk defa 1980 yılında Malezya'da hindistancevizi ağaçlarında görülen bu böcek, 1985 yılında 
Suudi Arabistan'a, buradan da ihraç edilen hurma fidanları ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve 1994'te 
Mısır'a sıçramıştır. Salgın 1996 yılında Mısır'dan ihraç edilen hurma ağaçları ile İspanya'ya yayılmış, 
1999'da İsrail'de görülmüştür. Son yıllarda Mısır'dan ithal edilen hurma ve palmiye ağaçları ile de 
ülkemize girmiştir. 

Palmiye Merkezi tarafından yapılan hastalık ihbarının birçok yayın organında çıkmasına rağmen, 
Bakanlık tarafından ithalatın geçici durdurulması kararı 5 ay sonra çıkabilmiştir. Bu arada ülkeye 
Mısır'dan hurma ağacı ithalinin çok arttığı gözlenmiştir. İthalat, bakanlıkça 24 Nisan 2006'da ya
yımlanan bir tebliğle yasaklanmıştır. Ancak, Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu karantina dışı ül
kelerden palmiye ithalatı hala sürmektedir. 

Kırmızı palmiye böceğinin yayılımının önlenmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 
2006 yılı ortalarında, Adana dahil 6 ilde karantina çalışmaları başlatılmış, ancak, yetersiz kalınmış, 
salgın engellenememiştir. 

Aralarında üniversite öğretim üyelerinin de bulunduğu uzmanlarca, kırmızı böcek zararlısının 
şeker kamışı ve mısır tarımına da yayılma ihtimalinin olduğu kaydedilmektedir. Türkiye'nin mısır ih
tiyacının yüzde 45'inin Çukurova'da üretildiği düşünülürse, böyle bir yayılımın, zararı felaket boyu
tuna ulaştıracağı ortadadır. 

Yukarıda sözü edilen bölgelerdeki üreticilerimiz bu zararlı ile mücadeleye yabancıdır. Yoğun 
tarım yapılan bölgelerde, zararlının etki alanını genişletmesinin tarımsal üretimde ciddi sıkıntılara 
neden olacağı konusunda endişe duyulmaktadır. 3-5 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
"Uluslararası Palmiye Böceği Çalıştayı" sonuç bildirgesi henüz açıklanmamıştır. 16-0cak-2008 tari
hinde, Antalya'da "Palmiye Kırmızı Böceği Eradikasyon Projesi" bilgilendirme toplantısı yapılmış
tır. Bu toplantıda da konunun önemi ve acil önlem alınması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Adana'da bulunan 6 bin palmiye ağacından 750'sine böceklerin hastalık bulaştırdığı tespit edil
miş, ilaçlama çalışmaları yapılmış ancak, ağaçlardan 600 tanesi tamamen ölmüştür. Ülkemiz güney 
kıyı şeridinde bulunan 500 bini aşkın palmiye ağacı bu zararlıların tehdidi altındadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri 2007 yılının Mayıs ayından bu yana, üçüncü ülkelerden ithal edilen pal
miyelerden, birçok kıstası kapsayan bir bitki temiz raporu (phytosanitary certificate) ve birlik için
deki nakillerde, yine belli kıstasların yerine getirildiği bitki pasaportu (European phytosanitary 
passport) istemektedirler. Ayrıca bu ülkelerde hastalıklı bölgelerin belirlenmesi, burada acil tedbir
ler alınması, hastalıklı bölge etrafında tampon bölge oluşturulması ve burada da önleyici tedbirlerin 
yürürlüğe konulması önerilmektedir. Ülkemiz için de, 5cm çap üzerindeki bütün palmiyelerden ithalat 
ve ihracat sırasında Avrupa Temiz Raporu istenmelidir. Ülke içinde de hastalıklı yörelerden, hasta
lık görünmeyen yörelere palmiye gönderilmesi engellenmeli ve bakanlık tarafından temiz raporu 
alınması mecburiyeti düşünülmelidir. 
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Sorunun çözümü için Bakanlık, diğer devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve 
üniversitelerin işbirliği yapması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, kıyı şeridimizde yayılmakta olan kırmızı palmiye böceği ile 
daha etkin mücadele etmek amacıyla, ilgili sorunların ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tes
piti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı kanısını taşımaktayız. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş iki adet doğrudan gündeme 

alınma önergesi vardır. Ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
A) ÖNERGELER (Devam) 
4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 'nin (2/47) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/22) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/47 Esas nolu "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun" teklifim 45 gün içerisinde görüşülmediği için TBMM İç Tüzüğünün 37. maddesi 
gereğince doğrudan Genel Kurul Gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. 

Reşat Doğru 
I Tokat 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru, milletvekilleri adına 
Akif Akkuş, Mersin Milletvekili. 

Sayın Doğru, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüksek Öğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'm ile ilgili olarak İç Tü
zük'ün 37'nci maddesine göre söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Karaman Milletvekilimiz Hasan Çalış Beyefendi'yle beraber hazırlamış olduğumuz kanun tek
lifi, öğrenim kredisi alan öğrencinin, borcunu, okulunu bitirdikten dört yıl sonra, her yıl için yüzde 
1 endeks uygulanarak ödemesi içindir. 

Bugünkü uygulamaya bakmış olduğumuz zaman, uygulamada, öğrenci, okulunu bitirdikten iki 
yıl geçtikten sonra ödemeye başlıyor, fakat, ödemeye başlarken de, ödemesinde, TEFE oranına göre, 
yani toptan eşya endeksindeki orana göre borcunu ödemek durumuyla karşı karşıya kalıyor. Öğren
cinin borcunu bu şekilde ödemesi, tabii, onunla beraber de bir sürü sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. 

Değerli milletvekilleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürümüz, 2006 senesinde bununla 
ilgili bir kanun teklifi getirmiş ve iyileştirme de yapmıştır. Son zamanlarda -Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum- hakikaten, kredi noktasında olsun, 
yurtlar konusunda olsun, çok büyük mesafeler alınmıştır. Ancak, o, 2006 senesinde çıkartılmış olan 
kanun tam olarak sorunu çözmüş değildir. Gerek seçim bölgem gerekse Türkiye'mizin çeşitli yerle
rinde yapmış olduğum çalışma gezileri esnasında, birçok insanın bu konular üzerinde çok büyük 
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oranda beklenti içerisinde olduğunu gördüm. Hepsi, çocuklarının okulunu bitirmesiyle beraber, işte, 
iki yıl sonrasında ödemenin başlamasından ve beraberinde de, o ödeme planındaki TEFE oranının 
yüksekliğinden şikâyet ediyorlar. Hatta, bazı yerlerde bunların çok ciddi manada da belirli bir orana 
ulaşmış olduğu da görülüyor. Özellikle 2000'le 2005 senesi içerisindeki öğrenci kredilerindeki bu 
sorun daha da büyük bir konuma gelmiş, ama, 2006 senesindeki o Kanun'un çıkmasıyla beraber bi
razcık nefes almış olsa bile, bizim kanun teklifimizdeki durumumuz, yani, okulunu bitiren öğrenci, 
iki yıl sonra ödemeye başlamasın, dört yıl sonra başlasın. Ayrıca, bunu isterken de, bilhassa erkek öğ
renciler için de biz bunu istedik. Erkek öğrencilerin, okullarını bitirdikten sonra iş bulma şanslarının 
pek o kadar iyi olduğunu söyleyemiyoruz. Yani, bizim hepimizin de çocukları vardır, Türkiye'miz-
deki iş bulma oranı, hangi üniversiteyi bitirirseniz bitirin, çok düşüktür. Son yıllarda zaten işsizlik 
oranlarına bakmış olduğumuz zaman da bunu açık olarak görmekteyiz. Yani, çocuk okulunu bitiri
yor ve beraberinde de işte tam işine başlamadan veyahut da büyük bir kısmı da asgari ücretle işe baş
lıyor, o aşamada bunun geri ödemeyle karşı karşıya kalmış olması dolayısıyla ailede bir sıkıntı da 
yaratıyor. Kredi alan öğrencilerin ailelerinin birçoğu gariban; işte, emekli, çiftçi veyahut da memur 
olan çocukların aileleridir. Yani onlar zaten geçinme zorluğuyla karşı karşıyalar, bir de bununla kar
şılaşmış oldukları zaman büyük bir zorluk içerisinde kalıyorlar. 

Bizim kanun teklifimizde diyoruz ki biz: Yani iki yıl yerine dört yıl olsun. Dört yıldan sonrasında 
da bu TEFE oranı değil, yüzde 1 olsun. Yani "Zam oranlarının veyahut da TEFE oranlarının yüksek 
olması en azından ailelerin bir anda -emekli olan insanların veyahut da çiftçilikle uğraşan insanların-
maliyesini bozmasın." şeklindedir. 

Bakınız, bununla ilgili yapmış olduğum çalışmalar esnasında, 31.12.2006 tarihi itibarıyla, kredi 
borcunu ödeyemeyenlerin -öğrenim kredisinden- yaklaşık olarak sayısının 544.548 kişi olduğu, yani 
99,8 milyon civarında paranın ödenmediği; ayrıca 419.417 kişinin de katkı kredisini ödeyememiş 
olduğu görülüyor. Yani bu insanların evrakları işte vergi dairelerine gidiyor veyahut da amme ala-
caklarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara geçiyor. 

Bakınız, 2008 yılı itibarıyla, şu anda bizim devletimiz 750 bin civarında öğrencisine öğrenci 
kredisi, 520 bin civarında öğrencisine katkı kredisi veriyor. Yani dolayısıyla da önümüzdeki dö
nemlerde bununla ilgili sorun daha fazla da büyüyecek şekilde gelmiş olacaktır. Bu mealde de özel
likle geri ödenmesi noktasındaki garip ve mahzun insanlara destek olunması, yardımcı olunması ve 
beraberinde de işte maliyelerimizde veya icra dairelerimizde şu anda yaklaşık olarak 1 milyona yakın 
evrak vardır, bu evrakların da kurtarılması ve insanlarımızın en azından biraz rahat olması nokta
sında, gençlerimizin istekleri doğrultusunda ben bu kanun teklifini getirdim. 

Hatta bu kanun teklifini verdikten sonra, bazı basın kuruluşlarında yer almasıyla beraber, birçok 
yerden de müspet impulslar aldığımı da ifade etmek istiyorum. İnsanlar, bu kanunun çıkartılmasıyla 
beraber, bir nebze de olsa, bunun kendi bütçelerine katkısı olacağını ifade etmeye çalıştılar. 

İnanıyorum ki, bu noktada sizlerin o güzel oylarıyla bu en azından gündeme alınacaktır diye 
düşünüyorum. 

Gençlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz değerli milletvekilleri. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğru, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
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REŞAT DOĞRU (Devamla) - Özellikle 21' inci yüzyıl, lider ülke Türkiye idealinin olmuş olduğu, 
gençlerimize vermiş olduğumuz bir yüzyıl olmalıdır. Artık, gençlerimize, hem okuma noktasında... 
Özellikle de son zamanlarda üniversitelerimizde "Bologna Süreci" dediğimiz, yani üniversitelerin artık 
yavaş yavaş dünya üniversiteleri standardına geçmiş olduğu bir dönemi görüyoruz. Yani üniversitele
rimiz, artık, dünya üniversitelerinin birçoğundan bile iyi ve kaliteli bir eğitim veriyor. 

Gençlerimize sahip çıkarken, aynı zamanda... Gençlerimizin işte böyle içerisinde bulunduğu 
durum veyahut da okullarını bitirdikleri zamanki o sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarıyla beraber bir 
anda ümitsizliğe kapılmaması noktasında bu kanun teklifini hazırladık. Umarım ki bu kanun tekli
fine gerekli desteği sağlarsınız. Akabinde de -onunla beraber, önümüzdeki yakın bir zamanda, bu 
kanun teklifiyle beraber- kanunlaşması sağlanmış olur ve gençlerimiz de bir nebze olsun nefes almış 
olur diyor, yüce heyetinizin vereceği kararı saygıyla karşılayacağımı söylemek istiyorum. 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
Süreniz beş dakika. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, iktidara geldiğimizden beri, Kredi ve Yurt

lar Kurumuyla ilgili olarak, özellikle kredilerin tahsili ve öğrencilere kredi ve burs verilmesiyle il
gili çok önemli iki kanun çıkardık. Bunlardan birisi 5102 sayılı Kanun, birisi 5505 sayılı Kanun. 

5102 sayılı Kanun'la, daha önce kamu kurumlarında çok dağınık bir şekilde yürütülen, özel
likle çeşitli devlet kuruluşları tarafından verilen bütün bursları ve kredileri tek elde topladık. Kredi 
ve Yurtlar Kurumu bunun tek yetkilisi ve dağıtıcısı durumuna geldi. Böylelikle kaynak israfı ve dub-
likasyonların önüne geçildi. 

Bir başkası: Bir milletvekilimiz, Bitlis Milletvekilimiz Sayın Vahit Kiler tarafından hazırlanıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir kanun teklifi yasalaştı Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde. O da 5505 sayılı Kanun'du. Buna göre getirdiğimiz düzenleme şudur: Bir öğrenci kredi al
dıktan sonra, kredisini alır, okulunu bitirir, okulunu bitirdikten iki yıl sonra ödemekle mükelleftir 
aldığı kredileri. Ancak, eğer işe girmemişse, yani, sigortalı, Bağ-Kur'lu, Emekli Sandığına mensup 
değilse, Kredi ve Yurtlar Kurumuna müracaat ediyor, her yıl, işe girmediği sürece, borcunu erteleme 
hakkına sahiptir. 

Şimdi, özellikle Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'ya teşekkür ediyorum böyle bir konuyu 
gündeme taşıdığı için. Yalnız, Sayın Doğru'ya şunu söylemek isterim: Öğrencilerimiz, şüphesiz ki, 
kredi alırken, bunu öderken ciddi sıkıntılarla -özellikle öderken- karşı karşıya kalabilirler. Ancak 
şunu unutmayalım ki, eğer bu çark dönmezse, bundan sonra kredi vermemiz gereken öğrencilerimiz 
için biz kaynak temininde sıkıntılar çekeriz. 

Bakın, değerli milletvekilleri, bu işin takibinde mesele sıkı tutulduğu için, Kredi Yurtlar Kuru
munun kurulduğu 1962'den 2003 yılına kadar kırk yıllık süre içerisinde yapılan tahsilatın tamamı 
27,4 trilyon Türk Lirasıdır. Fakat 2003-2007 yılları arasında yapılan tahsilat 906 trilyondur, 1 katril
yona yakındır. Eğer, biz, bugün, öğrencilerimize âdeta yıldızlı oteller mesabesinde yurtlar inşa edip, 
onların emrine takdim ediyorsak, eğer öğrencilerimize gerçekten kendi evlerindeki aile sıcaklığını his
settirecek yurtlar verebiliyorsak, 2002 yılının sonunda, 2003 yılının başında 460 bin öğrenciye kredi 
verilirken, şimdi 762 bin öğrenciye eğer kredi ve burs verilebiliyorsa bu geri dönüşüm sayesindedir. 
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Bir de bütün öğrenciler bir lisans programını dört yılda bitilmiyorlar. Sayın Doğru diyor ki: "Bi
tirdikten iki yıl sonra değil, dört yıl sonra başlasın." Dört yıllık bir lisans programını altı yılda bitirme 
hakkına sahipsiniz, tıp fakültesini dokuz yılda bitirme hakkına sahipsiniz. Siz dört yıl devam ettik
ten sonra dört yıl kredi ödenir ve kesilir, ama öğrenci okulu bitirmemişse tahsilat yapılmaz. Diyelim 
ki gecikmeli olarak bitirdiniz, iki yıl sonra bitirdiniz, iki yıl sonra ödeme başlayacağı için, eğer ge
cikmeli bitirdiyseniz, bütün hakkınızı, o geç bitirme hakkınızı kullandıysanız, okulu bitirdikten zaten 
dört yıl sonra ödemeye başlıyorsunuz. Peki, diyeceksiniz ki: Niçin başarısız öğrenciye göre bu he
sabı yapıyoruz, başarılı öğrencilere göre bu hesabı yapalım? Biz de diyoruz ki: Başarılı öğrenci, eğer 
işe girmişse, kendisinden sonrakilere de kaynak oluşturmak, kendisi de yararlandığı böyle güzel bir 
imkândan ardından gelenler de yararlansın diye, zaten işe girdiyse, kredisini geri ödemeye başlasın. 
Ama giremediyse, her yıl müracaat ederek Kredi ve Yurtlar Kurumuna, borcunu erteletme hakkına 
sahiptir. Dolayısıyla 5505 sayılı Yasa'dan sonra burada yeni bir düzenleme yapılmasına bence ihti
yaç yoktur. Ancak şüphesiz ki 5505 sayılı Kanun'u çıkaran yüce Meclistir, burada da takdir yüce 
Meclisindir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu, dediğim gibi, bugün gerçekten dünyada çok az emsali görülecek şe
kilde -bunu iddialı söylüyorum- öğrencilerimize en ucuz şekilde hizmet vermektedir, hatta hiçbir 
para almamaktadır diyebilirim. Öğrenciden diyelim ki 50 YTL aylık para alıyoruz, ama ayda 66 YTL 
sabah kahvaltısına ve akşam yemeğine katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla aslında öğrencilerimiz bir 
manada Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında bedava barınmaktadır. 

Kız öğrencilerle ilgili zaten pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumunun... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şu anda 182 bin öğrencimiz yurt

larda kalmaktadır, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında. Bunun 107 bini kız öğrencimizdir, 74 bin 
küsuru erkek öğrencidir. Kapasite itibarıyla da kız öğrencilere ayrılan kapasite çok çok daha fazla
dır. Kız çocuklarımıza zaten en iyi imkânları hazırlıyoruz ve onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Do
layısıyla İç Tüzük'ün 37'nci maddesiyle doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
indirilen bu yasanın, bence, gündeme alınmasına gerek yoktur, takdir yüce Meclisindir diyorum. 

Sayın Başkan, zatıalinizi ve yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Mersin Milletvekili Akif Akkuş. 
Sayın Akkuş, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Sayın Bakanımızı 

dinledik. Gerçekten, Kredi Yurtlar Kurumunun, Türkiye'ye, Türk eğitimine verdikleri azımsanamaz, 
bilakis bunun kutlanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yoksulluk ve fakirlik ülkemizde had saf
hada. Durum böyle olunca, öğrencilerimizin hem barınma yerine hem de krediye ihtiyaçları bulun
maktadır. Bugün Kredi Yurtlar Kurumu bunu kısmen karşılıyor. Bu bakımdan hem Kredi Yurtlar 
Kurumu yönetimine hem de Kredi Yurtlar Kurumuna ödenek ayrılmasına vesile olan kişilere teşek
kür ediyorum. 
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Bugün ülkemizde yaklaşık olarak 2,5 milyon civannda üniversite öğrencisi var. Bunların 220 bin 
kadarı da yurtlarda kalıyor. Elbette bu sayı çok fazla değil, bilakis oldukça da az. Bu sayının artırıl
ması gerekiyor. Yani hem daha fazla sayıda öğrencinin yurtlarda kalabilmesi için yeni yurtların, yeni 
mekânların açılması gerekiyor hem de bunların aldıkları burs sayısının, kredi sayısının artırılması 
gerekiyor kanaatindeyim. 

Şimdi kredi ve bursların tek elde toplandığını görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Bunun 
yanında, kahvaltı ve akşam yemeği parasının tekrar öğrencilere ödenmesi yine bu fakir fukara öğ
renciler için fevkalade bir katkı diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, şöyle bir düşünün; birçoğumuz bu yurtlarda kaldık, bu yurtlarda yaşa
dık. Ben şöyle hatırlıyorum: İlk üniversiteye gittiğim sene -birinci yıl- kalacak yer bulamamıştım. Ev
lerde, şurada burada idare ettikten sonra ikinci sene Kadırga Yurdu'na gittim ve Kadırga Yurdu, bir 
odada 4 kişinin kaldığı fevkalade güzel, o zamanın üç yıldızlı otellerinden daha vasıflı bir yer idi. Do
layısıyla, buradan şunu belirtmek istiyorum: Hepimizin üzerinde bu kurumların bir hakkı bulun
maktadır, bu kurumlarda birçoğumuz kaldı. 

Tabii, verilen kredi aylık 160 YTL. Yeter mi? Hayır. Çünkü bugün, bir öğrencimiz, aşağı yukarı 
400 lira ile 800 liranın kendisine kâfi gelebildiğini, yetebildiğini belirtiyor ve ülkede maaşları da 
şöyle bir düşündüğümüz zaman, aşağı yukarı yirmi yılını tamamlamış bir öğretmenimiz 1 milyon 200 
bin lira para alıyor. Bunun da diyelim ki 400'ünü çocuğuna gönderse, 400'ünü ev kirasına verse, 
kendisinin yaşaması için, yokluk sınırının altında yaşaması için bile bu para ona yetmeyecektir. 

Tabii, son zamanlarda iki tane yurtta kaldım; bunlardan birisi Muğla Yurdu, birisi Rize Yurdu. 
Gerçekten, biraz önce Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, beş yıldızlı otel görünümünde yurtlar. Bu ba
kımdan da yine bir teşekkür daha ediyorum. 

Ancak burada şu var: Şimdi, az önce yine Sayın Bakanımız belirtti; yani, bu çocuklar dört yılda 
okulu bitiremiyorlar, dolayısıyla -altı yılda bitirenler var, tıp fakültelerini dokuz yılda bitirenler var-
bunların geriye ödenmesinin dört yıla kadar uzatılması, geri dönüşü zayıflatacağı için uygun değil
dir diye belirtti. 

Ancak, burada tabii, hemen şu konuyu da bununla birlikte düşünmek mecburiyetindeyiz: Türki
ye'de büyük bir işsizlik sorunu var, iş bulmak çok zor. Özellikle, fen-edebiyat fakültelerinden, ziraat 
fakültelerinden, eğitim fakültelerinin ve fen-edebiyat fakültelerinin felsefe grubu öğretmenliklerin
den, beden eğitimi bölümü, resim bölümü gibi yerlerden mezun olan çocuklarımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akkuş, konuşmanızı tamamlayınız. 
AKİF AKKUŞ (Devamla) - . . .hemen iş bulmaları mümkün değil. Bu bakımdan, bunun dört yıl 

olmasının, yani dört yıl sonra geriye ödenmeye başlamasının uygun olacağı kanaatindeyim. 
Bir de, tabii, bu alınan kredilere faiz ödemesi var. Bu faiz ödemelerinin de ben biraz fazla ol

duğunu görüyorum, öyle düşünüyorum en azından. Biliyorsunuz, bu TEFE'ye bağlandı. Yahut, işte 
Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkililerinin belirttiğine göre de, diyorlar ki: "Biz bunu beyaz eşyaya en-
deksledik." Beyaz eşyaya endekslediyse, beyaz eşyada da aşağı yukarı yılda böyle yüzde 8Tik bir de
ğişim olsa, o zaman bu faiz yüzde 8 olacaktır ki, bunun... Tabii, biz insan yetiştiriyoruz, insana 
yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla, bunu bir faiz döngüsü içerisinde düşünmememiz gerekir diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkuş. 

Sayın Doğru, söz istemişsiniz. Size çok az bir süre vereceğim. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Bir dakikalık bir süre... 

BAŞKAN - Lütfen, katkı yapacaksanız o katkınızı yapınız. 

Buyurun. 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, şimdi, benim buradaki teklifimde faiz oranlarının 

düşürülmesiyle ilgili olarak bir teklifim var. Aynı zamanda ödemede de büyük sıkıntılar var. Bakın, 
31.12.2006 tarihi itibarıyla kredisini ödememiş veya şu anda problemi olan 544.548 kişi var, katkı 
kredisini ödememiş 419.417 kişi var. Yani, bu sayı az bir sayı değil. Demek ki insanlar ödeyemi-
yorlar. Hele de yani iş bulma konusunda... İş bulamıyor ki insan. Adam işini bulsa zaten ödeyecek. 
Dolayısıyla, garip ama mahzun insanların en azından biraz nefes alması içindir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. 
Evet, görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
5.- istanbul Milletvekili Hasan Macit 'in, Sivas Madımak Oteli 'nin "Kardeşlik, Anma, Kültür ve 

Sanat Müzesi" ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi'nin (2/89) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/21) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/89 esas numaralı Sivas Madımak Oteli'nin "Kardeşlik Anma, Kültür ve Sanat Müzesf'ne Dön
üştürülmesine Dair Kanun Teklifim havale edildiği Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyo
nunda 45 gün içerisinde görüşülmediğinden İçtüzüğün 37'nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul 
gündemine alınması hususunda gereğini rica ederim. 

Hasan Macit 
İstanbul 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. 
Buyurun Sayın Macit. (DSP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim bir söz hakkım vardı... 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sivas Madımak Oteli'nin kar

deşlik, anma, kültür ve sanat müzesine dönüştürülmesiyle ilgili kanun teklifimin doğrudan gündeme 
alınmasıyla ilgili sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

"Eylemleri sözdü, 
Silahları sazdı, 
Ozan olmaktı kiminin de 
Ozanlar ilinde günahı. 
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Suçları Pir Sultan'ı anmak, 
Cezalan yanmaktı, 
Toplu mezar oldu onlara 
Alev alev Madımak. 

Orman gibi yanan 
Otuz yedi can, 
Can verirken o gün 
Pir Sultan uğruna. 

Büzülüverdi devlet, 
Devlet beşiği Sivas'da 
Uykunun kovuğuna, 
Korkudan... 

Uyanır elbet bir sabah 
Ashab-ı Kehf uykudan, 
Ölür ölür dirilir yine 
Yüreklerde Pir Sultan..." 

Diyen Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'e ve o gün Madımak Oteli'nde yanarak canlarını veren 
canlarımıza, 37 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür 
Şenliklerine katılarak halkımızın arasında dostluk, kardeşlik, dayanışma ve iş birliği kültürünü zen
ginleştirmek için Sivas'ta bulunan yazar, düşünür, bilim adamı, sanatçı ve aydınlarımız, bütün hal
kımızı yasa boğan, nefretle kınadığımız bir saldırıyla karşı karşıya kalmışlardır. Aynı tarihlerde, yani 
otuz dört gün önce Almanya'nın Solingen şehrinde de ırkçı saldırısına maruz kalan bir Türk ailede 
5 can yanarak yok olmuştu. îşte, bu iki saldırı, iki devlet arasındaki, Türkiye'de Türk insanına ve Al-
manya'daki Türk insanına bakışın çok bariz bir örneğidir. Bu nedenle, bu tür olayların bir daha ger
çekleşmemesi, engel olmak amacıyla, halkımızın arasında yaratılmak istenilen kin ve düşmanlığın 
acı şekilde yaşanan bir örneğini çocuklarımıza ve bütün vatandaşlarımıza gösterebilmek için mekâ
nın kardeşlik, anma, kültür ve sanat müzesine dönüştürülmesi önemlidir. Federal Almanya'nın ku
zeybatı kesiminde, biraz önce bahsettiğim, 29 Mayıs 1993 tarihinde de yakılarak katledilen Türk 
vatandaşlarının evinin daha sonraki yıllarda müzeye dönüştürülmesi, Federal Alman Hükümeti ta
rafından ırkçı katillerin unutulmaması ve katledenlerin hatırlanması amacıyla toplumsal dayanışma 
ve insana verilen değer açısından iyi, güzel bir örnektir. Federal Almanya'nın vatandaşlarımıza gös
termiş olduğu saygının kendi ülkemizde yazar, düşünür, bilim adamı, sanatçı ve aydınlarımızdan bu
güne değin esirgenmesi, yalın bir ifadeyle, eksikliktir. Bu durumun giderilmesi gerekir. 
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Konuyla ilgili olarak, özel mülkiyette bulunan binanın istimlak edilerek yeniden inşası, kültür 
ortamı ve müzeye dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirilmesi, yetkilen-
dirilmesiyle ilgili bu önerimizin dikkate alınması ve doğrudan gündeme getirilmesi bir gerekliliktir 
diye düşünüyorum. 

Sayın Kültür Bakanımız buradalar. Kendilerine yöneltilen bir soruya aynen verdiği yanıtı sizlerle 
paylaşmak istiyorum: "Sivas Madımak'ta, tarihimizin yüzünü karartan, utanç verici olaylardan biri 
yaşandı. 1993 yılının temmuzunda hükümetin, vilayetin, askerin, savcının gözünün önünde, Anado
lu'nun ortasında insanlarımız ölüme, vahşete terk edildiler. Orada, aynı yerde bir lokanta yapılmış ol
ması beni iğrendiriyor. Açıklıkla söylüyorum, beni iğrendiriyor. Bu mutlaka takbih edilmesi gereken 
bir biçimde hafızalarımıza kazınması gereken, o dönemde devleti yöneten sorumlulanyla birlikte ha
fızamıza nakşedilmesi gereken bir olaydır. Bu konuda gereken dikkati göstereceğim." Bu, Sayın Kül
tür Bakanımızın burada soruya verdiği bir yanıttır. 

Demek ki, Sayın Kültür Bakanımız ve Kültür Bakanlığı, aynı zamanda bu konuyla ilgili değerli 
milletvekillerinin görüşleri de bu doğrultudadır. Öyleyse, biraz sonra yapılacak oylamada, bu, tari
himize kara bir leke gibi geçen katliamın barışa, sanata verdiğimiz önemini göstermek için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun Sayın Macit. 
HASAN MACİT (Devamla) - Barışa, kardeşliğe, insanlığa verdiğimiz değeri, saygıyı göstere

bilmek için burada bir müzenin yapılması, oluşturulması, insanlık adma bir görevdir, bir borçtur diye 
düşünüyorum ve bu kanun tasarımızın doğrudan gündeme alınacağını bütün milletvekili arkadaşla
rımızın destekleyeceğine inanıyorum, güveniyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 
Önerge sahibinin yapmış olduğu konuşmaya Kültür Bakanımız cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Önce, sözlerimin başında, dün Almanya'da yaşanan vahim bir olayda, yeni bir yangında canla

rını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum ve ailelerine, yakınlarına ve bütün mil
letimize sabır dileklerimi sunuyorum. Umuyorum ve diliyorum ki, dün akşam Almanya'da yaşanan 
olay bir kastın sonucu değildir; bir ihmalin sonucu, bir kazanın sonucudur ve yeni bir acıyla Almanya 
ve Türkiye böylece yüz yüze gelmekten bir adım, hiç olmazsa, geride bir noktada durma şansına ka
vuşmuş olabilir. 

Arkadaşlarımızın, Sayın Hasan Macit ve arkadaşlarının gündeme getirdiği konu, Sayın Macit'in 
duygulu konuşması ve önermesi için teşekkür ederim. Ben bu önermenin çok gecikmiş olduğu ka
naatindeyim. 2 Temmuz 1993 'ün üzerinden bu temmuzda on beş yıl geçmiş olacak. Bu on beş yıl
dan bu yana çok sayıda iktidar, çok sayıda tek başına ya da koalisyon hâlinde siyasi parti, siyasi 
partilerin hükümetleri ve Kültür Bakanlıkları geldi, geçti ve ne yazık ki, bu acılı ortamı ortadan kal
dırmak, bu yakışıksız durumu ortadan kaldırmak konusunda, bugün önerge veren arkadaşlarımızın 
da mensup olduğu siyasi çizgilerin aklına bu zamana kadar böyle bir önerge vermek ya da böyle bir 
değişiklik yapmak, böyle bir düzenleme yapmak gelmedi. 
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Sivas, gerçekten, inanıyorum ki, bizim tarihimizin en yüz karası olaylarından birisidir, en acı 
olaylarından birisidir ve en yüz kızartıcı olaylarından birisidir. Bir soru vesilesiyle burada söyledi
ğimi tekrar ediyorum, aynen. Gerçekten günün ortasında, herkesin gözünün önünde, kamunun gö
zünün önünde, herkesin gözünün önünde, sorumluların gözünün önünde, yetkililerin, görevlilerin 
gözünün önünde insanlar günün ortasında yanmışlardır. 

Olaydan sonra dönemin Cumhurbaşkanının sözleri ilginçtir: "Olay münferittir. Ağır tahrik var. 
Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiş. Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardır. Ortada 
halkla halkın çatışması yoktur, halkla güvenlik güçlerinin çatışması yoktur. Bir otelin yakılmasından 
dolayı can kaybı vardır." 4 Temmuz 93 tarihli, bir gün sonraki Milliyet gazetesinden dönemin Cum
hurbaşkanı Sayın Demirel'in sözleri, aynen. 

Mecliste bir gün sonraki görüşmelerde olaya o dönemin iktidarının ne kadar duyarsız ve ne 
kadar yüzeysel yaklaştığının çarpıcı kaynakları Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarındadır. Bu 
vesileyle, bunları tekrar etmek ve yeniden kayda geçirmek istiyorum. Çünkü, hafızası olmayan top
lumlar erginleşemezler. Hafızası olmayan toplumlar yeteri kadar dünün ve günün ayrımını, değer
lendirmesini ciddiyetle yapamazlar ve bir toplum ancak hafızasını iyi kullandığı takdirde geleceğini 
doğru yönlendirebilir. 

Dönemin Başbakanı... Başbakan Vekili, olay günü Başbakan Vekili Sayın rahmetli Erdal İnönü. 
Olaydan bir gün sonra Başbakan sıfatıyla kürsüde konuşan Sayın Bayan Çiller "Dün akşam hepimi
zin içini yaralayan çok üzücü olaylara Sivas'ta tanık olduk." diyor. Meclis tutanaklarından okuyorum. 
"Bugün aldığımız bilgilerden, bu otelin yanmasında ve değerli vatandaşlarımızın hayatlarını kay
betmesinde yakalanan bir sanık vardır. Bu otelin sahiplerinden ve ortaklarından bir tanesidir. İlk gös
tergeler, bu ortağın kendisinin otelini başka nedenlerden yakmak isteği içinde olduğunu 
göstermektedir." 

Bakın, olayın üzerinden bir günden fazla zaman geçmiş ve Dicle kıyısındaki koyunun hesabını 
vermekle -devlet felsefesine göre- sorumlu saydığımız iktidarın, koalisyonun başı, Van'daki bir otel 
ihtilafıyla 37 insanın canını yitirdiği Sivas'taki katliamı birbirine karıştırıyor. Meclis kürsüsünden 
bunu söylüyor ve bugün yeni düzenlemeler için öneri yapan arkadaşlarımızın aşağı yukarı çoğunun 
bulunduğu Meclis sıralarından en küçük bir itiraz da gelmiyor. Tutanaklar burada. Sivas'taki olay 
kadar bunlar da yüz kızartıcı. Şu okuduklarım da ne yazık ki... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - CHP'nin araştırma önergesi var, raflarda duruyor. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bütün tutanaklar burada. 
Değerli arkadaşlarım, 93'ten 95'e kadar DYP-SHP/CHP iktidarı, 97'den 2002'ye kadar da DSP-

ANAP-MHP tek başına, birlikte koalisyon iktidarları geldiler. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakikalık süre içinde konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ne yazık ki, çok üzün

tüyle söylüyorum, beni iğrendiren tablonun onları iğrendirmesi arkadaşlarımızın aklına, gündemine 
gelmedi. Ben bir soru üzerine samimi duygularımı söyledim, belki orada iş yapan insanların da bir 
miktar rencide olmasına yol açacak ama samimi duygularımı, insani duygularımı, inançlarımı söy
ledim, aynı kanaatteyim. 
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Burada bir düzenleme yapılması için; bu, yüzümüzü karartan, Türkiye'nin önündeki büyük tu
zaklardan birisi olan bu olayın hatırlatılması için bence ve bizim iktidarımızın bunun gereğini yap
ması için ben bir kanun ihtiyacı hissetmiyorum. Benim vicdanım, bizim anlayışımız, o ayıbın ortadan 
kaldırılması için ve orada yapılan yanlışın hatırlanması için gerekeni yapacaktır. Ben buna samimi
yetle inanıyorum. 

Biz, orada, o hesaplaşmanın yapılabileceği, o hesaplaşmanın izanlarımızda, vicdanlarımızda, 
idraklerimizde yapılabileceği, aklımızdan çıkmayacağı, her zaman ders olarak karşımıza duracağı 
bir düzenlemeyi yapacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiridir, yasa çıkarır, işimi kolaylaştırır, yasa çıkarmaz biz 
gerekeni yaparız. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Altı yıldır elinizi mi tuttular? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ben bir yasa ihtiyacı 
içinde olduğumuzu düşünmüyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Evet, milletvekili arkadaşlarımız adına, Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç. (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben çoktan vermiştim efendim... 

BAŞKAN - Efendim, bakınız, burada... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, daha önce ben size kâğıt göndermiştim. 

BAŞKAN - Hayır, var efendim. Siz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Toplantının başında gönderdim. 

BAŞKAN - Sayın Genç, daha sonra sizin sıranız. Bakınız, arkadaşlarıma... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kaçta gelmiş bir bakabilir misiniz? 

BAŞKAN - Evet, baktım efendim, siz en son sıradasınız. En son sırada sizin talebiniz vardır. 
Talep etmezse arkadaşlar, konuşma sırasını size vereceğim. Talep olduğu için verme imkânım yok. 
Sizler de biliyorsunuz bunu. 

Buyurun Sayın Tunç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Birleşimin başında gönderdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, bakınız, burada arkadaşlarımdan ben bilgiyi alıyorum, 
saat saat burada vardır. 

Evet, buyurun Sayın Tunç. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Almanya'da meydana gelen bir yangında 5'i çocuk 9 vatandaşı
mızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamış, büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu elim 
yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit'in, Sivas Madımak Oteli'nin 
"Kardeşlik, Anma, Kültür ve Sanat Müzesi"ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi'nin İç Tü-
zük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi hakkında şahsım adına 
söz almış bulunuyorum. 

2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri'ne katılmak 
için Sivas'ta bulunan yazar, sanatçı ve bilim adamlarının Madımak Oteli'nde hayatlarını kaybetme
leri ülkemiz açısından büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Böyle üzüntü verici olayların bir daha ül
kemizde yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu üzücü olayın sürekli gündeme getirilmesi, 
Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarını ve hayatını kaybedenlerin ruh
larını rahatsız etmektedir kanaatindeyim. Çünkü bu acı olayın hatırlanması, bu olayda hayatlarını 
kaybedenlerin yakınlarının acılarının tekrarlanmasına sebep olmaktadır. Üzücü olayın meydana gel
diği tarih 1993'tür. Aradan on beş yıl geçmiştir. Aradan geçen bu on beş yıl içerisinde on adet hü
kümet kurulmuştur, değişik kültür bakanları görevde bulunmuştur, kanun teklifini veren milletvekili 
arkadaşımızın partisine mensup Kültür Bakanları görev almıştır. Bu bakanların görev yaptığı dö
nemde bu üzücü olayın tekrar hatırlanmasına neden olacak bir girişimde bulunulmamıştır. Aradan 
geçen bu süre içerisinde, özellikle son beş yıl içerisinde, AK Parti iktidarıyla birlikte ülkemizde si
yasi istikrar sağlanmış, ekonomide çok önemli mesafeler alınmış, demokratikleşme alanında ger
çekleştirilen büyük atılımlarla ülkemiz Avrupa Birliğiyle müzakere eden bir ülke konumuna gelmiştir. 
Milletimiz, artık, toplumda ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde, kardeş
lik içerisinde ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini istemektedir. Bu gelişme ve ilerlemeyi istemeyen 
illegal oluşumlar zaman zaman kendini göstermiştir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, mil
letiyle bu illegal oluşumların oyunlarını bozmuş, hedeflerine ulaşamamasını sağlamıştır. Bu tür olay
ların sürekli hatırlanması ya da hatırlanmasına neden olacak girişimlerin doğru olmayacağı 
kanaatindeyim. 

Sayın Macit'in vermiş olduğu kanun teklifi Meclis gündeminde yerini almıştır. Sırası geldiğinde 
konu etraflıca komisyonda da, Genel Kurulda da değerlendirilecektir. Sayın Milletvekilimizin, ülke 
meseleleriyle ilgili çok önemli kanunların görüşüldüğü bir dönemde, bu teklifin doğrudan gündeme 
alınmasıyla ilgili önergesine katılmadığımı belirtmek istiyor, böyle bir olayın bir daha yaşanmama
sını yürekten diliyor, bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Macit, size bir dakikalık süre içinde görüşünüzü ifade etme hakkı vereceğim, 
biraz önce Reşat Doğru'ya da verdim. Yalnız, milletvekili arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyo
rum, hani söylenen sözle katkıda bulunmak istiyorum: Şimdi, burada hangi şekilde sözlü sorulara gi
rileceği, soru sorulacağı hususları belirlidir. Yani, 37'ye göre böyle bir hak yok. Ben, sadece konunun 
biraz daha açıklığa kavuşması için veya ekleyecek bir şeyiniz vardır diye o hususta size söz verece
ğim. Bunu bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Macit, buyurun efendim. 

HASAN MACİT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Olay, on beş yıl geçti diyerek savsaklanacak bir olay değildir. Elbette ki, zamanında yapılabil
miş olsaydı çok yerinde bir hareket olurdu. Bu gecikme, gerçekten telafi edilmesi, söylenmesi gecikti, 
geciktikten sonra yapılmasın şekliyle söylenerek telafi edilecek bir olay değildir. O nedenle, gecik
miş bile olsa, Almanya'nın Türk insanına verdiği değeri, Türk devletinin de vereceğini düşünüyoruz. 
Gecikmiş de olsa bunun gündeme alınması gerekir diye düşünüyoruz. 

Ayrıca, biz kimseyi suçlamak niyetinde değiliz. Yangınla ilgili, yangından aranan zanlı kişile
rin hangi partiye ait hangi belediyelerde çalıştığını basın aracılığıyla kamuoyu biliyor. 

"Sürekli hatırlanmasında zarar var." dedi biraz önceki Hatip. Aksine, sürekli hatırlanarak orada 
birliği, dayanışmayı ve barışı sembol eden bir müzenin oluşturulması, bu olayların tekrarını gün
deme getirmez, tekrarı olmaz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, kabul edil
memiştir. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.38 

• 
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I İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.52 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe iliş

kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak sayın bakan? Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya 'da idare ve vergi mahkemesi kurulup kurulmayaca

ğına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, bölge istinaf mahkemelerine ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Gündemin "Sözlü Sorular" 

kısmının 2 ve 43'üncü sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 
Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen soruların Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Alim Işık 
Kütahya 

Bilindiği gibi Kütahya, yaklaşık 700.000 nüfusu ve 160.000 dolayında işçi, sigortalı ve kamu ça
lışanı bulunan, ancak sosyoekonomik göstergeleri açısından Ege Bölgesi'nin beklenen düzeyde ge
lişim gösterememiş bir ilidir. Her yıl çok sayıda vatandaşımız, değişik nedenlerle Eskişehir Bölge 
İdare Mahkemesi bünyesinde bulunan İdare Mahkemesine ve Vergi Mahkemesine davalı veya davacı 
olarak gidip gelmek zorunda kalmaktadır. İl nüfusunun büyük bir bölümünün ilçelerde olması, ilçe
lerin de dağınıklığı ve Eskişehir iline olan uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımız hem zaman, emek ve 
para kaybına uğramakta hem de birçok vatandaşımız bu mahkemelere başvuramadığından dolayı 
mağdur olmaktadır. Bu nedenlerle, il merkezinde kurulacak bir İdare Mahkemesine ve Vergi Mah
kemesine Kütahya ilinin ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1- 2008 yılında hangi illerde İdare Mahkemesi veya Vergi Mahkemesi kurulması planlanmıştır? 
2- Bu iller içerisinde Kütahya ili var mıdır? 
3- Kütahya iline yakın nüfustaki diğer illerde bu mahkemeler bulunduğu hâlde şimdiye kadar 

Kütahya'da kurulmamasının sebepleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Yeni kurulan bölge istinaf mahkemeleri, 

1- Kaç ilimizde bu uygulama başlatılmıştır? 

2- Bu illerimiz seçilirken hangi objektif kriterler dikkate alınmıştır? 
3- Malatya ilimizin coğrafi konumu ve teknik altyapı olanakları çok müsait olmasına karşın, bu 

mahkemelerden birisi neden Malatya'da kurulmamıştır? 

4- Malatya ve civarındaki birçok ile hizmet verecek yeni bir istinaf mahkemesini Malatya'da kur
mayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin. 

Sayın Bakanım buyurun. 

Süreniz on dakika. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kütahya Milletvekili arkadaşımız Profesör Doktor Sayın Alim Işık Bey'in, şahsıma yöneltmiş ol
duğu sözlü soru önergesini cevaplandırmak için huzurunuzdayım. 

Biraz önce de okunduğu gibi, Sayın Işık, bu sözlü soru önergesinde, 2008 yılında hangi illerde 
idare mahkemesi veya vergi mahkemesi kurulmasının planlandığını soruyor ve bu iller arasında Kü
tahya'nın bulunup bulunmayacağını bizden öğrenmek istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, önce, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 
nasıl kurulur, hangi kriterlere göre kurulur, izin verirseniz, bir iki cümleyle bu soruya cevap vermek 
ve daha sonra sayın milletvekili arkadaşımızın sorusunu cevaplandırmak istiyorum. 

2576 sayılı -1982 yılında çıkmıştı- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin Kuruluşuyla ilgili Yasa'nın 2'nci maddesinde "Bölge idare mahkemeleri, idare mahke
meleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet 
Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur." demektedir. Ayrıca, bölge idare mahkemeleri, 
idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri Baka
nıyla, Maliye Bakanının da, Bakanlığının da görüşlerinin alınacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla, 
kurulma safhası var, bir de bu mahkemelerin faaliyete geçirilme safhası var. 

Değerli arkadaşımızın ilk sorusuna cevap vermek istiyorum: 2008 yılıyla ilgili olarak, Adalet Ba
kanlığının, bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi kuruluşuyla ilgili herhangi 
bir planı şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Ancak, Kütahya'yla ilgili şu bilgiyi sizlere aktarmak is
terim: Kütahya ilimizde bir idare mahkemesinin kurulmasına Adalet Bakanlığınca 1999 yılında karar 
verilmiş. Yani, şu anda, kâğıt üzerinde Kütahya'da bir idare mahkemesinin kuruluşu gözüküyor. Ancak, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu tür mahkemelerin Adalet Bakanlığınca kurulması kâfi değil, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun faaliyete geçirmesi gerekiyor, atama yapması gerekiyor. 
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Bu konu, bizim iktidarda bulunduğumuz dönem içerisinde, Kütahya'da 1999 yılında idare mah
kemesinin kurulmasına karar verilmişti, dolayısıyla buraya atama yapalım diye, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunun gündemine getirildi. Ancak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu talebi 
reddetti, gerekçeleri kısaca şunlar: Eskişehir İdare Mahkemelerine Kütahya ilinden gelen iş miktarı
nın -Eskişehir İdare Mahkemesine bağlı Kütahya- bu ilde yeni bir idare mahkemesinin faaliyete ge
çirilmesini gerektirecek sayıda olmadığı; Eskişehir ilinde ikinci mahkemenin faaliyete geçirilmesinin 
işlerin dengeli olarak dağılımı bakımından daha uygun olacağı Yüksek Kurulca değerlendirilmiş ve 
böylece, Kütahya'da faaliyete geçirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar veril
meyerek, ikinci bir idare mahkemesinin Eskişehir'de kurulmasına karar verilmiş ve Eskişehir'deki 
ikinci idare mahkemesi de, geçtiğimiz yıllar itibarıyla faaliyete geçti. 

Dolayısıyla, Kütahya'yla ilgili, idare mahkemesinin var olduğunu, ancak Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun faaliyete geçirilmesine sıcak bakmadığını ve ikinci bir idare mahkemesi olarak 
Eskişehir'de idare mahkemesinin açıldığını bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

İleriki yıllarda, acaba, Kütahya'nın iş hacmi yükselirse, artarsa, açılması mümkün olabilir mi? 
Tabii, Adalet Bakanlığınca tekrar Kurulun önüne ileriki aylarda, ileriki yıllarda getirildiği takdirde, 
belki, Kurul bu görüşünden vazgeçerek, açılmasına da karar verebilir. Ama, şu aşamadaki durumu 
sizlere ifade ettim. 

Sayın Aslanoğlu: Biraz önce sorusu okundu, ben zaman almamak için tekrar etmeyeceğim. 
O da, Sayın Aslanoğlu da adına istinaf mahkemeleri dediğimiz ama bölge adliye mahkemeleri ola
rak bilinen mahkemelerden kaçının Türkiye genelinde kurulduğunu... Acaba Malatya'da da kurul
ması mümkün mü, diye bir soru yönelttiler. 

Değerli arkadaşlarım, istinaf mahkemelerinin yani bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuyla il
gili yasa 1 Haziran 2005 tarihinde -5235 sayılı Yasa- yürürlüğe girdi. Yargıtayın iş yükünü azaltmak 
ve yargı sürecinde sürat sağlamak amacıyla 2005 yılında yürürlüğe giren bu Kanun gereğince Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararına dayalı olarak dokuz vilayette bölge adliye mahke
melerinin kurulmasına karar verildi ancak faaliyete henüz geçmedi yine Kurul kararı gereği. Niçin 
geçmedi, biraz sonra bir iki cümle ile onu ifade edeceğim. 

Biraz önce söylediğimi burada da tekrar etmek istiyorum. Biraz önce vermiş olduğum cevaba 
benzer bir cevap burada da vermek durumundayım çünkü bölge adliye mahkemelerinin kurulması ve 
ayrıca faaliyete geçirilmesi diye iki safhası olduğunu ifade etmek istiyorum. İstanbul'da, Bursa'da, 
İzmir'de, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere toplam dokuz yerde 
bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına karar verildi ancak henüz faaliyete geçmedi çünkü Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve savcı açığının tamamlanması, yardımcı personel açığı
nın tamamlanması ve bölge adliye mahkemelerinin fiziki mekânlannın tamamlanması ve bu işlemler 
bittikten sonra faaliyete geçirilmesi şeklinde bir karar verdi. Biz, Adalet Bakanlığı olarak muhteme
len 2010 yılında bu eksiklikleri tamamlayabileceğimizi ve bölge adliye mahkemelerinin kurulabile
ceğini düşünüyoruz. 

Peki, bu kadarlık sayıyla mı, dokuz bölge adliye mahkemesiyle mi siz bu sorunu çözeceksiniz, diye 
soracak olursanız; hayır, yeni bölge adliye mahkemeleri açmayı da Adalet Bakanlığı olarak düşünüyo
ruz ancak hangi illerde bunların faaliyete geçmesi gerekir; tabii, bu konuyla da ilgili, ilgili Yasa'da kri
terler var. Bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen yerlerde, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulacağı... 
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Malatya, dokuzun dışında, kurulması muhtemel iller arasında yer alacak mı? Tabii, ben, şu anda, 
Adalet Bakanı olarak bu soruya cevap veremem. Ben, Antalya Milletvekiliyim, Antalya için de cevap 
veremem. Bunun, Yasa'da öngörülen kriterlere göre bir değerlendirmesi yapılacak. Türkiye'nin bu 
alandaki ihtiyacı nedir? Seksen bir vilayetimiz var, tabii ki dokuz bölgede istinaf mahkemeleri aça
rak amacı yakalamamız mümkün değildir, bu sayıyı artırmamız lazım. Ne kadar artıracağız, nerelerde 
açacağız; bunun çalışması, şu anda, Adalet Bakanlığının ilgili birimlerince yapılmaktadır. 

Tabii ki Malatya da yeni açılacak bölge adliye mahkemeleri içerisinde potansiyel olarak yer ala
bilir, onun kararını tek başıma verebilecek durumda değilim. Bu çalışmalar yapılırken tüm diğer vi
layetlerimiz gibi tabii ki Malatya ilimizi de değerlendirmeye alacağız. 

Ben, her iki soruya da böylece kısaca cevap vermiş oldum. 
Bu iki konuyu da gündeme getiren ve böylece benim açıklama yapmama vesile olan değerli arka

daşlarıma teşekkür ediyorum ve sizlere de saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Öncelikle, Değerli Bakanımıza, bu açıklamalarından dolayı, şahsım ve ilim adına teşekkür ediyorum. 
Ancak, bir iki ilave bilgiyi Sayın Bakanıma sunarak Kütahya'nın bu hakkının teslim edilmesini 

tekrar talep edeceğim çünkü Kütahya'nın, 200 kilometreden daha fazla Eskişehir'e uzaklığı olan il
çeleri, maalesef, mağduriyetine rağmen gidip de hak arayamıyor. Örneğin Gediz, Şaphane, Pazarlar, 
Simav, Dumlupınar, Emet, Hisarcık ilçeleri ve burada mağdur olan birçok insan Eskişehir'e gidip 
gelip oradaki sıkıntıyı çekmekten vazgeçerek haktan vazgeçiyorlar. Onun için, Kütahya il merke
zindeki mağdurlar, Eskişehir'deki idare mahkemesinden ve vergi mahkemesinden yararlanabilirken, 
ilçelerinin birçoğundaki insanlar bundan vazgeçiyor. Aynı şekilde, Kütahya'nın nüfusuna yakın olup 
da yirmi sekiz bölge idare mahkemesinden bazılarına bağlı idare mahkemesine sahip olan örneğin Es
kişehir, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Van ve Zonguldak illeri bize benzer. Bu hakkın talebini tekrar de
ğerlendirmenizi istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Yalnız bir an önce cevaplandırmamız lazım. Soru-cevapta ayrıca ek süre verme 

haklarını fazla kullanıyorum. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sadece bir cümle söylemek istiyorum 

Sayın Başkanım. 
Sayın Işık'a yeniden teşekkür ederim. Biz, Adalet Bakanlığı olarak, Kütahya'da bir idare mah

kemesi açılmasını, biraz önce de ifade ettiğim gibi, zaten kararlaştırmışız ama Kuruldan geçmedi. 
Ama önümüzdeki süreçte bunu tekrar Kurulun önüne getirebiliriz. Dolayısıyla benim gönlüm Kü
tahya'dan yana, onu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın Aslanoğlu'nun söz talebi var mı? Sisteme girmemiş... 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Var efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum açıklamala

rınıza. Bir de gönlünüz Malatya'dan yana olursa çok seviniriz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Malatya'dan yana. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Çünkü biz hak istiyoruz. Samsun 500 kilometre 

-en yakın- Adana 500 kilometre, Diyarbakır 300 kilometre. Eğer coğrafi konum olarak, eğer iş yo
ğunluğu olarak bir seçim olacaksa, o bölgenin en müsait ili Malatya'dır. İş yoğunluğu olarak, -böl
gedeki iş- yakınlık olarak diyorum: 500 kilometre, 500 kilometre, 300 kilometre. Bizi 500 kilometre 
göndermeyin, yukan da 500 kilometre göndermeyin, doğuya da 500 kilometre göndermeyin. Orta yerde 
bir yer var, eğer hakkımızı teslim etmek istiyorsanız -Kütahya'ya dediğiniz gibi- size teşekkür ederiz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, bir cümle de Sayın As
lanoğlu için... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Tabii tüm vilayetlerimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu konuda tabii ki Ku

rulun olumlu görüşü gerekiyor biliyorsunuz. Benim bu taleplerle ilgili değerlendirmemde, Kütahya 
için ne söylemişsem Malatya için de aynı şeyi söylerim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama Kurula da "benim de gönlüm var" derseniz, 
Kurul daha olumlu bakar Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Şimdi Kurul üyeleri ihsası reyde bu
lunmazlar biliyorsunuz. Ben aynı zamanda Kurul üyesiyim. Şimdiden ihsası reyde bulundurmayın. 

Mesaj alınmıştır Sayın Aslanoğlu, çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'in, Karaman 'daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına alı

nıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının ödenme

sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, teşvik kapsamında yatırımcılara verilmesi 

gereken enerji desteklerine ilişkin Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'ten sözlü soru önergesi (6/196) 
BAŞKAN - Sayın Şimşek bize yazılı beyanda bulunmuştu geleceğini ama demek ki bir maze

reti var. Sayın Bakan yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. - İstanbul Milletvekili Necla Arat 'in, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir değişikliğe 

ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'dan sözlü soru önergesi (6/201) ve Devlet Bakanı Nimet Çu
bukçu 'nun cevabı 
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8.- İstanbul Milletvekili Necla Arat 'in, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'dan sözlü soru önergesi (6/204) ve Devlet Bakanı Nimet Çu
bukçu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu gündemin sözlü sorular kısmının 6'ncı ve 
7'nci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdi. 

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

Aşağıda yer alan soruma Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'nun sözlü olarak yanıt vermesini 
saygılarımla arz ederim. 08.XI.2007 

Necla Arat 
İstanbul 

1- Hükümetin Medeni Kanunu'nun Miras hükümlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin üç aylık 
eylem planında yer alan ve "Tarımsal alanların miras yoluyla hak sahipliği" sistemini değiştirecek 
olan yeni düzenlemeye göre, "tarımsal arazilerin bütün kardeşlere değil, ailedeki en büyük erkek ev
lada miras kalacağı" basında yer almaktadır. 

Anayasamızın eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal edecek olan ayrıca uluslararası söz
leşmelere aykırı ve mirası erkeklere terk ederek kadınların miras ve mülkiyet haklarını büsbütün yok 
eden bu düzenleme konusunda Bakanlığınızın bir çalışması ve farklı seçenekleri bulunmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan soruma Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'nun sözlü olarak yanıt verme

sini saygılarımla arz ederim. 07.XI.2007 
Necla Arat 

İstanbul 

1- Ankara Gazi Üniversitesi "1. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi'nde bir Eğitim Fakültesi 
Dekanı, "İlk öğretimin beş yılında tek öğretmenin 1. sınıftan 5. sınıfa kadar öğrencilerle birlikte ol
masının cinsiyet sorunu nedeniyle uygun olmadığını; ülkemizde uygulanan karma eğitim modelinde 
kadın öğretmenlerin erkeklere iyi örnek olamayacaklarını" dile getirmiştir. 

Anayasamızın eşitlik ilkesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalamış bulunduğu "Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi"ne (CEDAW'a) aykırı ve kadınları aşa
ğılayan bu cinsiyetçi-ayrımcı tutum konusunda bakanlığınız herhangi bir tepki göstermiş ya da bir 
girişimde bulunmuş mudur? 

BAŞKAN - Evet, soru önergelerini cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çu
bukçu. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
Süreniz on dakika. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İs

tanbul Milletvekili Sayın Necla Arat'm soru önergesinde yer alan miras hükümlerine ilişkin tarım
sal arazilerin bütün kardeşlere değil ailedeki en büyük erkek evlada miras kalacağı hususunun basında 
yer almakta olduğu ve bu konuda bilgi talep edilmektedir. 
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Öncelikle basında yer alan bu haberlerin herhangi bir dayanağı olmadığını, içeriğinin doğru ol
madığını ifade ederek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen ve... Türk Medeni Ka-
nunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı taslağı hazırlanmıştır ve tasarı taslağında en büyük 
erkek evlada yönelik olarak bir özgüleme prensibi olmadığı gibi, tasarı taslağında 661 'inci maddede 
yapılan düzenlemede, mirasçılardan birinin mülkiyeti devir istemine itiraz etmesi veya isteklilerin bir
den çok olması hâlinde, sulh hukuk hâkiminin, kişisel yetenek ve durumlarını göz önüne almak su
retiyle, tarımsal işletmenin ve tarımsal toprağın mülkiyetinin kime devredileceğine karar vermesi 
söz konusudur. "İşletmeye ehil olmanın belirlenmesinde mülkiyeti devri isteyen mirasçının eşinin ye
tenekleri de göz önünde bulundurulur." hükmü vardır ve bu ibarenin "mirasçının eşinin yetenekleri" 
ibaresinin de sübjektif olduğundan hareketle, biz bu tasan taslağında yer alan bu düzenlemenin de 
çıkarılmasını teklif ettik. 

Herhangi bir şekilde, miras hukuku hükümlerinde bir değişiklik yapılması mümkün olmadığı 
gibi, sizin soru önergenizde de yer aldığı şekliyle, CEDAW Sözleşmesi'ne taraf olmuş ve iç huku
kun üstünde kabul edilen ülkemizde kadınların aleyhine böyle bir düzenlemenin yapılması, her şey
den önce, hem CEDAW'a hem de Anayasa'nın eşitlik kuralına aykırıdır. Böyle bir düzenleme 
hazırlığı da yoktur. Basında yanlış yer almıştır. 

İkinci sorunuz: Gazi Üniversitesinin 1. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi'nde Eğitim Fakül
tesi Dekanının, ilköğretimin beşinci yılında, tek öğretmenin birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğ
rencilerle birlikte olmasının cinsiyet sorunu nedeniyle uygun olmadığını, ülkemizde uygulanan karma 
eğitim modelinde kadın öğretmenlerin erkeklere iyi örnek olamayacağını dile getirmiş olduğu belir
tilmiş, Anayasa'ya karşı ve Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne karşı, bu konuda bir 
tepki gösterip göstermediğimiz veya bu konudaki görüşlerimiz sorulmuştur. Bahse konu beyan, çok 
açıktır ki, her şeyden önce Anayasa'nın 10'uncu maddesine aykırıdır, Anayasa'nın 10'uncu madde
sinde yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1985 yılında imzalayarak taraf 
olduğu CEDAW Uluslararası Sözleşmesi'nin... Ki 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle 
90'ıncı madde hükümleri çerçevesinde, bu, iç hukukun da üstünde kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 
böyle bir görüşün tarafımızca kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, genel eşitlik kuralı çerçeve
sinde kabul edilebilir bir görüş olmadığı gibi itirazlarımı bu vesileyle burada dile getirmiş olayım. 

Sayın Başkanım, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün soru önergesinin de cevaplandırılma
sına ilişkin... Sıralamada vardı ama şu anda siz okumadınız. Sırada var mı? 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, o zaman, sizi orada bekletmek istemem ben doğrusu. Siz isterse
niz yerinize buyurun Sayın Bakanım, ben soruyu okutayım, daha sonra cevap verirsiniz. 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) - Peki. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
9. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, SHÇEK 'in bazı arsalarına ve Sevgi Evleri projesine 

ilişkin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'dan sözlü soru önergesi (6/329) ve Devlet Bakanı Nimet Çu
bukçu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 
Gaziantep 

- 5 6 6 -



TBMM B:58 5 .2 .2008 0 : 2 

Bakanlığınız ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Hazine'den sonra en çok arsa, arazi 
ve tesise sahiptir. Kentlerin büyüme ve gelişmesi ile birlikte kent içinde kalan arsalar cazip rant mer
kezleri olmaktadır. 

1. Gaziantep kent merkezindeki Düğmeli-Seferpaşa mahallesindeki Çocuk Yurt Binası ve boş 
arsası ne şekilde değerlendirilecektir? 

2. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun mülkiyetindeki Göztepe Merdiven Köydeki 
arsanız, Ankara Sarayköy'deki tesis ve arsalarınız için değerlendirme düşünce ve programınız var mı? 
Veya değerlendirildi mi? 

3. 12 yaş çocuklarına yönelik Sevgi Evleri adlı olumlu projeniz kaç ilde devam etmektedir? 
Programda olan iller var mıdır? 

Bu proje TOKİ aracılığıyla mı yapılmaktadır? İnşaat yapılan arsa ve araziler kurum mülkiye
tindeki arsalar mıdır? Yoksa, değerli milletvekilleri arsalarınız TOKI'ye devir edilerek kent uzağında 
herhangi bir yerde yapılmasına razımı olmaktasınız? 

BAŞKAN - Evet, Sayın Bakanımızın talepleri arasından bu sorunun cevaplandırılması varmış 
ama arkadaşlar, soru önergeleri birbirine girdiği için atlamışlar. Arkadaşlarım adına ben özür diliyo
rum Genel Kurulumuzdan. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

Gaziantep Milletvekilimizin sormuş olduğu soru aslında son derece önemli. Hem bu vesileyle Tür
kiye'de, Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde süren Sevgi Evleri Projesi'ne kısaca değinme im
kânım olduğu gibi bir taraftan da Türkiye'de gerçekten gayrimenkulleri açısından son derece zengin 
bir kurum olmasına rağmen, hem bağışlarla hem de daha önceki edinilmiş mal varlıklarıyla son de
rece kısıtlı imkânlarla ve bütçe olanaklarıyla yatırım planlan içerisinde yer alan, devletin kısıtlı ola
naklarıyla ilerlemeye çalışan bir sistemdir. Özellikle, bugün soru önergesine konu edilen arsalarımız, 
her şeyden önce, bu amaç doğrultusunda değerlendirilmek için TOKİ'yle yaptığımız protokollerle, 
herhangi bir şekilde zarar görmeden ve bu kurumda kalan ve bu kurumun hizmetlerinden yararlanan 
toplumumuzun en zayıf kesimlerinin hukukunu en üst düzeyde koruyarak planlanmıştır. 

Öncelikle Gaziantep kent merkezindeki Düğmeli Seferpaşa Mahallesi'ndeki çocuk yurt binası 
ve boş arsasının ne şekilde değerlendirileceği sorusu: Söz konusu gayrimenkul belediye imar planında 
belediye hizmet ve sosyal kültürel tesis alanı olduğundan Şahinbey Belediyesi ile bu gayrimenkule 
karşılık belediyenin Kızılhisar Mahallesi'ndeki arsası üzerinde çocuk yuvası yapımı konusunda mu
tabakata varılmış olup işlemlerimiz devam etmektedir. 

İkinci soruda yer alan, Göztepe'deki, Merdivenköy'deki arsamız ve Ankara'daki Sarayköy'deki 
tesis ve arsalarımıza ilişkin bir soruydu. İstanbul Göztepe'deki arsa karşılığında ihtiyaç olan illerde 
bina yapmak şartıyla TOKİ'ye devrettiğimizi... İhtiyacımız olan yerlerde "sevgi evleri", engelsiz 
yaşam merkezleri, toplum merkezleri ve huzurevleri gibi hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bi
nalar yapılmaktadır. Yine Sarayköy'deki özürlü bakım merkezindeki binaların da eski olması ve hiz
mete cevap verememesi nedeniyle yıktırılarak yeniden sekiz yüz yetmiş altı kapasiteli yetmiş üç 
engelsiz yaşam birimi yapılmaktadır özürlü çocuklarımız için. 

Üçüncü soruda yer alan, on iki yaş çocuklarına yönelik olarak "sevgi evleri" adlı projemizden 
söz ediyor. Bu proje de TOKİ'ye kıymetli arsalarımızın devredilip özellikle şehir dışındaki yerlerde 
yapılması gibi bir şey. Aslında, hâlihazırda şu anda zaten Ankara Sarayköy'de bizim tesislerimiz var. 
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Biz var olan tesisleri yıkıp yerine yapıyoruz. Dolayısıyla bazı durumlarda da çok fazla kent merkezinde 
kalmış arsalarımız. Yetiştirme yurtlarımız öyle bir durumda ki artık o bölgede o hizmetin verilmesi de 
bir güçlük arz ediyor. Aslında şehrin dışında değil, şehirlerin büyümesine paralel olarak da, daha zi
yade çocukların korunması açısından da daha sağlıklı ve daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 

Şu anda ne kadar olduğu sorulmuş. Şu ana kadar sekiz ilde "sevgi evleri"miz hizmete girmiştir. 
Aynı zamanda, 26 ilde de "sevgi evleri"nin inşaatı sürmektedir, 46 ilde de projelendirilmiştir ve ihale 
aşamasındadır. Ümit ediyorum ki bu çalışmalar tamamlandığında, 2008 sonuna kadar zaten 0-12 yaş 
grubundaki çocukların tamamının "sevgi evleri"ne taşınmış olacağı, 2009 sonuna kadar tüm ku
rumlarımızın bu modern binalara yerleşmiş olacağı müjdesini de vermek isterim. 

•»iöf̂ v Bu arsaların birçoğunun arsa olarak yıllarca kaldığını, özellikle Göztepe Merdivenköy'deki ar
sayla ilgili, Kurumun ilk başta tasarrufu altında olan arsanın miktarının 146 bin metrekare olduğunu 
söylersem, bugün Kurum olarak bize kaldığında 50 küsur bin metrekarelik bir araziye düşmüştü. 
Çoğu da Kadıköy Belediyesi hizmet binası veya kurumların hizmet binaları olarak tahsis edilmişti. 
Eğer bu arsa, yine arsa olarak kalmaya devam etseydi, sanıyorum, biz kurum olarak bundan neredeyse 
hiç istifade etmeden elimizden gidecekti. Dolayısıyla, biz arsalarımızı en iyi şekilde, hizmete uygun 
şekilde planlayarak devirler yapıyoruz. 

Bu konuda açıklama yapma fırsatı veren bu sorudan dolayı da Sayın Milletvekilimize teşekkür 
ediyorum, değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Evet, Sayın Bakanım, bu soruyu da cevaplandırdınız değil mi efendim? 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Tamam. 

Evet, Sayın Ağyüz, buyurun efendim. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sevgi Evleri Projesi'ni önemsediğim için sordum. Arsalarının iyi değerlendirilmesi elbette gerek 
hazinenin gerek kamu kurumlarının, hepimizin üzerinde özenle durduğu bir konu. Projelerin çabuk
laşması ve ivme kazanması açısından da önemli kentlerin büyüklük olarak öne alınmasında büyük 
fayda var. Gaziantep'le ilgili sorumdu, onun da değerlendirildiğini duymakla mutlu oldum. Yalnız, 
bir nüans farkı var: 2004 yılında yapılan müracaata Sayın Bakan olumsuz cevap vermişti. Belediye 
yönetimi AKP'li olduktan sonra niye olumlu cevap verdi? Onu ben anlamış değilim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağyüz. 

Sayın Arat, sizin iki sorunuz vardı, onun için size iki dakikalık süre vereceğim. 

Buyurun efendim. 

NECLA ARAT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana yaptığı açıklama için teşekkür ediyorum. Bu tarımsal alanların miras yoluyla hak 
sahipliği sisteminin değiştirilmesinde taraftar olmadıklarını dile getirdiler. Çünkü hepimizin bildiği 
gibi ülkemizin çeşitli bölgelerinde 1926'dan beri geçerli olan Medeni Kanun'a göre, kadınların ve 
kız çocukların miras haklan, eşit miras haklan olduğu hâlde, miras hakkından faydalanamayanlar var
dır çok sayıda, bize bu konuda müracaatlar hep olmuştur. Dolayısıyla, uygulamadaki eksikliklere ve 
yanlışlıklara kadından sorumlu Devlet Bakanlığının daha büyük bir duyarlılıkla eğilmesi bizi mem
nun edecektir. 
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İkinci olarak, bu Gazi Üniversitesinde yapılan çalışmada, kadın öğretmenlerin cinsiyetleri ne
deniyle erkek öğrencilere iyi örnek olamayacakları, rol modeli olamayacakları, ayrıca karma eğiti
min eleştirildiği burada dile getirilmektedir. 

Daha önce Sayın Millî Eğitim Bakanı da bu soruya cevap verirken "Bir akademisyenin özgür 
düşüncesini dile getirmesi." demişti ama bu akademisyen eğer bir eğitim fakültesinin, öğretmen ye
tiştiren bir fakültenin başında olan biriyse ve kadın ve erkek arasında ayrımcılık, kız ve erkek öğ
rencilerin bir arada okumasına karşı bir tavır geliştiriyor ise Millî Eğitim Bakanlığımız da, kadından 
sorumlu Devlet Bakanlığımız da bu konuda bir tepki vermeliydi diye düşünüyorum ben. 

Özellikle kadın bakanlığımızdan Türkiye kadın kesimi çok şeyler bekliyor. Dicle kenarında bir 
kurt bir koyunu aşırsa, gider sahibi onu Ömer'den sorarmış. Kadınla ilgili bütün problemlerde, özel
likle bu Anayasa değişiklikleri probleminde de, sizin milyonlarca kadını ilgilendiren bir konuda bu
lunmanız ve görüşlerinizi dile getirmeniz beklenmekteydi. 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arat. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, ilave bir şey söylemek is

tiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. 
Öncelikle, bir kez daha altını çizmek isterim: Tarım Bakanlığında basında yer aldığı şekliyle bir 

çalışma yürütülmüyor, yürütülmemişti. Yani, Tarım Bakanlığı da zaten Anayasa'ya uygun bir dü
zenleme çabası içerisindeydi. Tarımsal arazilerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmayı da bu kap
samda düşünmek ve değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
İL- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak sefer

lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/231) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Ertelenmiştir. 
12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, uzlaşmaya konu vergi ve cezalara ilişkin Maliye Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/235) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe ve 

bina yapımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik 'in cevabı 
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14.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, okullarda dağıtılan kitaplara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/263) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Amasya 'daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygu
landığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) ve Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

17.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın bazı ilçelerinde ÖSYM sınav merkezi 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

18.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'in, bir okul müdürü hakkındaki iddiaya ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, Sarıveliler ilçesine yeni bir lise yapılmasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

20.- Bursa Milletvekili ismet Büyükataman 'in terör mağduru öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

21.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Kaş ilköğretim Okulu inşaatına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/331) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, öğrenci yurtlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/344) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

24.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir 
değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik 'in cevabı 

25.- Bursa Milletvekili ismet Büyükataman 'in, okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

26.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'in, İzmir'de depremde yıkılma riski taşıyan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

27.- İzmir Milletvekili Şenol Bal 'in, bir yardımcı kaynak kitaptaki Türkiye haritasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gündemin "Sözlü Soru
lar" kısmının 11, 14, 26, 45, 56, 58, 59, 60, 82, 85, 93, 97, 103, 105 ve 134'üncü sıralarındaki soru
ları birlikte cevaplandırmak istemişlerdi. 

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 15.11.2007 
i Reşat Doğru 
! Tokat 
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Soru: Tokat Zile Anadolu Öğretmen Lisesi için 2007 yılında ayrılan ödenek Tokat Fen Lisesi'ne 
aktarılmış mıdır, Zile Anadolu Öğretmen Lisesi binası ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
24 Kasım Öğretmenler gününü bu yıl da buruk kutluyoruz. Öğretmen, derslik ve okul açıklarını 

kapatmak için 2008 yılında da genel bütçeden yeterli pay maalesef ayrılmadı, 
1. 200 bin öğretmenimizin işsiz olduğu doğru mudur? Her yıl 50.000 işsiz öğretmenin katılması 

ile büyüyecek olan işsiz öğretmen sorununu çözmek için bir kadro planlamanız var mı? 
2. Mevcut kaç öğretmenimiz bulunuyor, bu sayının ne kadarı sözleşmeli, ne kadarı ücretli ko

numundadır? Öğretmen açığımız ne kadardır? 
Norm kadro ve sürgünlerin mağduriyetlere yol açtığı açık bir gerçek iken, sözleşmeli, ücretli gibi 

taşeron mantığıyla kadroların doldurulması doğru mudur? 
3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda vekâleten atanan kaç müdür bulunmaktadır? Ata

malarda kariyer ve liyakat ilkelerine ne derece uyulmaktadır? 
Yönetici atama yönetmeliğinin Danıştay'ca yürütmesinin durdurulmasından sonra yeni bir atama 

yönetmeliği hazırlanmakta mıdır? Yeni bir atama yönetmeliği hazırlanmakta ise öğretmen sendika
larına bilgi akışı sağlanması ve katkılarının istenmesi düşünülüyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 28.11.2007 
Kamer Genç 

Tunceli 
İktidara geldiğiniz tarihten bir süre sonra okullara kitap dağıtmaktasınız. 
1- Okullara Türkiye genelinde her yıl (yıllar ayrı ayrı olarak) kaç kitap dağıtılmıştır? 
2- Her yıl bu kitaplar hangi firmalara ve hangi ihale usulü ile verilmektedir? Ve bu kitapların her 

yıllık ihale bedeli kaç liradır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 
Antalya 

Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi'nden dört kız öğrencinin "dinci baskı" nedeniyle okuldan 
ayrılmasına ilişkin olayda baskıda bulunduğu belirtilen Din Kültürü öğretmeninin aynı lisedeki bu 
ikinci skandali olurken, eğitimciler "beslenme saatine dua ile başlandığı, kütüphanelerin mescit ola
rak kullanıldığı, ilköğretimde türban telkininde bulunulduğu, dini CD izlettirildiği" gibi bilgilerin 
birçok okuldan geldiğini vurgulamışlardır. Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer de eğitim
deki baskıcı tutumun tırmanma eğiliminde olmasının kendisini kaygılandırdığını belirtmişlerdir. 
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Soru 1 : Bakanlığınız bu olay üzerine müfettiş görevlendirmiş midir? Daha önceden de bu ko
nudan soruşturma geçiren Din Kültürü öğretmenine herhangi bir cezai uygulama yapılmış mıdır? 

Soru 2 : Bakanlığınızca benzer olayları önlemek için bir genelge yayınlamayı düşünüyor mu
sunuz? 

Soru 3 : Adı geçen okuldaki öğretmenlerden, daha önce bu konuyla ilgili soruşturma geçiren var 
mıdır? 

Soru 4 : Bakanlığınıza bağlı okulların kaçında mescit bulunmaktadır? 
Soru 5 : Milli Eğitim olan Bakanlığınızın adının "Dini Eğitim Bakanlığı" gibi algılanması sizce 

doğru mudur? 
T.B.M.M Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 11.12.2007 

[ Hüsnü Çöllü 
Antalya 

Antalya'nın batı ilçeleri Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Elmalı'da ÖSS'nin yapılmaması, öğ
rencilerin sınav günü (ulaşım-sınava yetişememe kaygısı gibi) büyük stres yaşamalarına neden ol
maktadır. 

Bu kapsamda, 
1 - Antalya'nın kent merkezine uzak batı ilçeleri olan Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Elma-

h'daki öğrencileri kapsayacak şekilde bir ÖSYM sınav merkezi oluşturulacak mıdır? Açılmayacak 
ise bunun gerekçesi nedir? 

2 - Kumluca'nın bu kapsamda, merkez ilan edilmesi talebi dikkate alınacak mıdır? 2008 
ÖSS'nin Kumluca'da da yapılması sağlanacak mıdır? 

3- Öğrencilerimizin sınav stresini artıran, hem de velilerin sınav harcamalarına barınma ve ula
şım masrafı eklenmesine yol açan ÖSS trafiğinin önüne geçilecek midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını saygılarımla arz ederim. 11.12.2007 
| Ergün Aydoğan 

Balıkesir 

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, bir lise müdiresinin kadın öğretmenler ve kız öğrencilerle 
yaptığı toplantı sırasında söylediği iddia edilen sözleri üzerine; 

1- Bir okul müdiresinin kız öğrencilerimize karşı, "bacaklarının pergel gibi açmamaları'na" 
yönelik uyarısı, pedagojik açıdan bakanlığınız ilgili mevzuatında düzenlenen bir konu mudur? Doğru 
mudur? 

2- Okul müdiresi 14 Nisan 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Eği
tim Kurumlan Atama Yönetmeliği hükümlerine göre mi atanmıştır? Bu yönetmeliğin ve bu yönet
meliğe istinaden yapılan atamaların mahkeme karan ile iptal edilmesinden sonra bu idareciye 
görevlendirme veya vekalet yöntemi ile görevine devam etmesi sağlanmış mıdır? 
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3- Eşinin Burhaniye İlçesinde kaymakam olarak görev yapması, okul idarecisi olarak atan
masında etkili olmuş mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını arz ederim. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Sarıveliler, Karaman İlimizin ikinci büyük ilçesidir. 13 köy ve bir belde ile birlikte toplam nü
fusu 30.000 civarındadır. İlçede bulunan mevcut lise binası ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gel
miştir. Bu nedenle, okula yakın mesafede bulunan 7.000 metre karelik arsa okul yapılması için Milli 
Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. 

1- Sarıveliler İlçesine yeni lise binası yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
Bu konuda bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

2- 2008 yılı yatırım planınızda, bu konuda bir yatırım planlaması var mıdır? Şayet yok ise, ar
sası bağışlanan bu yere ne zaman lise yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

İsmet Büyükataman 

Bursa 

Öğretmenlerimiz ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Büyük 
zorluklar içerisinde görev yapan öğretmenlerimiz özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde gö
revleri başında teröristlerce öldürülmektedirler. 

Buna göre; 
1- Görevleri başında yaralanan ya da öldürülen öğretmenler şehit ve gazi sayılmakta mıdır? 

2- Eğer sayılmıyorlarsa, öğretmenlerimizin bu haktan faydalanmaları için Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 
Antalya 

Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'ın en eski eğitim kurumu olan "Kaş İlköğretim Okulu", geçen yıl 
depreme dayanıksız olması nedeniyle verilen bir rapor sonucu boşaltılmıştır. Yetkililer ilçe merke
zinde başka bir yerde okul yapmak için harekete geçmiştir. Ancak yeni yapılacak okul alanının yük
sek yapılara uygun olmaması ve yörenin doğal-kültürel yapısına zarar vereceği ortadadır. 

Soru 1: Turizmin bu kadar önemli olduğu bir ilçemizde, uygun olmayan bir alana yeni okul bi
nasını yapmak sizce ne kadar doğrudur? 
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Soru 2: Eski okul binasının yıkılıp, yerine çevre ile uyumlu yenisinin yapılması için çalışmala
rınız var mıdır? 

Soru 3: Eski okulu yapan müteahhitten, zararın tazmini için dava açılmış mıdır? 
Soru 4: 02.10.2006 tarihinde boşaltılan okulda tadilat veya yıkıp yenisini yapmak için neden bu 

zamana kadar beklenmiştir? Bu zaman içinde, öğrencilerin nakledildikleri Atatürk İlköğretim Oku-
lu'nun kapasitesi yeterli midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
İsmet Büyükataman 

Bursa 
Öğretmenlerimiz ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlıkla görev yapmaktadırlar. Görevle

rinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden çok sayıda öğretmen bulunmaktadır. 

Bu bağlamda: 
1- Yüksek lisans ve doktora eğitimi devam eden öğretmenlerin atamalarında yüksek lisans ve 

doktora öğrencisi olmaları özür grubuna girmekte midir? 
2- Eğer girmiyorlarsa, öğretmenlerimizin bu haktan faydalanmaları için Bakanlığınızca bir ça

lışma yapılmakta mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunda gereğini arz ederim. 

I Av. Rıdvan Yalçın 

Ordu 
Soru: 
1- Ülkemizde Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kaç adet yurt bulunmaktadır? Kapasiteleri 

nedir? Bu yurtlarda kaç öğrencimiz ikamet etmektedir? Açıklamanızı arz ederim. 
2- Ülkemizde bulunan özel yurtların sayılarının, kapasitelerinin ve bu yurtlarda kalmakta olan 

öğrenci sayılarının açıklanmasını arz ederim. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını arz ederim. 

Hasan Çalış 
' Karaman 

1- İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak, 2007-2008 öğretim yılında ilk
öğretim öğrencilerinin alkol ve uyuşturucu madde kullanmaları suç kapsamından çıkartılmıştır. Bu 
yönetmelik değişikliğinden sonra ilköğretim öğrencileri arasında bu tip suçlara karışan öğrenci tes
pit edilmiş midir? Sayıları kaç kişidir? Bu öğrencilere nasıl bir işlem uygulanmıştır? 

2- Bu yönetmelik değişikliği AB uyumu çerçevesinde mi yapılmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

İsmet Büyükataman 
Bursa 

Ülkemizde bir çok okulumuzda güvenlik ve temizlik hizmetlileri yetersiz kalmaktadır. Geçtiği
miz günlerde okul önlerinde bir çok adli vaka meydana gelmiş hatta bazı öğretmenler saldırıya maruz 
kalmıştır. Bu nedenle okullarda bulunan okul aile birlikleri kendi imkanlarıyla temizlik ve güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Nitelikli ve sağlıklı bir eğitim hizmeti vermek devletimi
zin görevidir. 

Buna göre; 
1- Bakanlığınız bünyesindeki kaç tane devlet okulu bulunmaktadır, bu okullarda bakanlığınızın 

kadrolu kaç tane temizlik ve güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır? 
2- Sizce bakanlığınız bünyesinde temizlik ve güvenlik alanında çalışan personel sayısı yeterli 

midir? 
3- Kasım 2002 tarihinden itibaren okullarda kaç adli vaka meydana gelmiştir? 
4- Okul aile birliklerinde çalışan personelin SSK ve stopajının bakanlığınız tarafından karşı

lanması düşünülmekte midir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki belirttiğim soruma, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in sözlü olarak cevap 
vermesine müsaadelerinizi arz ederim. 

02 Ocak 2008 
Şenol Bal 

İzmir 
1. İzmir İlimizde, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün Mart 2007 tarihli tesbitiyle depreme karşı 

yıkılma tehlikesi taşıyan 300'e yakın okulun varlığı ve bu okulların 110'unun çürük olduğu ve ço
ğunun acilen boşaltılması ortaya konmuştur. 

Üç ayı yaz tatili olmak üzere aradan geçen 9 ay boyunca bu okullar neden boşaltılmamıştır? 
2. İzmir'de olası bir depremde yıkılma tehlikesi olan okullarımızın kaçında tadilat ve tamirat ya

pılmıştır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim soruma Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in sözlü olarak cevap ver
mesine müsaadelerinizi arz ederim. 14.01.2008 

Dr. Şenol Bal 
İzmir 

İlköğretimin beşinci sınıflarında yardımcı kaynak olarak okutulmak için hazırlanıp Mutlu Ya
yıncılık tarafından basılan "Temel Kaynak 5" kitabının 406. sayfasında Türkiye'nin coğrafi haritası 
yerine "Sevr Haritası" basılmıştır. 

1. Sizce bu büyük bir skandal değil midir? 
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2. Milli Eğitim Talim ve Terbiye Kurulunun yardımcı kaynakları incelemekle ilgili biriminin 
görevi nedir? Basım onayı verilen kitaplar hangi yönleriyle incelenmektedir? 

3. Okulların açıldığı eylül ayından bu yana ilgili kurum tarafından bu konu fark edilip düzeltil
miş midir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, yirmi dakikalık süremiz kaldı. Ben, bu süreyi size veriyorum, soruların ne ka
darını cevaplandırırsanız. 

Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
birçok milletvekili arkadaşımızın cevaplandırmak üzere tarafıma tevcih ettikleri sorulara cevap ver
mek üzere huzurunuzdayım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun, Zile'de Anadolu öğretmen lisesi 2007 yılı yatırım 
programında mıdır -bu, daha önceden verilmiş bir soru önergesi- yapılacak mıdır? şeklinde bir so
rusu var. 2007 yılı yatırım programında Zile Anadolu öğretmen lisesi yoktur, ama 2008 yılında bu 
okulumuzu yapacağız. 

Sayın Yaşar Ağyüz, Gaziantep Milletvekili, Türkiye'de kaç öğretmen olduğunu, kaçının sözleş
meli, kaçının kadrolu olduğunu ve 200 bin aday öğretmen bulunduğunu, bunlarla ilgili herhangi bir 
projemizin olup olmadığını soruyor. Ben, sorulan biraz da özetlemek istiyorum anlaşılır olması için. 

Değerli milletvekilleri, şu anda fiilen görev yapan 635 bin öğretmenimiz mevcuttur -bunların kü
suratlarını ifade etmiyorum- bunun 40 bini 4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen, diğerleri kadrolu 
öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerin farklı statüde çalışması, kadrolu, sözleşmeli veya başka konum
larda çalışması bir eksiklik değildir. Dünyanın her tarafında farklı çalışma yol ve yöntemleri vardır. 
Kaldı ki, özlük hakları itibarıyla aralarında kayda değer bir fark söz konusu değildir. Sözleşmeli öğ
retmenlerimiz, dediğim gibi, yine puan üstünlüğüne göre, KPSS'den aldıkları puanlara göre atan
maktadır. Ama, her atama döneminde sözleşmeli öğretmenler kadrolu olmak istedikleri zaman da 
onlar için bu yol açıktır. 

Türkiye'de eğitim fakültelerinden, teknik eğitim fakültelerinden, öğretmen yetiştiren diğer yük
seköğretim kurumlarından mezun olan bütün insanların bir anda kamuda öğretmen olarak istihdam
ları şüphesiz ki mümkün değildir; böyle bir kadro da yoktur, bu kadar ihtiyaç da yoktur. İhtiyaca 
göre öğretmen ataması yapılmaktadır. Hükümetimiz, iktidara geldiği günden bu yana, 2003'ten bu 
yana, kamunun kullanımını serbest bıraktığı kadroların yüzde 50'si ve daha fazlasını Millî Eğitime 
ayırmıştır. 2008 yılında da bu böyle olacaktır. 2007 yılında kamuoyuna taahhüt ettik "40 bin öğret
men ataması yapacağız." dedik ve 40 bin öğretmen ataması yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç tarafından, Türkiye'de dağıtılan 
ücretsiz ders kitaplarının sayısı ve özellikle maliyetiyle ilgili bir soru mevcuttur. Burada "Nasıl satın 
alınmaktadır, hangi ihale usullerine göre satın alınmaktadır?" şeklinde bir sorusu vardır. 

Ben, Meclisin huzurunu fazla işgal etmemek üzere yayınevlerinin isimlerini söylemeyeceğim 
ama, başta Sayın Genç olmak üzere isteyen bütün milletvekili arkadaşlarıma bu detayları yazılı ola
rak takdim edebilirim. Ama sözlü olarak şunu söyleyeyim: 2003-2004 öğretim yılında 81 milyon 
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834 bin küsur kitap dağıtılmış, bunun maliyeti yaklaşık 157,5 trilyon Türk lirası olmuştur. 2004-
2005 öğretim yılında 83 milyon 858 bin adet kitap dağıtılmış, bunun maliyeti 154,5 trilyon olmuş
tur. 2005-2006 yılında 106 milyon 510 bin adet kitap dağıtılmış, bunun maliyeti yaklaşık 175 trilyon 
olmuştur. 2006-2007 öğretim yılında, bildiğiniz gibi ortaöğretim kurumlarına da ücretsiz ders kitabı 
dağıtımı yapılmış, bundan dolayı maliyet biraz daha yükselmiştir; 142 milyon 307 bin adet kitap da
ğıtılmış ve bunun maliyeti yaklaşık 267,5 trilyon olmuştur. 2007-2008 öğretim yılında -yani, bu 
içinde bulunduğumuz öğretim yılında- toplam olarak 157 milyon 132 bin adet kitap dağıtılmış ve 
bunun maliyeti yaklaşık 268 trilyon Türk lirası olmuştur. 

Bu kitaplar açık ihale usulüyle satın alınmaktadır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığının kendi bas
tığı, kendi ürettiği, yani müellifi Millî Eğitim Bakanlığı olan kitaplar mevcuttur. Piyasadan temin 
edilen kitaplar mevcuttur. Bu kitaplar önce Talim Terbiye Kurulunun onayından geçer, ders kitabı ola
rak tescil edilir. Daha sonra satın alma prosedürü gerçekleştirilir. Dediğim gibi, serbest rekabet şart
larında açık ihaleyle yapılmaktadır. Medyanın, özellikle kameraların bulunduğu bir ortamda bu 
ihaleler şeffaf biçimde yapılmaktadır. 

Sayın Hüsnü Çöllü, Antalya Milletvekilimizin, "Antalya'nın Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve 
Elmalı gibi merkeze uzak ilçelerinde ÖSS sınavları yapılacak mıdır?" diye bir sorusu var. 

Değerli milletvekilli arkadaşlarım, ÖSS, 81 vilayette, 69 ilçede yapılmaktadır ve bu ihtiyacı, 
özellikle nerede yapılacağını Yükseköğretim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren ÖSYM tespit 
etmektedir. ÖSYM'den aldığımız bilgilere göre, aslında Antalya'nın başka bir ilçesinde sınav yapıl
ması ihtiyaç olarak görülmemektedir. Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde bu sınavlar ya
pılmaktadır, yani 69 ilçenin içerisinde 2 tane Antalya ilçesi mevcuttur. 

Sayın Ergün Aydoğan, Balıkesir Milletvekili, bir lise müdiresinin söylediği sözlerden dolayı 
hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. Adı geçen müdireyle ilgili inceleme ve so
ruşturma başlatılmıştır. Kendisi, -bu Yönetmelik, malumunuz, Atama ve Görevde Yükseltme Yö
netmeliğimiz Danıştay tarafından yürürlüğü durdurulduğu için- eski okuluna, yani Hacı Mustafa 
İlköğretim Okulundaki görevine iade edilmiştir. 

"Eşinin kaymakam olması yönetici olmasında etkili olmuş mudur?" diye bir soru var. 

Değerli arkadaşlarım, birçok milletvekilimizin eşi de öğretmendir. Birçok üst düzey bürokratın, 
askerin, polisin hâkim, savcının, kamuda çalışan birçok insanın öğretmen eşi mevcuttur. Onlar kendi 
haklarıyla bir yöneticilik pozisyonuna gelmişse, illa da eşleriyle ilişkilendirilmeleri gerekmiyor, doğru 
da bulmuyorum. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey, Sarıveliler'de bir çok programlı liseye ihtiyaç ol
duğu, bunun yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır. Aslında, ilden aldığımız verilere göre, Karaman 
vilayeti, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, Türkiye'deki en rahat vilayetlerimizden biri
sidir. Ancak valilikten Sarıveliler'le ilgili bir teklif gelmiş, milletvekili arkadaşlarımız da bu problemi 
dile getirmişlerdir. 2008 yılı için mesele değerlendirilmektedir. 

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman'ın, özellikle şehit öğretmenlerle ilgili bir sorusu 
vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 'inci mad
desinde "...kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları 
kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, 
sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir. 

Bakanlığımızca, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 2'nci 
maddesinin (g) bendinde yer alan "Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldı
rılara maruz kalan kamu görevlilerini; kapsar" hükmü gereğince, terör örgütlerinin saldırılarına maruz 
kalan gazilerimize ve şehit edilen personelimizin varislerine, Bakanlığımız Nakdi Tazminat Komis
yonu kararı uyarınca tazminat ödenmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız mensuplarından, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'nun 2'nci mad
desinin (b) fıkrasındaki "Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı 
ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı 
içinde feragat ve fedakarlık, basan ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Mil
leti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci 
maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir." hükmü gereğince, Bakanlığımız personelinden terör ey
lemlerine maruz kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bakanlığımızın da bu konuya önem at
fetmesinden dolayı, Devlet Övünç Madalyası verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunun alınması 
yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in, Kaş ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu ile ilgili 
bir sorusu vardır. Bu ilköğretim okulunun müteahhidiyle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Bunun 
yıkılarak yerine yeni bir okul yapılması çalışması sürdürülmektedir. Atatürk İlköğretim Okulunda ikili 
eğitime geçilerek Kaş'taki bu problem şimdilik geçici olarak çözülmüştür ama kalıcı çözüm arayış
ları devam etmektedir. 

Yine Sayın Büyükataman'ın, "Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin bu yüksek lisans 
ve doktora yapmaları, atamaları, tayinleri için bir mazeret sebebi midir?" şeklindeki sorusu vardır. 
Eğer yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımız zorunlu hizmetlerini yapmış kişilerse mazeret 
olarak kabul edilmektedir, değilse edilmemektedir. 

Sebep de şudur değerli arkadaşlarım: Özellikle büyük şehirlerin dışındaki yerlere tayin olan bir
çok insan üniversitelerimizin yüksek lisans programlarına çok rahatlıkla tezli veya tezsiz kayıt ola
bilmektedirler. Bu da ciddi bir istismara yol açtığı için, dolayısıyla, zorunlu hizmetini yapmayanlar için 
bunu mazeret olmaktan çıkardık ama zorunlu hizmetini yapmışsa mazeret olarak kabul ediyoruz. 

Ordu Milletvekilimiz Sayın Rıdvan Yalçın, Türkiye'deki ilk, ortaöğretim ve yükseköğretim yurt
larının adedini ve burada kaç insanın barındığını sormaktadır. 

Biraz önce Akif Bey yaptığı konuşmada "Daha fazla yurt yapılmalıdır ve çok daha fazla öğ
rencimiz yurtlarda barınmalıdır." dedi. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda üniversitelerimize hizmet eden Kredi Yurtlar Kurumu bünyesin
deki yurtlarımızın kapasitesi 220 bindir ve şu anda 40 kadar yurdumuzun da inşaatı devam etmekte
dir. Bu, aslında şu anda ihtiyacı karşılamaktadır. Çünkü şu anda bütün yurtlarımızda 220 bin kişilik 
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kapasiteye rağmen 182 bin kişi barınmaktadır. Takdir edersiniz ki, şu anda neredeyse her vilayette 
üniversite var ve insanlar kendi illerinde üniversiteye gittikleri zaman -ailelerinin ikamet ettikleri 
yerlerde- kendi aileleriyle birlikte kalıyorlar. Ayrıca öğrenciler eğitim-öğretim yılının başladığı ilk ay
larda yurdu tercih ediyorlar; daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek ev tutmayı tercih eden öğ
renci sayısı bir hayli fazladır. Dolayısıyla bize müracaat edip de "Biz seni yurda alamayız." dediğimiz 
öğrenci sayısı neredeyse yok denecek bir düzeydedir. 

Şimdi Sayın Vekilimiz elini açıyor, yapmayın der gibi. Bazı illerde, diyelim ki bir ilde değerli 
arkadaşlar, bir yurt bin kişiliktir, oraya 1.050 kişi müracaat edebilir. Ama Türkiye genelinden söz 
ediyorum. Fakat buna rağmen yurt kapasitesini artırma gayretimiz sürüyor. Dediğim gibi, devasa 
40 yurt şu anda inşaat halindedir. 

Türkiye'de, 78 ilimizde 85 ilçemizde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt mevcuttur. Toplam 
229 adet Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurdumuz vardır. Bunların yatak kapasitesi şöyledir: 
117.561 'i kız çocuklarımız, 86.290'ı da erkek çocuklarımız için ayrılmıştır. 107.317'si kız, 74.596'sı 
da erkek olmak üzere, 181.915 kişi yurtlarda barınmaktadır. 

Özel yükseköğretim yurtlarına gelince: Özel yükseköğretim ve ortaöğretim yurtlarının toplamı 
3.053 adettir. Bunların yatak kapasitesi 259.793 kişiliktir. Bu yurtlarda barınan öğrenci sayısı ise 260 
bine yakın kontenjana rağmen, 143.306'dır. Özel yükseköğretim yurdunun adedi 1.156'dır. Bura
larda kalan öğrenci sayısı 70 bin küsur kişidir. Özel ortaöğretim yurdu sayısı ise 1.897'dir. Ancak bu
rada kalan öğrenci sayısı 73 bin civarındadır. Arz ederim. 

Sayın Hasan Çalış Bey'in, İlköğretim Yönetmeliği hazırlanırken, alkol kullanan öğrencinin bir 
başka okula gönderilmesi hükmünün kaldırıldığını, bunun cezai bir işlem olmaktan çıkarıldığını ve 
dolayısıyla bu alkol içen öğrenciyi, ilköğretimdeki öğrenciyi özendirdiği şeklinde bir sorusu vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu yapılmamıştır; aksine, 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun gereği olarak yapılmıştır. İlköğretimdeki çocukları -diyelim ki bu 
manada bir suç işlediğini varsayın ki bu, yok denecek kadar azdır. Bugüne kadar bununla ilgili ya
pılan müracaat, yapılan cezai işlem de söz konusu değildir- damgalama, bu suçu âdeta onun sırtına 
yafta gibi vurma yerine, onu ondan vazgeçirme, onu tedavi ettirme aslında daha pedagojik olandır. 
Onu, sadece alkol meselesi gündeme geldi diye bir başka okula gönderdiğiniz zaman, bu yaftayı yi
yeceği için, ilkokul öğrencisi için bunun pedagojik olmayacağını bütün bilim adamları kabul ediyor 
ve çocukları koruma, "Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" başlığı altında, ilgili kanunun koruyucu 
ve destekleyici tedbirler kapsamında yapılmış olan bir icraattır bu. 

Yine Sayın Bursa Milletvekili Büyükataman'ın, okullardaki temizlik işiyle ilgili bir sorusu var
dır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye çapında 675 adet değişik düzeylerde 41 bin okulumuz mevcuttur, 
kapalı köy okullarını saymıyorum, onunla birlikte 60 bini geçer. Ancak onlar zaten taşımalı eğitim
den dolayı kapalı durumdadırlar. Bütün okullarımızda temizlik hizmetlerinin en iyi şekilde yapıl
ması şüphesiz ki büyük gayretlerimiz arasındadır. 40 bin küsur yardımcı hizmetler sınıfında 
personelimiz vardır ama vilayetlerimizde daha çok hizmet satın alarak bu problemleri halletmeye 
çalışıyoruz. Okul aile birliklerinin sorumluluğunda... Malumunuz, Okul Aile Birliği Yasası çıktı, 
sonra yönetmeliği çıktı, o kapsamda çalıştırılanlarla ilgili her türlü sorumluluk okul aile birliğine ait
tir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. 
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İzmir Milletvekilimiz Sayın Şenol Bal Hanımefendi'nin, İzmir'de depreme dayanıklı olmadığı 
için tedbir alınması gereken okullarla ilgili sorusu vardır. Değerli arkadaşlanm, 110 adet okuldan söz 
edilmektedir. Bunların 39'u bugüne kadar yapılarak depreme karşı güçlendirilmiştir ve işlem bitiril
miştir, 2'siyle ilgili çalışma devam etmektedir, 48'iyle ilgili proje tamamlanmıştır ve bunlarla da ilgili 
ihaleye çıkılacaktır. İzmir'deki ve bütün Türkiye'deki okullarımızın depreme karşı dayanıklı hâle ge
tirilmesi, çocuklarımız için güvenli irfan yuvalan olmaları yönündeki gayretimiz devam etmektedir. 

Yine, İzmir Milletvekili Sayın Şenol Bal, bir yayınevi tarafından "Temel Kaynak 5" adıyla ya
yınlanan bir kitapta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütün
lüğüne aykm bazı ifadeler yer aldığını ifade etmektedir. Değerli arkadaşlarım, ders kitapları Talim 
Terbiye Kurulunun onayından geçmektedir. Eğer o konuda bir ders kitabı yoksa, temel kitapsa, temel 
kitap olarak kabul edilecek bir yayın varsa o da Talim Terbiye Kurulu onayından geçmektedir, yar
dımcı ders kitaplan değil. Bu sözü edilen kitap Talim Terbiye Kurulunun temel kaynak olarak belir
lediği, tespit ettiği bir kitap değildir. Bununla ilgili olarak, tabii, kullanılan ifade kabul edilemez, 
ancak takdir edersiniz ki Türkiye'de piyasadaki binlerce, milyonlarca yayını Millî Eğitim Bakanlı
ğının takip etmesi ve onunla ilgili, yanlışlıklarla ilgili, cezai müeyyide uygulaması söz konusu de
ğildir. Böyle bir problem varsa bununla ilgili kurumlar şüphesiz ki devreye girer, girmelidir, Türkiye 
bir hukuk devletidir. 

Ben, Değerli Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süreniz doldu. Yalnız, Tayfur Süner'in 45'inci sıradaki sorusuna 
sonra mı cevap vereceksiniz veya atlandı mı? Baştan 4'üncü sıradaydı Tayfur Süner'in sorusu veya 
ben "Kaçırdım mı?" diye sordum arkadaşlarıma da... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Olabilir. 

Bana soruyu hatırlatır mısınız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Bu Amasya ilindeki... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ona cevap vereyim. 

Değerli arkadaşlar, Amasya ilinde özellikle oruç tutmadıkları için bazı öğrencilere baskı yapıldığı 
yönünde Sayın Milletvekilimizin bir sorusu vardır. "Bunlarla ilgili bir işlem yapılmış mıdır?" Evet, ya
pılmıştır, ancak burada söz konusu olan iddialar sübut bulmamıştır. Amasya Valiliği, Millî Eğitim Mü
dürlüğü ve Bakanlığımız gerekli hassasiyeti ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde, kimse 
kimseye oruç tutma veya tutmama yönünde bir baskı yapamaz, yapma hakkına da sahip değildir. Bun
larla ilgili soruşturma yapılmıştır, fakat dediğim gibi iddialar sübut bulmamıştır. Yalnız, bu kapsamda 
yapılan inceleme ve soruşturma sonucu, baskı yaptığı için değil, ancak bazı konularda yeteri kadar, ge
rekli şekilde tedbir almadığı için bazı öğretmenlerle ilgili uyarma, kınama ve başka bir okula nakle
dilme şeklinde cezai müeyyideler getirilmiştir. Söz konusu olan öğretmen ve idarecilerle ilgili olarak 
da daha önce bir soruşturma yapılmamıştır, ilk defa soruşturmaya muhatap olmuşlardır. 

Sayın Başkanım, atladığım için özür dilerim. 

BAŞKAN - Estağfurullah, teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Soruların hepsine sanırım cevap 
vermiş oldum. 
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Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanımız süresini gayet dikkatlice kullandı. 

Şimdi, üç milletvekili arkadaşımızın ek açıklamaları var. Ben o arkadaşlarıma söz vereceğim. 

Sayın Ağyüz, buyurun. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, Yönetici Atama Yönetmeliği'nizle ilgili Danıştayca yürütmenin durdurulmasına 
karar verildi. Yeni bir atama yönetmeliği hazırlanmakta mıdır? Ayrıca, Atama Yönetmeliği'nize dayalı 
olarak, liyakat, çalışma süresi göz önüne alınmadan bir gecede Gaziantep'te 400 tane müdür değiştirildi. 

Şimdi, liyakat sahibi, çalışma süresi doygun insanlar dururken, iki yıllık, üç yıllık öğretmenleri 
ve liyakati olmayanları müdür atamak millî eğitimde sorun yaratmak değil midir? Ayrıca, bu öğret
menleriniz, maalesef, türbanı tırmandıran bunlardır, çevre için yapılan panellerde namaz tarifi veren 
bunlardır. 

Bakın, atadığınız bir müdürün Öğretmenler Günü nedeniyle yazdığı bir yazıyı okuyorum: "Eş
refi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi olan insanın hakikatine uygun hâle getirilmesi için, bık
madan, usanmadan iğneyle kuyu kazan, bu uğurda dağları delmeyi bile göze alan azim, sabır, sebat 
timsalidir öğretmen." diyor. Bir tek Türkçe söz yok. Bununla mı biz millî eğitimimizi öz Türkçe... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. 

Sayın Doğru, buyurun. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum. Ancak Tokat'ta, özellikle 
Zile, Turhal, Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçelerinde hem okul açığı hem de bazı branşlarda öğretmen 
açığı vardır. Zile ilçemizde de 2007 yılında Anadolu Öğretmen Lisesiyle ilgili olarak ayrılmış olan 
ödeneğin, halk tarafından Tokat'a aktarıldığı noktasında bir düşünce vardır. Ancak Sayın Bakanın 
"2008 yılında ben oraya ödenek koyduracağım." diyerek özellikle söylemiş olmasını ben önemsi
yorum ve bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Soruma verilen cevaplan, tabii, ben tatmin edici bulamadım. Çok büyük paralar harcanıyor tabii, 
bu sene 268 trilyon harcanmış. Acaba, bu kitaplar daha kaliteli, daha dayanıklı yapılmak suretiyle er
tesi yıl da kullanılamaz mı? Hakikaten büyük masraflar. Devletin de tasarrufa riayet etmesi lazım. 

Bir de, tabii, hangi matbalara verildiğini de bilmiyorum. 

Tabii, burada, bizim bölgede, özellikle Tunceli ve doğu, güney doğuda kış bu sene çok ağır ge
çiyor, birçok yerlerde yakıt yok, yollar çok kapalı; kara yolu olsun, işte, köy yolları. Hep bize yakıt 
sıkıntısından şikâyet geliyor. Biraz, devlet büyükleri kendi uçaklarına alacaklan akaryakıtın bir kıs
mını bu yolların açılmasına tahsis ederlerse daha adil davranmış olurlar. 
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Sayın Bakan bize hangi matbaalara, kimlere ihaleyi verdiğini bildireceğini, göndereceğini söy
ledi. Gönderirlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, sorularıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Sarıveliler ilçemiz, Kara
man ilinin Toroslarda ulaşımı en zor ve en mahrum olan ilçelerinden birisidir. Burada eğitim çok önemli. 
Önümüzdeki yıl değerlendirmeyi düşündüğünüz lisemizi, inşallah, olumlu olarak neticelendirirsiniz. 

Diğer sorumla ilgili... Sayın Bakanım, öğrencilerin yaftalanmaması yönündeki pedagojik yakla
şımınıza saygı duyuyorum. Ancak keşke caydırıcı özelliğinden dolayı yönetmelik aynen kalsaydı, bunu 
şifahi olarak yapsaydınız ve uygulanmayan bir madde olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. 

Sayın Süner, buyurun. 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Amasya Ana
dolu Kız Meslek Lisesindeki din öğretmeninin ilk defa böyle bir suç işlediğinden bahsediyor. Oysa, 
din öğretmeninin ikinci defa suç işlediği tebeyyün etmiştir. Suçun bir veya iki defa işlenmesi önemli 
değil; suç işlenmişse gereği yapılır. Sayın Millî Eğitim Bakanımız gereğini yapmamıştır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. 

Sayın Bakanım, ek bir açıklama yapacak mısınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Tabii ki yapacağım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Öncelikle, Sayın Ağyüz'ün sorusuna cevap vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönet-
meliği'nin, bildiğiniz gibi, Danıştay tarafından yürütmesi durduruldu. Ancak, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu tarafından bu yürütmeyi durdurma durduruldu. Dolayısıyla, o süreç şimdi eskisi 
gibi oldu. Bu arada bir çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda hukuki süreç devam etmektedir. Onun 
sonucuna göre işlem yapılacaktır. Eğer birisi yönetici olarak atanıyorsa o atama yönetmeliğinde be
lirtilen kriterlere, esaslara göre yapılır ve bu atamalar da ilde yapılır, kriterler de ona göre yapılmak
tadır. Şüphesiz ki, siz birinin dilini beğenmeyebilirsiniz. Benim dilimle sizin diliniz de aynı değil 
Sayın Ağyüz. Şüphesiz, dinimiz aynıdır ama, dilimiz aynı olmayabilir, kullandığımız kelimeler, seç
tiğimiz, özellikle tercih ettiğimiz kelimeler aynı olmayabilir. Bu dil konusundaki farklılıkta biz 
CHP'yle zaten anlaşamıyoruz, bunu biliyorsunuz. 
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YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Size yazısını göndereyim bakın, ne Atatürk var ne pozitif bilim 
var ne akıl var ne bilim var... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Değerli milletvekilleri, Sayın Genç -
Sayın Genç herhalde gitti- "Bazı okullarımızda yakıt yok." diyor. Hangi okullarda yakıt olmadığını 
iddia ediyorsa bize bildirsin. Hepsine yakıtını gönderdik. Ama, burada kesinlikle bir yanlış bilgi söz 
konusudur. 

Değerli milletvekilleri, bütün vatandaşa bile, isteyen en ücra köye, mezraya kadar, Hükümeti
miz, kışta, karda vatandaşımız üşümesin diye kömür gönderirken, kendi okulunu, oradaki resmî bir 
kurumu kesinlikle kömürsüz ve yakıtsız bırakmaz. Tabii "Devlet büyükleri kendi uçaklarına aldık
ları yakıtı biraz da oraya göndersin." diyor. Sayın Genç, tabii, soba yakmadığı için bilmiyor. Soba 
yaksa o yakıttan biraz gönderirdik kendisine, onun nasıl yandığını görmüş olurdu. 

Yine, Sayın Süner "Sayın Millî Eğitim Bakanı üzerine düşeni yapmamıştır." diyor. Değerli mil
letvekilleri, Türkiye bir hukuk devletiyse, hukukun gereği neyse o yapılır. Bakın, İstanbul'da, yine 
Alevi bir öğrencimizle ilgili olarak, bir çok programlı lisede bir olay meydana geldi. İnsan Hakları 
Komisyonumuz oraya gitti, olayın doğru olduğunu tespit etti ve gereken yapıldı. Sayın Başbakanı
mız başta olmak üzere, İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız ve ben, çocuğu ve ailesini aradık. 
Ancak, değerli milletvekilleri, İnsan Hakları Komisyonu Amasya'ya gitti. İnsan Hakları Komisyo
nunun içerisinde CHP'li değerli bir milletvekili arkadaşımız da vardı, Sivas Milletvekilimiz ve bu id
dialar sübut bulmamıştır; valiliğin açtığı soruşturma da sübut bulmamıştır, Millî Eğitim Bakanlığının 
açtığı soruşturmada da bu kanıtlanmamıştır. Dolayısıyla, bir iddia vardır diye, birilerini Beyazıt Mey-
danı'nda asmamızı kimse isteyemez, burası padişahlıkla yönetilmiyor. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.19 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58'inci Birleşiminin Üçüncü 

Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına ge
çiyoruz. 

Birinci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 milletvekilinin, işsizlik so
runu ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği önergenin görüşmelerine başlayacağız. 

VI.- MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1'.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik Sigor
tası Fonu 'nun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

BAŞKAN - Hükümet? Yok. 

Ertelenmiştir. 

İkinci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 milletvekilinin, basın-siyaset iliş
kileri ve basın özgürlüğü konusunda verdiği önergenin görüşmelerine başlıyoruz. 

VII.- GENEL GÖRÜŞME 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın özgür
lüğü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

BAŞKAN - Hükümet? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncü sırada yer alan, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, ter
mik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla verdiği önergenin görüşmelerine başlayacağız. 

VI.- MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin, termik santrallerin çev
reye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına (10/3) 
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BAŞKAN - Hükümet? Yok. 

Ertelenmiştir. 

4'üncü sırada yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu ka
çakçılığı ve üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği önergenin görüşmelerine başlayacağız. 

3.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve üretiminin 
tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

4.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının ve madde 
bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

5.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı
nın başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak uyuşturucu ba
ğımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

6.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 milletvekilinin, madde bağımlılığının nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

7.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının toplum 
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

8.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı ile 
kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

9.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 milletvekilinin, uyuşturucuyla mücadelede ya
şanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

BAŞKAN - Hükümet? Burada. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu önergeyle aynı konuda olan, bu kısmın 8'inci sırasında yer alan 
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının ve madde ba
ğımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; 24'üncü sırasında yer 
alan, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak uyuşturucu bağımlılı
ğının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; 26'ncı sırasında 
yer alan Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 milletvekilinin, madde bağımlılığının nedenleri
nin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi; 27'nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 milletvekilinin, 
uyuşturucu bağımlılığının toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
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belirlenmesi; 35'inci sırasında yer alan, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, uyuştu
rucu, alkol ve sigara bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve eko
nomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 85'inci sırasında 
yer alan, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 milletvekilinin, uyuşturucuyla mücadelede 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri de birlikte görüşülecektir. 

Şimdi, söz konusu Meclis araştırması önergelerinin birlikte yapılacak görüşmelerine başlıyoruz. 

Meclis araştırması önergeleri, sırasıyla, Genel Kurulun 3/10/2007 tarihli 3'üncü, 24/10/2007 ta
rihli ll'inci, 8/11/2007 tarihli 18'inci, 13/11/2007 tarihli 19'uncu, 21/11/2007 tarihli 23'üncü ve 
23/1/2008 tarihli 53'üncü birleşimlerinde okunduğundan tekrar okutmuyorum. 

İç Tüzük'ümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri Hükümet ve guruplar için yirmişer dakika, önerge sahipleri için onar dakikadır. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir 
Atalay; gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Giresun Milletvekili Sayın Murat Özkan; önerge sahipleri 
adına Sayın Engin Altay, Sinop Milletvekili; Sayın Yılmaz Ateş, Ankara Milletvekili; Sayın Ahmet 
Gökhan Sarıçam, Kırklareli Milletvekili; Sayın Rüstem Zeydan, Hakkâri Milletvekili; Sayın Halide 
İncekara, İstanbul Milletvekili; Sayın Vahit Kiler, Bitlis Milletvekili ve Sayın Hasan Özdemir, Ga
ziantep Milletvekili. 

İlk söz, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'a aittir. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Uyuşturucu konusunu, uyuşturucu kaçakçılığını Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine ge
tiren ve bu vesileyle bu önemli konuyu tartışmamıza vesile olan değerli milletvekili arkadaşlarıma 
çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konunun araştırma önergesi olarak yüce Meclisin gündemine 
getirilmesinden, biz, Hükümet olarak memnun olduk. Hem bu konuda sizleri yeterince bilgilendirme 
imkânı bulacağız hem yüce Meclis böyle önemli bir sorun alanını kendi gündeminde değerlendirmiş 
olacak. Biz bu önergeleri, başında ifade edeyim, araştırma önergelerini, destekliyoruz. 

Uyuşturucu insanlık tarihinin en önemli problemleri arasında yer alan konulardan birisidir. Bu 
konu, her tür ülkenin, gelişmiş, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkenin sorunudur bugün. Ülkemiz ise 
bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu maddeler ile bunların üretiminde kullanılan ara 
kimyasal maddelerin kaçakçılığından ve kullanımından olumsuz etkilenen ülkelerden birisidir. Olum
suz etkileşimler, suçtan elde edilen rantın büyüklüğü ve terör örgütlerinin finanse edilmesinin yanı 
sıra, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki sınırların sanal bir hâle gelmesi ve 

- 5 8 6 -



TBMM B:58 5 . 2 . 2008 O: 3 

küreselleşme neticesinde daha da belirginleşmiştir. Türkiye, bu gerçekten hareketle, uyuşturucu mad
delerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla başarılı olarak sürdürdüğü yoğun çalışmala
rına paralel olarak mücadele politikasında yeni çalışma açılımları ve uygulamaları getirmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasa'mızın 58'inci maddesinde, gençlerimizi, başta uyuşturucu olmak üzere, 
her türlü kötü alışkanlıklardan koruma devletin görevleri arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda, pek 
çok kurumumuza da görevler verilmiştir. Tabii, İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda Bakanlığımızın 
da sorumlulukları vardır. Bunlar arasında, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ulusal ve uluslararası 
boyutta etkili ve artan ivme ile mücadele etmek, madde kullanımı ve bağımlılığını önlemeyi, tedavi 
ve rehabilitasyon çalışmalarına özel önem ve öncelik vermek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak, ülkemizin uyuşturucu güzergâhı olmasını engellemeyi ve 
yeni stratejileri geliştirmek Bakanlığımızın görevleri arasındadır ve bu görevlerini yerine getirmek 
için kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda, yaklaşık bir ay önce başlattığımız bir özel 
çalışma var, bir özel paket, bir özel proje. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; bu konuda, aslında, daha önce, bir vesile, kısaca, Mec
lisimize bilgi sunmuştum. Trafik paketinden sonra şu anda elimizde, çalıştığımız uyuşturucuyla mü
cadele paketidir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin risk alanı, bugüne kadar yapılan çalışmalar, 
şu anda aldığımız sonuçlar ve bundan sonra neler yapmalıyız bütün boyutlarıyla değerlendiriliyor hem 
Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığı hem Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ve gümrük teşkilatımızı da içine alacak şekilde böyle bir çalışmayı zaten sürdürüyoruz, yakın za
manda bunu da kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu paylaşma hem kamuoyumuzu bilgilendirme hem 
de bir anlamda özellikle anne-babaları uyarma yönünde olacak. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin uyuşturucuyla mücadelesinde teknolojinin sağ
lamış olduğu teknik imkânlar, analiz programlan, kontrollü teslimat uygulamaları, gizli soruşturma 
yöntemleri gibi modern polisiye teknik ve taktikler sonuna kadar kullanılmaktadır. Yıllardan beri ül
kemizin elindeki tüm kaynaklar bu yönde harcanmakta ve uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı ka
rarlı bir mücadele sergilenmektedir. Nitekim, ülkemiz, artırarak devam ettirdiği bu kararlı mücadelesi 
neticesinde konumu itibarıyla maraz kaldığı çift akımlı uyuşturucu kaçakçılığı gerçeğine rağmen her 
yıl bir önceki yıla göre daha fazla operasyon gerçekleştirmekte ve bu operasyonlarda yakaladığı 
uyuşturucu madde miktarı da rekor seviyelerde artmaktadır. 

2005 yılında ülkemiz, dünyada en fazla eroin maddesi yakalayan ikinci ülke olurken, yine aynı 
yıl, AB üyesi yirmi yedi ülkenin hemen hemen toplamı kadar eroin maddesini tek başına yakalayan 
ülke olmuştur. 2006 yılında ise ülkemiz, AB üyesi yirmi yedi ülkenin toplamından daha fazla eroin 
maddesini tek başına yakalamıştır. Bu çerçevede, uyuşturucuyla mücadele birimleri bünyesinde teş
kil edilen özel timler vasıtasıyla, gençliğimizi zehirlemeyi hedef alan sokak satıcılarına yönelik ola
rak okullar civarında alınan etkin tedbirlerden çok ciddi sonuçlar elde edilmiştir ve edilmektedir. 

Uyuşturucu ile mücadelede, transit kaçakçılık boyutunun yanında, vatandaşlarımızı hedef alan 
sokak çetelerinin çökertilmesi amacıyla yapılan operasyonlara öncelik verilmektedir. Vatandaşları
mızı ve özellikle de gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu çetelerinin tüm üyelerini suç delilleriyle bir
likte ele geçirmeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir. 
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Vatandaşlarımızdan alınan ihbarlar veya diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz edilerek, bir 
plan ve proje dahilinde, kolluk kuvvetleri tarafından operasyon hazırlığı yapılmaktadır. Kanunlar çerçe
vesinde bütün teknik imkânlar kullanılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihbarları büyük önem kazanmaktadır. 

Operasyonlar neticesinde tespit edilen uyuşturucu kullanıcıları gerekli tedavi için ilgili kurum
lara gönderilmektedir. 

Sokak çeteleriyle daha etkin mücadele etmek amacıyla oluşturulan sokak timleri uyuşturucu mad
delerin satılabileceği yerlerde görevlendirilmekte, teknolojik olarak en ileri gizli takip ve gizli izleme 
yöntemleri kullanılmakta, gerektiğinde uzman gizli görevliler kullanılarak çeteler içine sızdırılmaktadır. 

Sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan çetelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplam 444 planlı 
projeli operasyon neticesinde 444 uyuşturucu sokak çetesi çökertilmiştir. Sokak çetelerine yönelik 
gerçekleştirilen operasyonlar artan bir ivmeyle devam etmektedir. 

Narkotik birimlerimiz tarafından, ülkemiz insanını zehirleyen ve uyuşturucu madde kullanmaya 
alıştırılan uyuşturucu sokak çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda sadece uyuşturucu 
madde tacirleri yakalanmamaktadır. Bu operasyonlarda hırsızlık, adam öldürme, sahtecilik, dolan
dırıcılık, yağmalama gibi suçlan işleyen şahısların da yakalandığı görülmektedir. Yani bu suç türleri 
âdeta bir arada bulunabilmektedir. Dolayısıyla asayişe müessir suçların önlenmesine de önemli kat
kılar sağlamaktadır. 

2007 yılında narkotik birimlerimiz tarafından ülke içi uyuşturucu çetelerine yönelik gerçekleş
tirilen operasyonlarda 4.842 şahıstan 1.122'sinin çeşitli suçlardan, herhangi birinden veya birkaçın
dan kaydı bulunmaktadır. Suç kayıtlarına bakıldığında 1.122 şahsın 1.952 suç kaydı olduğu 
görülmektedir. Bu durum, bir şahsın birden fazla suç kaydının olmasından kaynaklanmaktadır. Ama 
bunlardan yüzde 44,1 'inin daha çok uyuşturucuyla irtibatı tespit edilmiştir. 

Tabii şuna da bir açıklık getirmek gerekir, bu kısa süre içinde bütün boyutlarıyla bunu belki siz
lere sunma imkânım yok ama: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye uyuşturucuda bir hedef 
ülke değil -bunu hepimiz biliyoruz- daha çok transit konumunda. Yani, daha çok, eroin türünün mer
kezi Afganistan ve Türkiye, oradan batıya geçişte güzergâh, ama sentetikte de batıdakinin doğuya ge
çişi için bir güzergâh. 

Şu anda, sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyle bu transit olma özelliği büyük oranda değişmekte
dir. Artık Türkiye şu anda en azından rahat bir güzergâh değil. Yani kuzeye doğru kayma var. Bu zaten 
uluslararası raporlarda da yer alıyor ve Türkiye'yle ilgili uluslararası alanda da ciddi, olumlu değer
lendirmeler var. Yani, biz bu kararlı çalışmamızı sürdüreceğiz, Türkiye'yi inşallah transit olmaktan çı
karacağız. Tabii, transit olmaktan çıktığında bir kısmı yurt içinde kalma özelliği de azalmış olacaktır. 

Bir de şunu ifade edeyim: Biraz önce de değindiğim gibi, uyuşturucuyla ilgili çalışmalar tama
men çeteleşme içinde cereyan ediyor, gerek bunun transiti gerek sokaklardaki satışı tamamen çete
leşme içinde. Birçok suç durumunda olduğu gibi burada da bu özelliği görüyoruz. Ülkemizin 
gerçekleri, ama biz bunlarla daha etkili mücadele etmenin yollarını, yöntemlerini arıyoruz. 

Bu arada özel bir çalışmadan tabii söz etmek istiyorum. Bunu da daha önce yüce Meclisin ça
tısı altında kısaca sunmuştum. Bizim bu sene eğitim-öğretim yılı başlarken devreye koyduğumuz bir 
güvenli okul, güvenli eğitim projemiz var. Millî Eğitim Bakanlığımızla beraber İçişleri Bakanlığının. 
Buradaki amacımız okullarımızı güvenli ortamlar haline getirmek, okul muhitlerini suç ortamı ol
maktan çıkarmak. 
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Ve bunun için çok özel bir çalışma yaptık. Uzun eğitimler verildi buralarda görev alan güven
lik mensuplarımıza, sivil unsular kullanıldı, servislerden başlayarak, okul çevresi ve okul bahçeleri
nin... Sadece uyuşturucu değil tabii- şiddet ve diğer suç unsurlarından da çocuklarımızı korumayı 
hedefliyoruz ilk ve orta öğretimde, bildiğiniz gibi ilk ve ortaöğretimdeki çocuklarımızın, gençleri
mizin sayısı 15 milyondur. Bu projeyle -işte şimdi sömestir tatilindeyiz- ilk sömestirde çok başarılı 
bir dönem geçirdik. Tek tek il değerlendirmeleri var elimizde. Şu anda bunları çalışıyoruz. Yani bir 
sömestirlik uygulamamızda hangi neticeleri almışız ve genelde olumlu, aksamalar nelerdir ve ikinci 
sömestirde neleri telafi etmemiz gerekiyor, tamamlamamız gerekiyor? Bunun üzerinde de çalışıyo
ruz. Yani, uyuşturucuda daha çok yan mekânlar olan, ortamlar olan okul muhitleri -özellikle büyük 
kentlerimizde- şu anda daha temizdir ve biz kararlı şekilde oraları temiz tutmaya gayret ediyoruz, ede
ceğiz. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi kaynaklarına göre, 2005 yılında Afganis
tan kaynaklı afyon ve türevleri uyuşturucu maddelerin satışından elde edilen yaklaşık 40 milyar do
lardır değerli milletvekilleri ve bunun -yine uluslararası verilerle- yaklaşık 5 milyarlık kısmı 
Türkiye'de kalmaktadır ve bunun da epey büyük bir kısmı -ona kesin bir rakam vermiyorum- terö
rün finansmanında kullanılmaktadır. Bunu da biliyoruz. Onun için de uyuşturucuyla mücadele ve 
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bizim için daha farklı bir önem taşımaktadır. Bu konuda eli
mizde takipler var, yakalamalar var, tutuklular var, miktarlar var, sayılar var. 

Bir çalışmamızdan daha kısaca bahsedeyim, sadece nokta nokta bilgilendirme olarak: Şu anda 
Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi diye Emniyet Genel 
Müdürlüğümüz bünyesinde bir birimimiz vardır. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili iyi uz
manlaşmış bir birimimizdir. İyi imkânları vardır, destek veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı eğitim ver
mektedir. Hem yargı mensuplarına hem emniyet mensuplarına hem gümrük mensuplarına burada 
eğitim verilmektedir ve uluslararası öğrencilerimiz de olmaktadır. O birimimizi önemsiyoruz. Bugüne 
kadar 6.457 kişi burada eğitim görmüştür uyuşturucu özellikleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda. 
Özel bir uzmanlık sağlıyor. 

Ve tabii, uyuşturucu uluslararası bir olay ve gerçekten şu anda yakalamalarda elde edilen uyuş
turucu miktarlarında veya faillerinde uluslararası iş birliği çok önemli bir miktarı teşkil ediyor. Özel
likle çevre komşu ülkelerimizle bu konuda yoğun iş birliğimiz var, Avrupa Birliği ülkeleriyle yoğun 
iş birliğimiz var. Bu konuda yaptığımız ciddi anlaşmalar var, güvenlik birimlerimiz arasında bilgi pay
laşımı var, ortak operasyonlar var. Özellikle açık denizlerde falan bu operasyonların miktarı oldukça 
fazladır. Bunu da ifade etmek isterim. 

Bir birimimiz daha var emniyet teşkilatımız bünyesinde. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı îzleme Merkezi, TUBİM diyoruz buna. Bu merkezin kurulmasıyla, kaçakçılık ve kulla
nımla mücadele ve tedavide ulusal koordinasyon kurulu bu çerçevede oluşturulmuştur, uluslararası 
anlaşma ve Avrupa'yla doğrudan iletişim iş birliği sağlanmıştır, mücadeleye bilimsel katkı sağlan
maktadır, veri tabanlı mücadeleye geçilmiştir, önleyici faaliyetlerde hizmetlerin ülke geneline yayıl
ması bu çerçevede sağlanmaktadır. TUBİM'in faaliyetlerini de biz önemli görüyoruz. 

- 5 8 9 -



TBMM B:58 5 .2 .2008 0 : 3 

Ayrıca, 2006 yılında -Başbakanımızın imzasıyla tabii- yayınlanan Bağımlılık Yapıcı Maddeler 
ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgemiz vardır. Bu belge önemli bir belge
dir ve bu çerçevede, bizim Bakanlık olarak, İçişleri Bakanlığının çıkardığı, Bağımlılık Yapıcı Mad
deler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi'nin uygulanması için eylem 
planı, yani Başbakanımızın çıkardığı, bir anlamda çerçeve dokümanın eylem planı uygulanmasını biz 
İçişleri Bakanlığı olarak ve tabii ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak detaylı şekle getirdik. Bu
rada, Türkiye'de hangi kurum ve kuruluşun bu konuda hangi görevi var, o da açık olarak belirlen
miş durumda ve bunun da bir kurul tarafından takibi yapılmaktadır. 

Ben, bu vesileyle, bu bilgileri sunduktan sonra şunu tekrar ifade ediyorum: Bu, Türkiye'nin 
önemli bir problemidir ve biz, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede, sadece kaçakçılığı değil, ülke 
içindeki perakende satışıyla mücadelede çok kararlı, Türkiye'nin ve Bakanlığımızın bütün imkânları 
çerçevesinde mücadele ediyoruz. Bu konuda, değerli milletvekillerimizin araştırma önergeleri bizim 
için önemli. Umuyoruz, bu araştırma önergesi çerçevesinde bu araştırma yapılır. Bu konunun deği
şik boyutları daha fazla irdelenir ve bize ışık tutucu, bize rehber olucu sonuçlar çıkar. 

Onun için, bu araştırma önergelerini desteklediğimizi Hükümet olarak tekrar ifade ediyorum. 
Tekrar hepinize teşekkür ediyorum konuya katkınız için. Saygılarımla selamlıyorum, sağ olun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin. 

Sayın Ersin, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan bir sorunu görüşüyoruz ve Sayın Bakanın 
yaptığı açıklamalardan, bugün Meclisimizde uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanımının yay
gınlaşmasıyla ilgili alınması gereken önlemleri tespit edecek olan bir komisyon kurulmasının önünün 
açıldığını düşünüyorum. Sayın Bakan, bilgiler verdi, daha çok İçişleri Bakanı olarak polisiye önlem
leri anlattı. Ancak esasa girmeden önce Sayın Bakana bazı sitemlerimi de söylemek durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım, uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasıyla il
gili sorunu tam dört yıl önce ben bu Meclise getirdim. 13 Ocak 2004 tarihli araştırma önergem var 
ve bu araştırma önergesinin bir an önce ele alınmasını sağlamak için önceki Sayın Meclis Başka
nıyla iki kez görüştüm, yardım istedim; önceki Sayın İçişleri Bakanıyla görüştüm, yardım istedim; 
Sağlık Bakanımızla görüştüm, yardım istedim ve geçen dönemin AKP Grup Başkan Vekillerinin 
hepsine âdeta yalvardım. Bir an önce bu sorunu ele alalım, Meclisin Türkiye'deki herkesi, 70 mil
yonu ilgilendiren bu önemli sorunu mutlaka ele alması gerekir diye girişimlerde bulundum. Yetmedi, 
gerek Meclis içinde gerekse Meclis dışında birtakım çalışmalar yaptım, sırf Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, ilgili bakanların ve sayın milletvekillerinin dikkatini çekmek için basın toplantıları yap
tım. İzmir'de, eşimle ve üniversite öğrencisi 2 kızımla birlikte, Meclisi harekete geçmeye çağıran 
imza kampanyası başlattım, üç günde 46.085 imza topladım ve bu imzalarla gittim Sayın Arınç'a, yar
dım istedim. Ama, geçen dört yıl boyunca ele alınmayan bu önemli sorun, bugün, Sayın Bakanın da 
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girişimiyle, yardımlarıyla umuyorum ki bu Mecliste ele alınacak, sonuçlandırılacak ve bir komisyon 
kurulacak. Peki, sormak lazım, sormak istiyorum Sayın Bakana: Dört yıldan beri bu konu ele alın
madığı için, kamuoyu yeterince uyarılmadığı için, çocuklarımız, gençlerimiz bu tehdide karşı eğitil-
medikleri için, acaba kaç tane çocuğumuz, kaç tane gencimiz bu zehir tacirlerinin tuzağına düştü? 
Bunun hesabı yapılabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım, ama ne olursa olsun, zararın neresinden dönülse kârdır düşüncesiyle, 
bugün, her şeye rağmen, Meclisimizin bu konuda bir araştırma komisyonu kuracağı ve bir etkin ça
lışmayla bu sorunun üzerine gideceği ve Türkiye'yi yönetenlere de bu sorunla ilgili mücadelede bir 
yol haritası ortaya çıkaracağını umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler tarafından piyasa fiyatları da göz önüne alınarak ya
pılan tahminlere göre, dünyada uyuşturucu trafiğinden elde edilen ciro toplam 429 milyar dolardır 
ve bu miktar, dünyadaki 163 ülkenin millî gelirinden de fazladır ve kara para olarak adlandırılan bu 
gelirlerin kayıt altına alınamadığı, vergilendirilemediği ve bu kaynağın büyük bir kısmının da yine 
uyuşturucu, organize suçlar ve terör suçlarının finanse edilmesinde kullanıldığına ilişkin ciddi veri
ler var ve zaten Sayın Genelkurmay Başkanımız da birçok kez uyuşturucu ticaretinin, uyuşturucu 
kaçakçılığının ve bundan elde edilen gelirlerin terörü finanse ettiğine ilişkin açıklamaları var. Ama, 
madem bu kadar önemli bir sorun ve 70 milyonu tedirgin eden bir sorun, o hâlde neden şimdiye 
kadar Millî Güvenlik Kurulunun gündeminin ilk sıralarına alınmadığını da sorgulamak zorundayım. 

Değerli milletvekilleri, bu kara para aynı zamanda yolsuzluk ekonomisinin de büyümesine neden 
olmakta ve spekülatif ve ani çıkışlarla bir ülkenin ekonomik dengelerini de bozabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığında hedef değil transit 
ülke olduğunu söylediler. Sayın Bakanın bu tespiti birkaç yıl öncesine göre doğrudur. Eğer birkaç yıl 
öncesine bakarak bu sözleri söylemiş olsaydı doğruluğunu kabul ederdik. Ancak son birkaç yıldan 
beri Türkiye transit ülke olmasının yanında, aynı zamanda da üretici ülkedir. Bunu ben söylemiyo
rum, bunu Avrupa Birliğinin ilgili kurumları, kuruluşları söylüyor. Türkiye'nin eroin konusunda, 
uyuşturucu konusunda özellikle, ciddi bir üretici ülke olduğunu ve elde edilen kara paranın da çok 
büyük miktarda olduğunu Avrupa Birliğinin kurumlan, kuruluşları söylüyor. Şimdi, dolayısıyla, Tür
kiye hem üretici ülke olması ve hem de transit ülke olması nedeniyle başka ülkelere göre bu uyuş
turucu kaçakçılığından çok daha fazla zarar görmektedir. 

Şimdi, eroin önemli bir uyuşturucu madde ve insanları ölüme götüren uyuşturucu madde ve bu 
eroinin de yüzde 85 oranında menşeinin, üretiminin Afganistan'da olduğunu zaten Birleşmiş Milletler 
söylüyor ve Afganistan'da üretilen bu eroinin üç rotayla Avrupa'ya gittiği ama bizi ilgilendiren en 
önemli rotanın da Balkan rotası olduğu bilinen bir gerçek. Yani Afganistan'da üretilen eroin Türki
ye'ye Ağrı, Van ve Hakkâri illerimizin dağlık bölgelerinden kaçak olarak giriyor ve İzmir ve İstan
bul'daki deniz limanlarından, ayrıca İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndan ve kara yoluyla da 
Edirne ve Kırklareli illerimizden çıkış yapmaktadır, bu kapılarımızdan çıkış yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eroinin trafiği bu. Sentetik uyuşturuculara bakacak olursak, örneğin Cap-
tagon maddesi, Doğu Avrupa ülkelerinde üretiliyor çoğunlukla ve Edirne'den yine yurdumuza giriş 
yaparak Hatay ve Kilis illerimizden Orta Doğu ülkelerine dağıtımı yapılıyor ve bu tespitler, Emni-
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yet Genel Müdürlüğünün tespitleridir ve Sayın Bakanın belki yanıldığı bir başka nokta da şudur: Ör
neğin, Captagon hap Türkiye'de de üretiliyor değerli arkadaşlarım ve üstelik sadece hap olarak değil, 
hapın içine eroin enjekte edilerek üretiliyor ve hap aldığını, hapla kendisini tatmin ettiğini düşünen 
gencimiz, çocuğumuz aslında bir miktar da eroin aldığının farkında değil ki bu tespitler geçtiğimiz 
aylarda, sanıyorum geçen yıl, televizyonlarda da haber olarak yer almıştır. Yani eroin enjekte edil
miş Captagonların Türkiye'de imal edildiği bilinen bir gerçek. Sayın Bakan da mutlaka bunu bili
yordur, ama herhalde Türkiye'yi üretici bir ülke olarak değerlendirmemek için bu gerçeği söylemedi. 

Extacy maddesi, değerli arkadaşlarım, başta Belçika ve Hollanda olmak üzere, Batı Avrupa ül
kelerinden ve genellikle de Edirne'den tırlarla, yolcu araçlarıyla ve deniz limanlarından ülkemize 
giriş yapıyor ve Extacy, yine aynı yollardan Orta Doğu ülkelerine gidiyor. 

Değerli milletvekilleri, emniyet teşkilatımız uyuşturucu kaçakçılığına karşı çok ciddi bir müca
dele veriyor. Bunu iftiharla söylemek durumundayım. Nitekim, bakın, bazı rakamlar vereyim size, 
yakalamalarla ilgili bazı rakamlar: Esrar maddesi. 2003 yılında ele geçirilen esrar maddesi 2.760 ki
logram iken, 2005'te 11.338 kilogram ve 2006'da 24.884 kilogram. Yani 2003'le 2006 arasında yüzde 
900 artış var. Bunları niçin anlattığımı biraz sonra sizlere izah edeceğim. 

Keza eroin. 2003 yılında ele geçirilen eroin miktarı 3.546 kilogram iken, 2005'te 8.772 kilogram, 
2006'da ise 10.312 kilogram. Yani 2003 ile 2006 arasında ele geçirilen eroin miktarında yüzde 300 artış var. 

Captagon. 2003 yılında 2 milyon 332 bin 81 adet Captagon ele geçirilmişken, 2005 yılında 6 mil
yon 404 bin 923 adet, 2006'da ise 10 milyon 971 bin 23 adet Captagon maddesi ele geçirilmiştir ve 
artış yüzde 500'dür. 

Extacy 2003'te 447 bin 91 adet iken, 2005'te 1 milyon 748 bin 799 adet, 2006'da ise 1 milyon 
592 bin 200 adettir ve artış yüzde 350'dir. 

Bunları niçin söyledim değerli arkadaşlarım? Bir yandan emniyet teşkilatımızın bu uyuşturucuya 
karşı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verdiği mücadeleyi söylemekle beraber, arz-talep dengesi içinde 
değerlendirilirse yine ülkemizde bu maddelerin girişi ve kullanımının da aynı ölçüde artmış olduğunu 
kabul etmemiz gerekir ve işi bilenler, bu mücadelenin içinde olanların da belirttiklerine göre, yaka
lananların en az 3 misli, 4 misli de piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Sayın Bakanın söyledikleri çok 
da fazla gerçekleri ifade etmiyor. Nitekim, bakın, bir şey söyleyeyim: Sayın Bakan da sözünü etti. 
2005 yılında gerçekleştirilen NATO toplantısında Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu ve suçla mücadele 
biriminin başkanı tarafından yapılan sunumda 2005 yılında Afganistan kaynaklı afyon ve türevi uyuş
turucu maddelerin satışından dolayı Türkiye'de 5 milyar dolar para sirkülasyonu olduğu değerlen
dirilmiştir. Bu 5 milyar dolar sirkülasyon nereden geliyor? Eğer Türkiye üretici ülke değilse, hedef 
değil de sadece transit ülkeyse bu 5 milyar dolarlık sirkülasyon nereden oluyor? 

Yine, değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre PKK, ASALA, 
TKP/ML ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin örgütsel faaliyetlerini sürdürmek amacıyla uyuşturucu 
kaçakçılığına karıştıkları ve kaçakçılardan haraç aldıkları tespit edilmiştir. 

Şimdi, bütün bu gerçekler ortadayken, dört yıldan beri bütün çabalarımıza rağmen, bütün ço
cuklarımızı gençlerimizi tehdit eden, bütün anne babaları tedirgin eden bu önemli sorunu bu Meclis 
neden ele alamadı, niçin ele almadı, bunu anlamak mümkün değil. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan konuşmasında emniyet teşkilatı olarak ya da Bakanlık ola
rak bu uyuşturucu kaçakçılığına ve kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin ne tür önlemler aldıklarını 
anlattılar, ama söylenenlerin hepsi polisiye önlemler. "Şu kadar sokak satıcısını yakaladık -ki, o 
sokak satıcıları da kurbandır aslında- şu kadar kişi aslında bu işten, daha önce de başka suçlardan sa
bıkalıydı." gibi. Evet, polisiye önlemler çok önemli ve Türkiye, polisiye önlemlerde bütün dünyada 
takdirle karşılanan bir çaba içindedir. Ancak bugüne kadar sürdürülen yöntemlerle, bu uyuşturucu ka
çakçılığına karşı ve özellikle de uyuşturucu kullanımının yaygılaşmasına karşı yeterli önlemlerin alı
namadığı, bunların engellenemediği artık ortadadır. Bunun üzerinde ısrar etmenin bir mantığı yok. 
Aynı babadan kalma yöntemlerle, dededen kalma yöntemlerle sokakta satan adamı yakalayıp etkisiz 
hale getirmekle bu sorunun önlenebilmesinin mümkün olmadığını artık görmemiz lazım. Zira, so
kaktaki satıcıyı, "torbacı" diye tanımlanan bu kişileri etkisiz hâle getirseniz bile ertesi gün yerine 
başkaları geliyor. Bir kısır döngüdür. Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, okullara polis dikerek, okul
ları polis ablukasına alarak bu sorunu, bu ciddi sorunu, bu tehlikeyi, tehdidi önlemek de mümkün 
değil. Sorun nedir değerli arkadaşlarım? Uyuşturucu kaçakçılığına karşı, daha doğrusu zararlı bütün 
girişimlere karşı en etkili yöntem pazarı daraltmaktır. Pazarı daraltırsanız, yapacağınız en büyük mü
cadele bu sonucu verir. Pazarı daraltırsanız sonuç alırsınız. Pazarı daraltmanın yolu da nedir? Değerli 
arkadaşlarım, uyuşturucu kaçakçılarının ve üreticilerinin hedefi çocuklarımız ve gençlerimizdir. O 
hâlde yapılması gereken, hedef kitleyi bu konuda eğitmek, bilinçlendirmektir. Yani çocukları polis 
ablukası altına alıp polis nezaretinde gidip gelmelerini sağlayarak bu sorunu önleyebilmenin müm
künü yoktur. Okulda önleyebilirsiniz ama çocuğun sokakta ne yaptığını bilemezsiniz. Onun için ya
pılacak şey: Çocukların ve gençlerin, hedef kitlenin uyuşturucunun kendi bedenlerinde, ailelerinde 
ve toplumda ne tür sorunlara neden olduğuna ilişkin bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri lazım. 

BAŞKAN - Sayın Ersin, birkaç saniyenizi rica edeyim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çalışma süremizin dolmasına birkaç dakika kalmıştır, Ha
tibin süresinin dolmasına da dört beş dakika civarında bir süre vardır. 

Milletvekili arkadaşımız Sayın Ersin'in konuşma süresinin bitimine kadar Genel Kurulun çalışma 
süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ersin. 

AHMET ERSİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bilgilendirmek, bilinçlendirmek lazım. Devlet bugüne kadar ne yaptı? Anayasa hükmü var. Sayın 
Bakan da okudu. Devletin, çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan ko
ruma görevi var, ancak şimdiye kadar, üzülerek belirtmeliyim ki, bu görevi tam olarak yerine getir
miş değildir. Sadece polisiye önlemlerle bu sorunu engellemeye, durdurmaya çalışması ve sorumluluğu 
da büyük ölçüde anne babaların üzerine atması "Çocuklarınızı takip edin. Çocuklarınızın arkadaşla
rını takip edin. Kollarına bakın." gibi, sürekli topu taca atarak bu mücadeleyi sürdürebilmesinin so
nucu, işte bugünkü yaşadığımız sorundur. Uyuşturucu kullanımı gitgide yaygınlaşmıştır. Kimse topu 
taca atmasın ve anne babaların üzerine sorumluluğu atarak kimse görevinden kaçınmamalıdır. 

Şimdi, anne babalar zaten yeterli bilgiye sahip değil ki çocuklarına ne versin. Anne babalar ço
cuklarını takip edecekken -ki etmesi lazım, elbette çocuklarına sahip çıkmaları lazım- peki, devlet ola
rak polisiye önlemler dışında yapılacak başka bir şey yok mu? 
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Bakın, geçen dönemde 2004 Temmuz ayında bir kanun teklifi verdim. İlköğretim okullarının 6, 
7 ve 8'inci sınıfları ile lise ve dengi okullarda okuyan çocuklarımızın, gençlerimizin her yıl ekim 
ayının ilk haftasında, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kadın ve aile
den sorumlu Devlet Bakanlığının birlikte hazırlayacakları programlar dâhilinde, uzman kişiler tara
fından, o çocukların özendirilmeden bilinçlendirilmesini sağlamaya yönelik bir kanun teklifi verdim. 
Aradan dört yıl geçti, o kanun teklifinin şimdi nerede olduğunu bilmiyorum ve elbette, hepinizin de 
bildiği gibi, kadük oldu. Yeniledim, tekrar o kanun teklifini verdim. İşte, sorun budur değerli arka
daşlarım. 

Çocukları, gençleri eğittiğiniz sürece ve bu eğitimde başarılı olduğunuz sürece bu mücadelenin 
de başarısının yolu açılmış olur yani pazarı daraltmış olursunuz. Bu çocuğa, bu gence bir hap uza
tıldığı zaman, o çocuğumuz, o gencimiz bu hapın kendi bedeninde, ailesinde ve toplumlarda ne tür 
sorunlara neden olduğu hakkında önceden bilgi sahibi olursa, en sıkıntılı döneminde, bunalım dö
nemlerinde bile olsa, o kendisine uzatılan hapı, uyuşturucu maddeyi almaz, reddeder. Çünkü onun za
rarlarını bilmesi nedeniyle reddeder. 

O nedenle, değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda şunu söylemek isterim: Elbette bu araştırma 
önergelerinin ve bu konuya duyarlı davranan diğer arkadaşlarımızın verdiği araştırma önergelerinin 
kabul edilmesi ve Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulması bu mücadele için önemli bir baş
langıçtır ve sadece polisiye önlemlerle değil, polisiye önlemlerin dışında da başka önlemlerin alın
masına ilişkin birtakım tespitler de ortaya konulabilir. Dolayısıyla, polisiye mücadele elbette devam 
etmeli. Polisimiz elbette bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmayı devam ettirmeli ama bütün so
rumluluğu da polisin üzerine atmayalım. Sadece polisiye önlemlerle yetinmeydim. Devlet -bu so
runda- bu polisiye önlemlere ek olacak, onlara katkı verecek başka önlemleri de devreye sokmalıdır 
ve bana göre çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, hatta anne baba
ların da bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi -çünkü onlar da bu konuda çok fazla bilgili değiller- bu 
sorunun çözümü için önemli katkı verir diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım.(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 

Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 6 Şubat 2008 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Sizlere ve bizleri izleyen vatan
daşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.04 

# 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe 'nin, bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 

denetimlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1086) 
* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Anayasasının 98. ve TBMM tç Tüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca Başbakan sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erol TINASTEPE 
Erzincan Milletvekili 

Hükümet, Kamu gücü ve otoritesini kullanmak suretiyle hükümet uygulamalarını 
eleştiren, yapılan yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışan bazı gazete, televizyon ve sivil 
toplum örgütlerine karşı Maliye Bakanlığı, RÜl'İJK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yoluyla emsali görülmemiş bir yoğunlukta yürüttüğü hukuk dışı baskı ve 
yıldırma politikasını arttırarak devam ettirmektedir. 

1- Kanal Türk, Ulusal Kanal ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi televizyon ve 
Sivil Toplum Örgütlerine yapılan mali baskınların nedenleri nelerdir? Mali 
denetimi halen devam etmekte olan yazıtı ve görsel basın kuruluşları var 
mıdır? Varsa hangileridir? 

2- Bütün haber ve fikirlerin özgürce dile getirildiği ve kamu oyuna ulaşabildiği 
çok sesli bir basın olmasının önünü tıkayan bu tür girişimler sizin 
talimatlarınız doğrultusunda mı yapılmaktadır? 

3- Bu kuruluşların Hükümet icraatlarını eleştirmeleri ve bir takım 
yolsuzlukların üzerine gitmeleri yüzünden, mali baskınlara maruz 
kaldıkları yönündeki Kamu oyunda oluşan görüşlerini doğruluk derecesi 
nedir? 2002-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığınca denetime tabi 
tutulan dernek, sivil toplum örgütü, görsel ve yazılı basın kuruluşları 
hangileridir? 

4- Neden, sadece Hükümeti eleştiren basın yayın organları ve sivil toplum 
örgütleri bu tür mali baskınlara maruz kalmaktadır? Bu denli baskıcı 
denetimler diğer basın kuruluşlarına bir göz dağı mesajı olarak mı 
uygulanmaktadır? 

5- Bu kuruluşlara yapılan denetimler neticesinde alınan sonuçlar hakkında 
kamu oyuna aydınlatıcı bilgi neden verilmemiştir? Bu denetimlerde 
herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük unsuru bulunmuş mudur? 

6- Abdullah Unakıtan'a ait olan A.B Gıda Sanayi Ticaret Şirketine, TEKEL'e 
8 adet sigara paketleme makinesi satan İspanyol MTS Tobacco S.A 
firmasının 30.000 Dolar gönderdiği belgelerle ispat edilmesine rağmen, 
Maliye yetkilileri bu konuda bir denetim yapma ihtiyacı neden 
duymamıştır? Maliyenin denetim mekanizmasını çalıştırırken taraflı 
davrandığını düşünüyor musunuz? 

(*) 10.01.2008 tarihli 48 inci Birleşime ek cevaptır. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/OOİ8 0 

Konu : i I 2. /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İljii : a) 13.12.2007 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/1086-2236/5097 sayılı yazı 
b) 18.12.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-24-12/4910 sayılı yazı. 
c) 08.01.2008 tarih ve B.02.0.004/00032 sayılı yazımız. 
d) 28.01.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.82/8211-673/008475 sayılı yazı. 
e) 16.01.2008 tarih ve B. 13.SGB.O-12.00.00/610/124 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereğince, Erzincan Milletvekili Erol TINA^Tül'E'nin Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip elliği 7/1086 esas numaralı yazılı soru 
önergesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığından alınan ilgi (d) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından alınan ilgi (c) yazılar ilişikte sunulmuştur. /» 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. / J fi 

EK: İlgi (d) ve (e) yazılar 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-673 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 2 C. 01.2008 "0 0 8 4 ? 5 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Mehmet AYDIN) 

İLGİ: 25/12/2007 tarihli ve B.02.0.004/02213 sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Sayın Erol TINASTEPE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/1086 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Bakanlığımızca, vergi kayıp ve kaçağı ile ekonomide kayıt dişiliğin önlenmesi 
amacıyla, mutat vergi incelemelerinin yanısıra; yol denetimleri ve belirlenen sektörlerde 
yaygın yoğun vergi denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yapılan bu denetimler sonucunda, 
vergi dışı faaliyet gösteren mükellefler kayıt altına alınmakta ve buna bağlı olarak matrah 
farkları ortaya çıkmaktadır. 

Vergi incelemeleri yapılırken, özellikle herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi hedef 
alınmamakta; objektif ölçüler ve belirlenen ilkeler çerçevesinde inceleme yapılmaktadır. 

TBMM 

îet AYDIN 
Devlet Bakanı 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
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Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5 inci 
maddesinde; vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, görevleri dolayısıyla, 
mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, 
işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri 
sırları veya gizli kalması lazım gelen hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin veya 
üçüncü şahısların nefine kullanamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Bu nedenle soru önergesinin, mali denetimi devam etmekte olan basın kuruluşları ile 
2002-2007 yılları arasında Bakanlığımızca denetime tabi tutulan dernek, sivil toplum örgülü, 
görsel ve yazılı basın kuruluşlarının hangileri olduğuna ilişkin 1, 3 ve 5 ile 6 ncı sorularına 
yukarıda belirtilen yasa hükmü karşısında cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

fmal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00/610- AZ>-\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

16 Ocak 2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 25/12/2007 tarih ve B.02.0.004-2293 sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'ye ait 7/1086 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

""9Ş 
» « i n i i 

EK: 1 yazı 
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ EROL TINASTEPE'İN 7/1086 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Erzincan Milletvekili Sayın Erol Tınastepe'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu soru önergesinde talep edilen bilgiler, mali denetim konularını 
içermekte olup, Bakanlığımız İş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığının görev alanına girmemektedir. 

Bu itibarla soru önergesinde belirtilen Kanal Türk, Ulusal Kanal ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği ile denetimi sürmekte olduğu belirtilen basın kuruluşların da da herhangi bir 
denetimimiz bulunmamaktadır. 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/1245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.12.2007 

/ / 
Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 08.10.2007 tarihinde verdiğim 7/236 sayılı 
soru önergeme Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU tarafından Verilen cevapta, 
"Başbakanlıktan temin edilen malumat çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade 
edilen kararnameler, uygun bulunmaması, yeterli bilgi ve deneyimin bulunmaması ve benzeri 
gerekçelerle imzalanmamıştır" ifadesi yer almaktadır. 

Sayın Murat Başesgioğlu tarafından verilen cevap doğrultusunda aşağıdaki sorularıma 
cevap verilmesini arz ederim: 

1- Ağustos 2007 tarihinden itibaren, 2451 sayılı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun " ile 2477 sayılı "2451 Sayılı Kanunun Dışında Kalan Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun" çerçevesinde, ataması yapılan bürokrat 
sayısı kaçtır? 
10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından kararnamesi imzalanmayan 
bürokratlar, "Uygun bulunmaması, yeterli bilgi ve deneyimin bulunmaması ve benzeri 
gerekçelerle imzalanmamışken", aynı bürokratların yeni dönemde asaleten atanmalarını 
gerektirecek çekinceli durumları ortadan kalkmış mıdır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.Ü.005/r-ia£ 

Konu : Soru Önergesi O$?02/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 03.01.2008 tarih ve B.02.0.KK.G.0.12/106-27-28/83 sayılı yazınız. 
b) 31.01.2008 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.00.00/1637 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇÎRKİN'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/i3£«sas numaralı yazılı soru önergesiyle 
ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

™ t, • ^ . • , Murat BAŞfcSGİOĞLU 
EK: lig. (b) yazı ve ek, / Devlet Bakan, 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.I.DPB.0.10.00.00 / ^ o ' ? ~ 31/01/2008 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: a)Makamlarınızın 07/01/2008 tarihli ve B.02.0.005/33 sayılı yazısı, 
b) 10/01/2008 tarihli ve B.02.1.DPB.0.10.101.01/417 sayılı yazı, 
c)10/0l/20()8 tarihli ve B.02.I.DPB.0.I0.I01.01/417 sayılı yazı, 
d)16/01/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.10-330/606 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih 
etliği, Sayın Başbakanımızın Makamlarınızın koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını uygun 
gördüğü, 7/1245 esas no'lu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
hazırlanan bilgiler ilgi (a) yazı ile istenmişti. 
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Malumları olduğu üzere, müşterek kararname ile yapılacak atamalarda, 
Kararnamelerin Cumhurbaşkanlığı Makamına sevki hususunda nihai işlemlerin Başbakanlık 
Makamınca yürütülmesi sebebiyle söz konusu soru önergelerinin cevabını tertip etmek üzere 
Başbakanlıktan ilgi (b) yazı ile bilgi talep edilmiş ve 14/01/2008 tarihine kadar süre 
verilmişti. Diğer taraftan, TBMM Başkanlığına hitaben yazılan ilgi (e) yazı ile TBMM İç 
Tüzüğünün 99 uncu maddesinin beşinci fıkrası mucibince, bilgiler derleninceye kadar cevap 
süresinin geciktirilmesi temin edilmişti. 

Yukarıda maruz izahat muvacehesinde, mezkur soru önergesine verilecek cevaba esas 
olmak üzere Başbakanlık Makamından gelen ilgi (d) cevap yazısı esas alınmak suretiyle 
hazırlanan bilgiler ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: ' J« 
Soru önergesi cevabı Devle^ Personel Başkan| 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 7/1245 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Soru 1: Ağustos 2007 tarihinden itibaren, 2451 sayılı "Bakanlıklar ve Bağlı 
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun" ile 2477 sayılı "2451 Sayılı Kanunun 
Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun" 
çerçevesinde, ataması yapılan bürokrat sayısı kaçtır? 

10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından kararnamesi imzalanmayan 
bürokratlar, "uygun bulunmaması, yeterli bilgi ve deneyimin bulunmaması ve benzeri 
gerekçelerle imzalanmamışken", aynı bürokratların yeni dönemde asaleten 
atanmalarını gerektirecek çekinceli durumları ortadan kalkmış mıdır? 

Cevap 1: 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun" ile 23/06/1981 tarihli ve 2477 sayılı "23/04/1981 Tarih ve 2451 Sayılı 
Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin 
Kanun" çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanının onayı üzerine, kamu kurum ve 
kuruluşlarının kadrolarına yapılan atamalar Resmi Gazetc'de yayımlanmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu atamalarda takdir yetkisi Sayın Cumhurbaşkanına ait 
bulunduğundan bu hususta cevap tertiplenmesi mümkün olamamıştır. ,•>•''' • V->" " ; ' "^V 

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'in, Malazgirt Adalet Sarayına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1279) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. / 

Saygılarımla. i i ^ V l ^ D ^ K T T l 
M. Nuri YAMAN 

I /Muş Milletvekili 

İmar Planı ve arsa durumu tamamlanan Malazgirt Adalet Sarayı 'nın 2008 
yılı Yatırım Programına alınmış mıdır? Gerekli bilginin verilmesini. 

- 600 -
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Q!./oA/2008 

Bakan 
-2fc9/ibM 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31/12/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/1279-2449/5532 sayılı yazı, 

b) 14/01/2008 tarihli ve 105/58 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Muş Milletvekili M. Nuri Yaman tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1279 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 Ali ŞAHIN 
Soru önergesi cevabı Bakan 

Sayın M. Nuri YAMAN 
Muş Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1279 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Yapılması düşünülen yere ait gerekli bilgi ve belgeler tamamlanmasına rağmen, genel bütçe 
ve işyurtlan kaynaklarının sınırlı olması ve öncelik sırası nedeniyle, Muş İli Malazgirt İlçesinde 
adalet hizmet binası yapımının, 2008 yılı yatırım programına teklif edilemediği; bununla birlikte 
2009 yılı yatırım programına teklif edilmesinin planlandığı, Bakanlığımız kayıtlarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize ara ederim. 

Mehmet Ali Ş^HIN 
Bakan 
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4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, satın alınan okul arsalarına ve arsası başka kurum 
ve kişilere ait okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 14.12.2007 

~z. 
Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

09.12.2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı 2008 Bütçesinin 
görüşülmesi esnasında 1960 yılında hizmete açılmış Yavuz Selim İlköğretim Okulu, 1978'de 
hizmete açılmış Namık Kemal İlköğretim Okulu ve 1992'dc hizmete açılmış Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu arsalarının belediyeye ait olduğu ve bu nedenle Bakanlıkça satın alındığı 
yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını, doğruysa, bu yöndeki uygulamanın Bakanlığınızca 
başka vilayetlerde yapılıp yapılmadığını sormuştum. Ayrıca, bu arsalara okullar yapılırken o 
zaman arsa sahiplerinin kim olduğunu, okullar yapılırken bu kişilerle Bakanlık arasında protokol 
yapılıp yapılmadığını sormuştum. 

Genel Kurul'da bana verdiğiniz yanıtta "Hangi belediye olursa olsun, değerli arkadaşlar, 
bir okulun inşaatı kimin arsası üzerindeyse tabii olarak aslında o bina ona aittir. Eğer bina size ait 
değilse, arazisi size ait değilse, o binaya genel onarım bile yapamazsınız, yani büyük onarım 
yapamazsınız. Dolayısıyla, Van'da da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, belediyeye ait olan bir 
bina, eğer belediye tarafından "bu bana aittir, biz size şu tarihte tahsis ettik ama parasını 
alamadık" demişlerse, bununla ilgili ödemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandınız. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Bakanlığınız döneminde arsaları başka kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi veya özel 
hukuk tüzel kişilerine ait olan hangi okulların arsalarını aldınız? Bu okullar hangi tarihte 
hizmete açılmıştır? Bu okulların hizmete açıldığı dönemde arsa sahipleri kimdir? 
Bakanlığınız tarafından bu okullar için hangi tarihte, hangi kamu kurum ve kuruluşuna 
veya özel kişilere, hangi miktarda ödeme yapılmıştır? 

2- Arsaları Van Bclcdiycsi'ne ait olduğu gerekçesiyle Bakanlığınız tarafından satın alınan 
Yavuz Selim İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu ve Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu arsaları Van Belediyesi'nden hangi tarihte ne kadar para karşılığında 
alınmıştır? Bu okulların inşa edildiği dönemde okulların bulunduğu arsaların sahipleri 
kimlerdi? Okulların inşa edildiği tarihte bu arsalar için o dönemki arsa sahiplerine ödeme 
yapılmış mıdır? Ödeme yapıldıysa ve sizin bu okulların arsaları için partinize mensup 
Belediye Başkanı tarafından idare edilen Van Belediyesi'ne tekrar ödeme yaparak 
almanız, Van Bclediyesi'nin içinde bulunduğu iktisadi sorunları aşmak için bulduğunuz 
dahiyane bir yöntem midir? 

3- "Arazisi başka kurum ve kişilere ait olan okullarda genel, büyük onarım yapılamayacağı" 
ifadeniz, bu şekilde olan okullarda hizmete açıldıkları tarihten Bakanlığınız döneminde 
satın alınıncaya kadar geçen sürede hiçbir onarım yapılmadığı anlamına mı gelmekledir? 
Arsaları başka kurum ve kişilere ait olan okullarda hizmete açılmasından bugüne kadar 
geçen sürede yapılan tadilatların iktisadi büyüklüğü nedir? 

4- Arsası başka kurum ve kişilere ait olan kaç okul vardır? Bu okulların hizmete açıldığı 
tarih nedir? Bu okulların inşa edildiği dönemde okulların üzerine inşa edildiği arsalar 
hangi kurum ve kuruluşlara aittir? Bu okulların arsalarının alınması için yaptığınız 
çalışmalar nedir? 
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Sayı : B.08.0.SGB.O.03.06.03-
Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

11/431 30/01/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 03.01.2007 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-2562 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Satın alman okul arsalarına ve arsası başka 
kurum ve kişilere ait okullara ilişkin" ilgi yazı eki 7/1319 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-4. Bakanlığımıza bağlı anaokulları ve ilköğretim okulları köylerde köy tüzel kişiliğine, belediye 
olan yerlerde il tüzel kişiliğine olan arsalar üzerinde yapılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim 
kurumları ise her türlü yerleşim birimlerinde Hazine üzerine kayıtlı arsalar üzerine yaptırılmakladır. 

Malikleri yukarıda açıklanan mevzuata uygun olmayan okullar ve arsaları, satın alınarak okulların 
mülkiyetlerinin köy tüzel kişiliği, il özel idareleri veya Hazine adına leseil edilmesine çalışılmakladır. 
2003 yılından sonra başka kurumlardan satın alınan veya ödenek gönderilen okulların listesi ekle 
sunulmuştur. 

2. ilköğretim okulları 222 sayılı İlköğretim ve Eğilim Kanuııu'na tabi olduğundan arsa temini, 
planlama, ihale, gerçekleştirme, hizmete verilme vb. iş ve işlemleri Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda 
gerçekleştirilmekle olup tapu kayıtları da bulundukları yer itibarıyla il tüzel kişiliği ya da köy tüzel kişiliği 
adına tescil ettirilmektedir. 

Van Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre; söz konusu arsaların hangi tarihte ve ne 
kadara alındığı aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Arsa 
Mustafa Kemal İO 
Namık Kemal İO 
Yavuz Selim İO 
Toplam Ödenen 

Yüzölçümü 
2.889 nr 
6.326 m2 

8.010 m2 

Birim l'iyatı 
40,00 Y I L 
86,00 YTL 
38,00 YTL 

Toplam Fiyatı 
115.560 YTL _ 
544İ036 YTL 
304.000 YTL ı 
963.5% YTL 

Devir Tarihi 
25.06.2007 
25.06.2007 
25 06.2007 

Mülkiyeti 
İÎ Özel İdare 
İl Özel İdare 
İl Özel İdare 

3. Mülkiyetleri başka kurum ve kuruluşlara ait olup Bakanlığımız hizmetlerine tahsis edilen 
taşınmazların, yılı bütçe kanunları eki cetvellerde belirlenen sınırlar dâhilinde onarımları yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK 
1- Liste 
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ÜZERİNDE OKUL BULUNDUĞU İÇİN BAŞKA KURUMLARDAN SATIN ALINAN ARSALAR 

SIR/ 
NO 

İL-İLÇE 

1 BOLU-Mengen 

2 

3 

4 

5 

6 

SAKARYA-Merkez 

VAN-Merkez 

İSTANBUL-Bagcılar 

VAN-Özalp 

VAN-Merkez 

KAMULAŞTIRMA 
AMACI 

Mengen Aşçılar Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi 

Miihalpaşa Lisesi 

Van Öğretmenevi 

Akşemsettin Lisesi 

Ağabey Özbey Lisesi 

Şehit İbrahim Karaoğlu 
üsesi 

KAMULAŞTIRILAN 
ARSA 

Toplam Alanı 
(m2) 

27.356,00 

16.500,00 

2.987,05 

4.959,00 

14.936,85 

3.314,00 

BİNA 
Toplam Alanı 

(m2) 

İSTENEN ÖDENEK 
(YTL) 

2.735.00 

735.000.00 

800.000,00 

1.041.390,00 

497,846,00 

; 218.724,00 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK (YTL) 

2.735,00 

735.000,00 

800.000;00 

1.041.390,00 

497.846,00 

218.724,00 

KAMULAŞTIRMA ONAYININ 

TARİHİ 

22.12.2004 

27.12.2004 

23.12.2005 

12.03.2007 
19.12.2007 

16.04.2007 

27.11.2007 

.... _ . 

SAYISI 

12197 

12437 

11509 

1300 
10405 

2067 

9645 

AÇIKLAMALAR 

Mülkiyeti il Özel İdaresine ait taşınmaz 
sembolik bedelle satınalmmıştır 

•fl 

Mülkyeti Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne ait taşınmazın satın 
alınması için ödenek gönderilmiş, ancak 
satınalma işlemi gerçekleşmediğinden 
ödenek tenkis olmuştur. 

Mülkiyeti il Özel idaresine ait taşınmaz 
satın alınarak Maliye Hazinesi adına 
tescil edilmiştir. 

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine ait taşınmazın satın 
alınması için ödenek gönderilmiştir. 

Mülkiyeti Özalp Belediyesine ait 
taşınmazın satın alınması için ödenek 
gönderilmiştir. 

Mülkiyeti Van Belediyesine ait 
taşınmazın satın alınması için ödenek 
gönderilmiştir. 
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5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, İstanbul 'daki bir kolejle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İstanbul-Gaziosmanpaşa'daki Şefkat Kolejinde öğrenim gören bir 
ilköğretim okulu öğrencisinin TÜBİTAK'ın Ulusal Bilim Olimpiyatları törenine, 
siyah türbanı ile katılıp, MEB Müsteşar Yardımcısından ödül alması ve AKP 
Milletvekili ve Meclis İdare Amiri ile eşinin bu öğrenci ile inadına hatıra fotoğrafı 
çektirmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. 

Aynı kolejde, iiköğrenim öğrencisi kızların ve bazı öğretmenlerin yasak 
olmasına rağmen, türbanla derslere girdiği ve okulda haremlik-seramlık eğitim 
yapıldığı ve sınıflarda öğrencilerle öğretmenlerin ders saatlerinde toplu namaz 
kıldıkları ortaya çıkmıştır. 

1- Bu okul, şimdiye kadar hiç denetlenmedi mi? Okulda, kız öğrencilerle 
bazı öğretmenlerin türbanla derse girdikleri ve haremlik- seramlık eğitim 
yapıldığı daha önce tespit edilmedi mi? 

2- TÜBİTAK'ın ödül töreninde, MEB Müsteşar Yardımcısının türbanlı 
ilköğretim öğrencisine ödül vermesi hakkında ne yapacaksınız? 

3- Türbanlı ve haremlik-seramlık eğitimin yapıldığı, öğretmenlerin 
türbanla derse girdikleri okullar açtığı anlaşılan Şefkat Vakfı hakkında, 
kurulduğundan buyana herhangi bir soruşturma açıldı mı? Kamuoyuna 
yansıyan bu haberlerden sonra söz konusu vakıfla ilgili bir girişiminiz olacak 
mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.O.O3.O6.O3-11/ /, 5 ^ 2*" /Of/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 03.01.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2562 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, "İstanbul'daki bir kolejle ilgili bazı 
iddialara ilişkin" ilgi yazı eki 7/1321 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca, yıllık çalışma planı doğrultusunda tüm 
resmî ve özel okullar gibi Özel Gaziosmanpaşa Şeikat Lisesinin genel denetimi de rutin olarak 
yapılmaktadır. Bu çerçevede adı geçen Okulun son genel denetimi 2003-2004 öğretim yılında 
yapılmıştır. Denetim sonrası düzenlenen rapordan; yönetici, öğretmen ve öğrenciler ile diğer 
personelin kılık-kıyafetlerinin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun gözlendiği 
anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyette bulunan Özel Şefkat İlköğretim Okulu, 
2005-2006 öğretim yılında ilköğretim müfettişlerince genel denetime alınmış olup düzenlenen 
rapordan; Kılık-Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. 

2. İstanbul-Gaziosmanpaşa Şefkat Koleji öğrencisi Elif Büşra DOĞAN'ın TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen 15'inci Bilim Olimpiyatları ve 12'nci Ulusal İlköğretim Matematik 
Olimpiyatı ödül töreninde başörtüsü ile ödülünü aldığı haberiyle ilgili olarak inceleme ve 
soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan inceleme 
sonucunda düzenlenen rapordan; "Organizasyonun tamamen TÜBİTAK tarafından 
gerçekleştirildiği, öğrencilerin geliş gidişlerinde ayrıca refakatçi istenmediği, kız öğrenciler 
için bir kıyafet tarzı belirlenmediği; öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin yönetmeliğin okul 
içindeki düzenlemeye yönelik olduğu, adı geçen öğrencinin diğer öğrencilerden ayrı olarak 
sonradan salona geldiği ve adı okununca geldiği, günlük kıyafetiyle gayri ihtiyari sahneye 
çıktığı dikkate alındığında, Bakanlığımız ilgililerinin öğrencinin başı kapalı olarak ödülünü 
alması hususunda kusurlu olmadıkları sonucuna" ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

3. Bakanlık müfettişlerince konuyla ilgili olarak düzenlenen rapordan; söz konusu 
iddiaların incelenmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce muhakkik 
görevlendirildiği, muhakkikin yaptığı inceleme sonucu düzenlediği inceleme raporunda; 
iddiaların doğru olmadığının belirlendiği ve herhangi bir işleme gerek olmadığı yönünde 
kanaat belirttiği, kendileri tarafından da adı geçen Okula gidilerek yerinde yapılan tespitte 
iddiaların doğru olmadığının görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Şefkat Vakfı da diğer vakıflar gibi Vakıflar Kanunu hükümlerine tabi 
olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. 

Anılan Genel Müdürlükçe, konuya ilişkin olarak 22.01.2008 tarihli ve B.02.1.VGM-0-
12-00-319-04-34-560-596 sayılı yazı ile verilen bilgiye göre; Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca, 
adı geçen Vakfın en son 2001-2005 yıllan işlemleri denetlenmiş olup önemli bir hususa 
rastlanılmamıştır. ^^——-" "\ 

Bilgilerinize arz ederim. ^** ""\_^-—~Z?s ıû~~-? 

^ - ^ \ ^ - U o ç T Dr. Hüseyin ÇELİK ^ v 
y \ ^ ^ ^ Millî Eğitim Bakanı >^ 

6.-İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesine yöne
lik girişimlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/1369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14.11.2007 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Erken tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmak üzere göndermiş olduğum soru önergeme 11.12.2007 
tarihinde cevap verilmiştir. Bu cevaba teşekkür ederim. Ancak soru önergemde Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü dışında Sayın Bakanın cevap vermesi gerek hususlarda 
bulunmaktaydı. Ancak bu kısmına cevap verilmemiş olduğu görülmektedir. Bu 
hususların gözden kaçmış olabileceğini dikkate alarak aşağıda yer alan sorularımın 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Nazım Erken tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 
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Medyada PKK terör örgütü mensubu Salman Kurtulan'a kredi verildiğine ilişkin 
haberler üzerine sorduğum sorulardan biri aynen şöyleydi: "Terör örgütünün 
finansmanında kullanılan bu ve benzer kredilerin önlenmesi konusunda Makamınıza 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne herhangi bir talep ulaştı mı? Ulaştıysa bu talep 
üzerine alınan önlemler ve elde edilen sonuçlar nelerdir?" 

Bu sorumun makamla ilgili kısmına cevap verilmemiştir. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünün verdiği cevap ise şu şekildedir: "Terör örgütlerinin finansmanında 
kullanılan kredilerin önlenmesi konusunda Bankamıza herhangi bir talep 
ulaşmamıştır." 

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak aşağıda yer alan sorularımı yöneltiyorum: 

1. Terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesi kapsamında kamu ve 
özel bankalar nezdinde Hükümetten makamınıza gelen veya makamınızdan 
kaynaklanan herhangi bir girişim ve talepte bulunulmuş mudur? Bulunulmuşsa 
bunun tarihi ve bu konuda aldığınız önlemler ile sonuçları ne olmuştur? 

2. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü bu yönde herhangi bir talep ulaşmadığını 
ifade ettiğine göre terör örgütünün finansman kaynaklarının kesilmesi yönünde 
bir girişimde bulunulmuş olmamasının bir gerekçesi var mıdır? Bu terörle 
mücadele de zafiyet oluşturmamakta mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.003/01-405 31/01/2008 

Konu : 7/1369 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 14.01.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2644 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Oktay VURAL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/1369 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 28.01.2008 tarih ve B.02.0.001/84 sayılı yazısı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazım EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 28.01.2008 tarih ve B.02.0.001/84 sayılı 
yazısı ve eki 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı ıB.OlO.OOl/?1» ? 0 Of.*" PflflA 
Konu :Soru Önergesi " <-- £UUÖ 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İLGİ :23.1.2008 tarih ve 182 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. f 

Cer 
Ek-1 soru önergesi cevabı Devlet Bakanı, 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SN. OKTAY VURAL'IN BAŞBAKANIMIZ SAYIN 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 7/1369 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Terörle mücadele ulusal sorumluluk kapsamında yürütülen bir mücadeledir. 

Türkiye'nin birliği ve ulusal bütünlüğüne ilişkin her milli konu devlet politikası olarak 

şekillenmekte ve yürütülmektedir. Terörle mücadelenin sadece silahlı olarak 

yapılmadığı da bilinmesi gereken bir husustur. Devletimizin ilgili kurumları başta 

Terörle Mücadele Üst Kurulu olmak üzere, konuyu en üst seviyede ve her boyutuyla 

ele almaktadır. Uluslararası kamu oyunun da tanık olduğu üzere askeri operasyonlar 

dahil ekonomik, sosyal ve kültürel bütün argümanlar en müessir şekilde tatbik 

edilmektedir. Terörle mücadele konusunda halkımızın, sivil toplum örgütlerimizin, 

siyasi partilerimizin ve diğer kesimlerin desteğinin önem taşıdığı da bilinen bir 

gerçektir. 

Dolayısıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin ayrıntılarını 

ortaya çıkaracak bilgilerin talep edilmesinin, işin tabiatı gereği gizli kalması gereken 

hususların açığa çıkarılmasının sakıncalara yol açacağı değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, Devletimizin ilgili kurumları vasıtasıyla yürüttüğü terörle 

mücadele kapsamında konunun her yönü üzerinde titiz bir çalışma ve denetleme 

faaliyeti yürütüldüğü hususunda en küçük bir şüphe duyulmaması gerektiği 

düşünülmektedir. 
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7.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan 

bir diziye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/1376) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Alman Televizyon kanalı ARD ve ona bağlı NDR kanalında yayınlanan "Tatort-Wem Ehre 
Gebührt" ( Namusuma layık olmak ) adlı polisiye dizi filmde Alevileri " ensest " ilişkiler 
kuran bir toplum olarak gösterilmiştir. Bu ilişki sonucunda eniştesine sığınan genç bir kız 
eniştesinin yönlendirmesi ve etkisiyle türban takarak huzura ermiş gibi gösterilmiştir. 
Almanya'daki Alevi toplumunun tepkisi üzerine adı geçen televizyon kanalı yaptığı 
açıklamada "Amacımız Alevilere karşı var olan ön yargıları güçlendirmek değildir."diyerek 
filmin gösterimi sırasında bir alt yazı geçeceklerini ve bu suretle yaptıkları hatayı telafi 
edeceklerini ifade etmişlerdir. 

1 - Bu dizide geçen olayla ilgili Alevi toplumunda açılan yara Alman Hükümeti ve 
Bakanlığınız nezdinde resmi olarak gündeme getirilecek midir? 
2 - Adı geçen televizyon kanalında " Alevilere karşı var olan ön yargılar" diyerek kast edilen 
şeyler nelerdir? 
3 - Danimarka'da bir gazetede yayınlanan bir karikatüre gösterilen haklı tepkiyi, bu dizide 
rencide edilen "aleviler" içinde gösterecek misiniz? 
4 - Adı geçen dizide rencide edilen alevi vatandaşlarımızla ilgili Büyükelçiliklerimizin Alman 
Hükümeti nezdinde herhangi bir girişimi olmuş mudur? 
5 - Geçen dönem Başbakan Yardımcınız olan Sayın Abdüllatif ŞENER bir açıklamasında " 
hepimiz Aleviyiz" diyerek bir açıklama yapmışlardı. Adı geçen davranış böylece sizinde 
"alınmanızı gerektiren bir hal" almış mıdır? 
6 - Televizyon kanalının bahsettiği " Alevilere karşı olan önyargı" deyiminin kaynağı neresi 
olabilir? 
7 - Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah GüPün Dışişleri Bakanlığı döneminde Büyükelçiliklerin 
dini cemaatlerle iyi ilişkiler kurması ile ilgili basma konu olan bir kriptosu var mıdır?Alevi 
toplumu bu kriptoya konu olmuş mudur? 
8 - Büyükelçilik görevlisi diplomatlarımız Alevi toplumunun yurt dışındaki Dernek ve 
Federasyon yetkilileriyle de görüşmeler yapmakta mıdır? 
9 - Yurt dışında yaşayan Alevi vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeler nezdinde çözülmesi 
için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
10 - Resmi dini Hıristiyanlık olan Almanya'da, Anadolu Alevilerinin böyle aşağılanmasına 
ilişkin önyargıların oluşturulmasına hangi kurumlar "bilgi kaynaklığı" yapmış olabilir? 
11 - Adı geçen dizinin senaryo danışmanları arasında TC uyruklu Alman vatandaşı ve ya 
halen TC vatandaşı var mıdır? 
12- Eğer senaryo danışmanı veya yazarı Türkiye kökenli vatandaşımız varsa, bu kişi veya 
kişiler hangi derneklerin üyesidir? 
13 - Almanya'da bulunan Büyükelçilik görevlilerimiz konu ile ilgili herhangi bir girişimde 
bulunmuşlar mıdır? 
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| T . C . 
DTŞİŞLERİ B A K A N L İ Ğ İ 

Yurtdışında Yaşayan Türkler. Göç, İltica ve Emlak Genci Müdür Yardımcılığı 
Yurtdışında Yaşayan Türkler Daire Başkanlığı 

Sayı : B.06.0.KOYD.0.0-026.21-2008/34057 Q l SA* MW 
Konu : Soru Önergesi / Durdu Özbolat 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Ocak 2008 larilı ve A.01.0.CNS.0.10.00.02-2644 sayılı yazıları. 

Kahramanmaraş Miilclvckili Sayın Durdu Ö/.bolat'ın 7/1376 Esas No'lu ya/.ılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

E k . ] Ali BABACAN 
n;-.'.:̂ n" 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYİN DURDU ÖZBOLAT'IN 
7/1376 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

ı 

SORULAR 

1. Bu dizide geçen olayla ilgili Alevi toplumunda açılan yara Alman Hükümeti ve 
Bakanlığınız nezdinde resmi olarak gündeme getirilecek midir? 

2. Adıgeçen televizyon kanalında "Alevilere karşı var olan ön yargılar" diyerek kast 
edilen şeyler nelerdir? 

3. Danimarka'da bir gazetede yayınlanan bir karikatüre gösterilen haklı tepkiyi bu 
dizide rencide edilen "aleviler" içinde gösterecek misiniz? 

4. Adıgeçcn dizide rencide edilen Alevi vatandaşlarımızla ilgili Büyükelçiliklerimizin 
Alman Hükümeti nezdinde herhangi bir girişimi olmuş mudur? 

5.Geçen dönem Başbakan Yardımcınız olan Sayın Abdüllatif ŞENER bir 
açıklamasında "hepimiz Aleviyiz" diyerek bir açıklama yapmışlardı. Adıgeçcn davranış 
böylece sizinde "alınmanızı gerektiren bir hal" almış mıdır? 

ö.Televizyon kanalının bahsettiği "Alevilere karşı olan önyargı" deyiminin kaynağı 
neresi olabilir? 
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7.Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde 
Büyükelçiliklerin dini cemaatlerle iyi ilişkiler kurması ile ilgili basına konu olan bir kriptosu 
var mıdır? Alevi toplumu bu kriptoya konu olmuş mudur? 

8. Büyükelçilik görevlisi diplomatlarımız Alevi toplumunun yurtdışındaki Dernek ve 
federasyon yetkilileriyle de görüşmeler yapmakta mıdır? 

9. Yurtdışında yaşayan Alevi vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeler nezdinde çözülmesi 
için herhangi bir çalışma yapmakta mıdır? 

lO.Rcsmi dini Hıristiyanlık olan Almanya'da, Anadolu Alevilerinin böyle 
aşağılanmasına ilişkin önyargıların oluşturulmasına hangi kurumlar " bilgi kaynaklığı" 
yapmış olabilir? 

11. Adı geçen dizinin senaryo danışmanları arasında TC uyruklu Alman vatandaşı ve 
ya halen TC vatandaşı var mıdır? 

12. Eğer senaryo danışmanı veya yazarı Türkiye kökenli vatandaşımız varsa, bu kişi 
veya kişiler hangi derneklerin üyesidir? 

13. Almanya'da bulunan Büyükelçilik görevlilerimiz konu ile ilgili herhangi bir 
girişimde bulunmuşlar mıdır? 

YANITLAR 

1. Bakanlığımın 4 Ocak 2008 tarihli açıklamasında, sözkonusu dizinin yayınlanmasından 
sorumlu çevrelerin dikkatlerinin yol açılan toplumsal huzursuzluğa çekilmesine ve bu 
çevrelerin bu hatalarından dolayı başta Aleviler olmak üzere kamuoyundan özür dilemelerine 
yönelik beklentimiz dile getirilmiştir. 

2. Bilindiği gibi Almanya'da ve diğer batı ülkelerinde yaşayan Türk toplumunun bir 
kesiminin bu ülkelere uyumu henüz istenen ölçüde gerçekleşememiştir. Netice itibarıyla iki 
toplum birbirinin kültürünü bugüne kadar tam olarak tanıyamamış ve anlayamamıştır. Esasen 
vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerin ekonomik, kültürel, bilimsel ve siyasi hayatına sayısız 
olumlu ve yararlı katkılarda bulunmaktadırlar. 

3. "Tatort" dizisine ilk tepkimiz 26 Aralık 2007 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı 
açıklamasıyla dile getirilmiştir. Bakanlığım, bu açıklamayı vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadıkları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimize ve Daimi Temsilciliklerimize temaslarında 
istifade etmeleri kaydıyla iletmiştir. Ayrıca, Bakanlığım da 4 Ocak 2008 tarihinde tepki ve 
taleplerimizi içeren bir açıklama yapmıştır. 

4. Türkiye Cumhuriyeti gibi Almanya Federal Cumhuriyeti'nde de inanç, fikir, ifade ve 
yayın özgürlükleri hukuki güvence altına alınmıştır. Yasalarla güvence altına alınmış 
demokratik sistemlerin ahenk içinde işlemesi demokratik toplumların üyesi olan bireylerin, 
grupların ve kurumlarının sorumluluk bilinci içinde birbirlerinin haklarına, özgürlüklerine ve 
kültürlerine saygı göstermesine bağlıdır. Kültürlerarası diyalog ve hoşgörü Almanya gibi 
nüfusunun yaklaşık %18'i göçmenlerden oluşan bir ülkede hayali önem taşımaktadır. Birey, 
grup ve kurumların demokrasinin gereği olan sorumluluk bilincinden uzak davranmalarının 
bedelini ise bütün toplum yaşamaktadır. "Tatort" dizisiyle ilgili tartışmalar ve yaşanmakta 
olan huzursuzluklar bunun en açık örneğidir. Bu nedenle Bakanlığımın 4 Ocak 2008 tarihli 
açıklamasında sözkonusu dizinin yayınından sorumlu çevrelerin dikkatlerinin yol açılan 
toplumsal huzursuzluğa çekilmesi ve bu çevrelerin bu hatalanndan dolayı başta Aleviler 
olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilemeleri beklentimiz dile getirilmiştir. 
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5. Bakanlığım kendi görev tanımı çerçevesinde bu olaya tepki göstermiş ve dış 
teşkilatımız sözkonusu tepki paralelinde zamanlıca talimatlandırılmıştır. 

6. Almanya'da yaşayan Türk toplumunun bir bütün olarak imajı önem taşımaktadır. Bu 
ise, entegrasyonla ilgili çabaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

7. Dış temsilciliklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Dışişleri Bakanlığı görevini 
yürüttükleri dönem de dahil olmak üzere daima, yurtdışında yaşayan, devletimizin birlik ve 
bütünlüğüne, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, milli menfaatlerimize ve manevi 
değerlerimize bağlı vatandaşlarımızın tümüyle ayrım yapmaksızın iyi ilişkiler içinde 
olmuşlardır. 

8. Tüm diplomatlarımız, yurtdışında görevlerini ifa ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Anayasasına, Türk Ulusunun milli ve manevi değerlerine, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne 
ve Türk halkının dayanışmasına bağlılık duyan ve milli menfaatlerimizi gözeten tüm vatandaş 
dernekleriyle, herhangi bir ayrım yapmaksızın yakın temas ve ilişki içerisinde bulunmaktadır. 

9. ' Devletimiz yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı herhangi bir ayrım yapmadan 
kucaklamakta ve sorunlarıyla ilgilenmektedir. 

10. Önyargıları besleyen çevreler kim olursa olsun, önemli olan yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın birlik ve beraberliklerini korumaları, sorunlarını tek sesten dile getirmeleri 
ve (ek ağızdan Türkiye'nin haklı davalarını savunabilmeleridir. 

11. ve 12. Bahsekonu dizinin tüm vatandaşlarımızda haklı tepkiler uyandıran bölümü, 
basına da yansıdığı üzere, Angclina Maccarone isimli bir senarist tarafından yazılmış ve 
yönetilmiştir. Sözkonusu televizyon kanalında çalışanların sayısının binleri aşması ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin Alman mevzuatının bu tip bilgi taleplerinin karşılanmasına izin 
vermemesi, dizinin yapımında görevli diğer elemanların kökenlerinin araştırılmasına imkan 
tanımamaktadır. 

13. İlgili dış temsilciliklerimiz, Bakanlığımın yönergeleri doğrultusunda konuya gereken 
ilgiyi göstermişlerdir. Ayrıca konunun, yayın özgürlüğü kapsamına girip girmediği hususu 
göz önüne alınarak, haklı tepkilerin sivil toplum kuruluşlan aracılığıyla itidalli bir tutumla 
dile getirilmesinin daha etkili olacağı değerlendirilmektedir. 

8.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ihale yolu ile sanatçı 
alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/1386) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Dr./ransel BARIŞ 
Kırklareli Milletvekili 
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1) Basınımızda çıkan, İstanbul Büyükşchir Bclediyesi'nin , 5 adet oyuncunun, 35 adet 
yardımcı oyuncunun, 25 adet füguran oyuncunun ve 20 adet özel nitelikli sanatçının taban 
fiyatı 2,8 milyon YTL dan ihale yolu ile sanatçı alınacağı yönündeki haber doğru mu? Bu 
haberler doğru ise, dünyada eşi benzeri olmayan sanatçı alımının, ihale yolu ile alınmasını 
doğru buluyor musunuz? 

2) Kamu Personel Yasasına aykırı olarak gerçekleştirile bu uygulama karşısında, 
uygulamayı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadı ise 
açtırmayı düşünüyor musunuz? 

3) Böyle bir ihale ilanı karşısında, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev 
yapmak üzere başvuru yapan tiyatro sanatçı var mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610-J-Û3l< 3 OL, / ü Z /2008 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/01/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/2644 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Tansel BARIŞ'ın 7/1386 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER* 
Cevap ' ErtuğrulGUNAY 

Bakan 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TANSEL BARIŞ'IN 7/1386 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Basınımızda çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 5 oyuncunun, 35 
yardımcı oyuncunun, 25 figüran oyuncunun ve 20 özel nitelikli sanatçının taban fiyatı 2,8 
milyon YTL den ihale yolu ile sanatçı alınacağı yönündeki haber doğru mu? Bu haber doğru 
ise, dünyada eşi benzeri olmayan sanatçı alımının, ihale yolu ile alınmasını doğru buluyor 
musunuz? 

SORU 2: Kamu Personel Yasasına aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulama 
karşısında, uygulamayı gerçekleştirilenler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
Açılmadı ise açtırmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 3: Böyle bir ihale ilanı karşısında, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 
görev yapmak üzere başvuru yapan tiyatro sanatçısı var mıdır? 

CEVAP 1-2-3: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanatçı alımına ilişkin bilgilerin 
ilgisi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması gerekmektedir. Bu konuda yetki 
ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesine aittir. 
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9. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, özürlülerin kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak materyallere 

ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/1387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.27-12-2007 

HulusluSüver 

Adana Milletvekili 

5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 15'inci maddesi 5'inci fıkrasında, "Özürlülerin, her türlü eğitim 

ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yazılı film ve 

benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür." denilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. Özürlü yurttaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kanunun 

yürürlüğe girdiği 2005 yılından buyana kaç adet ve çeşit kabartma, sesli, elektronik kitap, alt 

yazılı film ve benzeri materyal üretilmiş veya temin edilmiştir? 

2. özürlü yurttaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen veya 

temi edilen materyallerden kaç özürlü yurttaşımız yararlandırılmıştır? 

3. Bakanlığınız 2008 bütçesinden kabartma, sesli, elektronik kitap, alt yazılı, f i lm 

ve benzeri materyal üretilmesi veya temini için ne kadar pay ayrılmıştır? 

T.C. 
I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00/610- lââ^fr OL,/ O l /2008 
Konu : Soru Önergesi 

İ S TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/01/2008 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02/2644 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/1387 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

O-t-v-v—^ 
Bilgilerinizi arz ederim. 

J K L E R : Ertuğrul GÜNAY 
P=vaP Bakan 
Liste -
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/1387 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Özürlü yurttaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından buyana kaç adet ve çeşit kabartma, sesli, elektronik 
kitap, alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmiş veya temin edilmiştir? 

CEVAP 1: 5378 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana Bakanlığım 
Milli Kütüphane Başkanlığınca görme engelli kullanıcılara yönelik üretilen materyal dağılımı 
aşağıda belirtilmiştir. 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 
YILLARA GÖRE ÜRETİLEN MATERYAL DAĞILIMI 

Kasete Alınan Kitap 
Sayısı 
Konuşan Kitaplıkta 
Üretilen Kaset Sayısı 

2005 
33 

230 

2006 
97 

402 

2007 
25 

162 

TOPLAM 
155 

794 

Yine, 5378 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana Bakanlığım Milli 
Kütüphane Başkanlığınca görme engelli kullanıcılara yönelik temin edilen (koleksiyona 
kazandırılan) materyal (derleme, satın alma, bağış, mübadele yoluyla) dağılımı aşağıda 
belirtilmiştir. 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 
YILLARA GÖRE KOLEKSİYONA KAZANDIRILAN MATERYAL DAĞILIMI 

DERLEME 

SATIN ALMA 
BAĞIŞ 

MÜBADELE 

2005 
-

-
3 tür dergi 
(aylık) 
-

2006 
28 adet sesli 
kitap 
4 adet kitap 
3 tür dergi 
(aylık) 
-

2007 
-

-
3 tür dergi 
(aylık) 
-

TOPLAM 
28 

4 
Süreli Yayın 

-

Başkanlığımca; Konuşan Kitaplık Stüdyosunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 
görme engelli kullanıcılara daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla beş gönüllü okuyucunun 
aynı anda kullanabileceği modern dijital kitap seslendirme stüdyosu 03 Aralık 2007 tarihinde 
hizmete sunulmuştur. Ses ve gürültü izolasyonu sağlanan stüdyonun, 5 adet kabininde, 
bilgisayara dayalı olarak eş zamanlı kayıt yapılabilmektedir. 

14 Halk Kütüphanesinde bulunan konuşan kitaplık bölümlerinde braille dergi, CD. vb. 
yayınlar bulunmaktadır. 2006 yılsonu itibariyle konuşan kitaplıklar bölümünde bulunan 
materyal listesi ek'te sunulmuştur. 

Ayrıca, kaset ortamında bulunan sesli kitaplar dijital ortama aktarılmış olup web 
ortamından da görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 
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Bakanlığım Milli Kütüphane koleksiyonunda 1100 adet kaset kitap ile 500 adet kaset 
kitap ortamından dijital ortama aktarılmış sesli kitap bulunmaktadır, öte yandan görme 
engellilere yönelik harita, nota ve çeşitli ders kitaplarından oluşan 400 adet Braille (kabartma) 
eser bulunmaktadır. 

2007 yılında özürlü vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla Bakanlığımca yaptırılan 
veya desteklenen 10 adet setten oluşan belgesellerin İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
İspanyolca, Rusça ve Arapçanın yanı sıra Türkçe altyazı seçeneği de bulunmaktadır. Yine 
aynı kapsamda, belgesellerden oluşan setlerin yapımına ve ihtiyaç duyan kişi ve kurumların 
yararlandırılmasına devam edilecektir. 

Kütüphanelerimizde bulunan görme özürlüler bölümüne 2005-2007 yıllarında 
sağlanan materyallerin listesi ekte sunulmuştur. 2008 yılı bütçe imkanları çerçevesinde görme 
özürlü vatandaşların yararlanması için gerekli materyallerin sağlanmasına devam edilecektir. 

SORU 2: Özürlü yurttaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen veya 
temi edilen materyallerden kaç özürlü yurttaşlarımız yararlandınlmıştır? 

CEVAP 2: 5378 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana Bakanlığım 
Milli Kütüphane Başkanlığından yararlanan görme engelli kullanıcı dağılımı aşağıda 
belirtilmiştir. 

i MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 
YILLARA GÖRE ÖZÜRLÜ KULLANICI DAĞILIMI 

KADIN 
ERKEK 
TOPLAM 

2005 
66 
434 
500 

2006 
120 
306 
426 

2007 
67 
208 
275 

TOPLAM 
253 
948 
1201 

Ayrıca 2006 yılında Kütüphanelerimizden yararlanan özürlü vatandaşlarımızı gösteren 
tablo ekte sunulmuştur. 

SORU 3: Bakanlığınız 2008 bütçesinden kabartma, sesli, elektronik kitap, alt yazılı 
film ve benzeri materyal üretilmesi veya temini için ne kadar pay ayrılmıştır? 

CEVAP 3: Bakanlığım 2008 yılı bütçesinden özürlülere yönelik ayrı bir ödenek 
bulunmamaktadır, Bu tür harcamalar Bakanlığım yayın alımı projesi kapsamında görme 
engelli okuyucuların talepleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. 
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KONUŞAN KİTAPLIK 
H 

S
IR

A
 N

O
 

] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

İL 

Adana 

Antalya 

Batman 

Çanakkale 

Gaziantep 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

izmir 

Bursa 

Manisa 

Mersin 

Samsun 

Tekirdağ 

KÜTÜPHANE AD» 

Çağdaş Çocuk Kütüphanesi 

Tekelioğlu il Halk Ktp. 

II Halk Kütüphanesi 

M A E . İl Halk Ktp. 

Şehit Kamil Bilgi Yılı 

Beyazıt Devlet Ktp. 

Bakırköy Rıfat İlgaz İlçe 

Atatürk İl Halk Ktp. 

Aliağa İlçe Halk Ktp. 

İl Halk Kütüphanesi 

Salihli ilçe Halk Ktp. 

İl Halk Kütüphanesi 

Gazi İl Halk Ktp. 

İl Halk Kütüphanesi 

TOPLAM 

MEVCUT MATERYAL TÜRÜ 

B
R

A
IL

LE
 K

. 

Adet 

34 

36 

37 

20 

1 

821 

5 

35 

35 

1024 

Çeşit 

4 

2 

3 

4 

246 

1 

4 

35 

299 

S
 

Y
A

Y
IN

 

Adet 

51 

84 

84 

80 

108 

50 

69 

526 

Çeşit 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

13 

K
A

S
E

T
 

Adet 

2511 

649 

411 

728 

663 

10828 

4668 

1324 

35 

104 

384 

545 

329 

23179 

Çeşit 

7 

2 

318 

111 

1780 

372 

31 

1 

170 

545 

3337 
V

İD
E

O
 K

A
S

E
T

 

Adet 

183 

25 

9 

27 

1 

29 

71 

37 

382 

Çeşit 

6 

2 

9 

27 

1 

37 

82 

O 
o 

Adet 

25 

205 

202 

86 

59 

541 

2500 

230 

22 

275 

10 

72 

104 

4331 

Çeşit 

9 

63 

59 

494 

230 

275 

1 

14 

104 

1249 

D
İS

K
E

T
 

Adet 

10 

10 

11 

31 

Çeşit 

1 

10 

11 

22 

M
İK

R
O

F
İL

M
 

Adet 

24 

17 

46 

8 

95 

Çeşit 

1 

17 

46 

8 

72 

P
LA

K
 

16 

16 

1 

1 

D
İA

 

Adet 

200 

200 

Çeşit 

200 

200 

H
A

R
İT

A
 

Adet 

2 

2 

Çeşit 

2 

2 

Manisa Salihli İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde bulunan "Konuşan Kitaplık Bölümü"ru»vıtişvcüt materyali kullanıcısı olmadığından dolayı 
İzmir Atatürk il Halk Kütüphanesi Müdüriüğü'ne devredilmiştir. i "; :,\. ' 1 "; :' 

\ \ ".. "İ '"'"''•:*' -^ ''i 
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KULLANICI DURUMU (2006 YILI) 

S
IR

A
h 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

İL 

Adana 
Antalya 
Batman 
Bursa 
Çanakkale 
Gaziantep 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mersin 
Samsun 
Tekirdağ 

KÜTÜPHANE ADI 

Çağdaş Çocuk Kütüphanesi 
Tekelioğlu İl Halk Ktp. 
II Halk Kütüphanesi 
İl Halk Kütüphanesi 
M.A.E. II Halk Ktp. 
Şehit Kamil Bilgi Yılı 
Beyazıt Devlet Ktp. 
Bakırköy Rıfat İlgaz İlçe 
Atatürk İl Halk Ktp. 
Aliağa İlçe Halk Ktp. 
Salihli İlçe Halk Ktp. 
İl Halk Kütüphanesi 
Gazi II Halk Ktp. 
II Halk Kütüphanesi 

TOPLAM 

OKUYUCU SAYISI 
ÇOCUK 

K 

240 

864 
2 

8 
30 

E 

294 

1963 
2 

27 

6 
35 

YETİŞKİN 
K 

67 
252 
32 
6 

232 
89 

248 

185 
11 

17 
45 

E 
243 
402 
247 
117 
218 
222 
157 

192 
10 

18 
40 

TOPLAM 

310 
1188 
279 
123 
450 

3138 
409 

377 
48 

49 
150 

Hizmet vermedi 
1144| 2327| 1184| 1866} 6521 

2007 yılma ait veriler Bakanlığımıza henüz ulaşmadığı için 2006 yılına ait veriler kullanılmıştır. 
İstanbul Bakırköy Rıfat İlgaz İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Konuşan Kitaplık Bölümü 
10.05.2007 tarihinde hizmete açılmıştır. 
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GÖRME ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIN YARARLANMASI AMACIYLA 2005-2007 
YILLARI ARASINDA SAĞLANAN YAYINLAR 

2005 
2005 

2005 
2005 
2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 
2007 

2007 

2007 

Altı Noktanın Sesi (Kabartma) 
Altı Noktanın Sesi (Kaset) 
Altın Kalemler Gör-Bir"İn Sesi 
(Kaset) 
Ufkun Ötesi (Kabartma) 
Ufkun Ötesi (Kaset) 

Altı Noktanın Sesi (Kabartma) 

Altı Noktanın Sesi (Kaset) 

Körebe (Kabartma) 
Altın Kalemler Gör-Bir"İn Sesi 
(Kaset) 

Altı Noktanın Sesi (Kabartma) 
Altı Noktanın Sesi (Kaset) 

Körebe^Kabartma) 
Altın Kalemler Gör-Bir"İn Sesi 
(Kaset) 

Ayhk 
Ayhk 

Ayhk 
Ayhk 
Ayhk 

Ayhk 

Ayhk 
iki 
Ayhk 

Ayhk 

Ayhk 
Ayhk 
îki 
Ayhk 

Ayhk 

Altı Nokta Körler Derneği 
Altı Nokta Körler Derneği 
Görmeyenler Kültür ve 
Birleşme Derneği 
Türkiye Körler Federasyonu 
Türkiye Körler Federasyonu 

Altı Nokta Körler Derneği 

Altı Nokta Körler Derneği 

Altı Nokta Körler Derneği 
Görmeyenler Kültür ve 
Birleşme Derneği 

Altı Nokta Körler Derneği 
Altı Nokta Körler Derneği 

Altı Nokta Körler Derneği 
Görmeyenler Kültür ve 
Birleşme Derneği 

20 
81 

81 
20 
81 

21 

82 

21 

82 

14 
82 

14 

82 

10.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Tekelin hanımeli markasının tescilini yapmamasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1388) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtanjarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Kemal Anadol 
İzmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

24.12.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan "Tekel'den kız kaçırma" başlıklı 

Nedim Şener imzalı haberde, satışa çıkarılan Tekel'in daha önce tescil işlemi 

tamamlanmamış olan 22 markadan 21'i için 2007 yılında tescil işlemi yaptırdığı, 

ancak 81 yıllık Hanımeli Markası için tescil işlemi yaptırılmadığı bilgisi yer almaktadır. 
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Aynı haberde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 

ihale şartnamesine diğer bütün markalan koymasına karşın Hanımeli markasını 

koymadığı iddia edilmiştir. Söz konusu haberde, Mesut Barzani ile bağlantısı olduğu 

iddia edilen ve AKP Belediye Başkan adayı olmuş bir şahsa ait Mersin'deki firma ile 

bağlantılı bir diğer firmanın Hanımeli Markası için tescil başvurusunda bulunduğu 

belirtilmiştir. Hanımeli Markasının tescilinin yapılmaması, ardından bu markanın 

ihale şartnamesine de alınmaması, kamuoyunda bu işlemlerin planlı bir şekilde 

yürütüldüğü ve kamunun zarara uğratıldığı izlenimini doğurmuştur. Bu 

bağlamda; 

1. TEKEL'in 81 yıllık Hanımeli Markasının tescili için başvuruda bulunulmadığına 

ilişkin iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise, 21 marka için tescil 

başvurusunda bulunulurken sadece Hanımeli markası için tescil talebinde 

bulunamamasının gerekçeleri nedir? 

2. TEKEL'in başvurmaması nedeniyle, Hanımeli Markasının, 27 Şubat 2008 

tarihinde Mesut Barzani ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir firmaya geçeğine 

ilişkin iddialar doğru mudur? TEKEL'in tescil talebinde bulunmaması marka 

hakkından bedelsiz olarak vazgeçmesi anlamına gelmez mi? 

3. Tescil başvurusunda bulunulmaması için Maliye Bakanı mı yoksa TEKEL 

Genel Müdürü mü talimat vermiştir? Eğer Bakan ya da Genel Müdür talimat 

vermedi ise, hangi kamu görevlisi tescil talebinde bulunulmamasına neden 

olmuştur? 

4. TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesine Hanımeli Markasının 

konulmadığı doğru mudur? Eğer doğru ise, Hanımeli Markasının şartnameye 

konulmamasının gerekçeleri nedir? Hanımeli markasının şartnameye 

konulmaması TEKEL için oluşacak fiyatın düşmesine ve dolayısıyla kamunun 

zarara uğramasına neden olmaz mı? 

5. Hanımeli Markası için tescil talebinde bulunulmaması ve ihale şartnamesine 

alınmaması ile ne tutarda bir kamu zararı ortaya çıkacaktır? 

6. Hanımeli Markası için tescil başvurusunda bulunmayan TEKEL yetkilileri ile 

ihale şartnamesine almayan özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri 

hakkında herhangi bir idari ya da adli soruşturma açılmış mıdır? Eğer açılmadı 

ise, bunun gerekçeleri nedir? 

7. Kamunun zarara uğramasının engellenmesi ve ortaya çıkan şaibeleri 

gidermek için, Hanımeli Markasının tescili ve ihale sözleşmesine dâhil edilmesi 

için bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

' Subal 2008 
SAYI : B.02.1 .ÖİB.0.65.00.610/726 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Kemal ANADOL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih 
edilen 7/1388 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

24.12.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan "TEKEL'den kız kaçırma" başlıklı Nedim 
ŞENER imzalı haberde, satışa çıkarılan TEKEVin daha önce tescil işlemi tamamlanmamış 
olan 22 markadan 21 'i için 2007 yılında tescil işlemi yaptırdığı, ancak 81 yıllık Hanımeli 
Markası için tescil işlemi yaptırılmadığı bilgisi yer almaktadır. Aynı haberde, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'nın, TEKEVin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesine diğer bütün 
markaları koymasına karşın Hanımeli markasını koymadığı iddia edilmiştir. Söz konusu 
haberde, Mesul BARZANİ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve AKP Belediye Başkan adayı 
olmuş bir şahsa ait Mersin'deki firma ile bağlantılı bir diğer firmanın Hanımeli Markası için 
tescil başvurusunda bulunduğu belirtilmiştir. Hanımeli Markasının tescilinin yapılmaması, 
ardından bu markanın ihale şartnamesine de alınmaması, kamuoyunda bu işlemlerin planlı bir 
şekilde yürütüldüğü ve kamunun zarara uğratıldığı izlenimini doğurmuştur. Bu bağlamda; 

SORU 1- TEKEVin 81 yıllık Hanımeli Markasının tescili için başvuruda bulunulmadığına 
ilişkin iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise, 21 marka için tescil başvurusunda bulunulurken 
sadece Hanımeli markası için tescil talebinde bulunulmamasının gerekçeleri nedir? 

SORU 2- TEKEVin başvurmaması nedeniyle, Hanımeli Markasının, 27 Şubat 2008 tarihinde 
Mesut BARZANİ ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir firmaya geçeceğine ilişkin iddialar doğru 
mudur? TEKEVin tescil talebinde bulunmaması marka hakkında bedelsiz olarak vazgeçmesi 
anlamına gelmez mi? 

SORU 3- Tescil başvurusunda bulunulmaması için Maliye Bakanı mı yoksa TEKEL Genel 
Müdürü mü talimat vermiştir? Eğer Bakan ya da Genel Müdür talimat vermedi ise, hangi kamu 
görevlisi tescil talebinde bulunulmamasına neden olmuştur? 

SORU 4- TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesine Hanımeli Markasının 
konulmadığı doğru mudur? Eğer doğru ise, Hanımeli Markasının şartnameye konulmamasının 
gerekçeleri nedir? Hanımeli markasının şartnameye konulmaması TEKEL için oluşacak fiyatın 
düşmesine ve dolayısıyla kamunun zarar uğramasına neden olmaz mı? 

SORU 5- Hanımeli Markası için tescil talebinde bulunulmaması ve ihale şartnamesine 
alınmaması ile ne tutarda bir kamu zararı ortaya çıkacaktır? 
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SORU 6- Hanımeli Markası için tescil başvurusunda bulunmayan TEKEL yetkilileri ile ihale 
şartnamesine almayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri hakkında herhangi bir idari ya 
da adli soruşturma açılmış mıdır? Eğer açılmadığı ise, bunun gerekçeleri nedir? 

SORU 7- Kamunun zarara uğramasının engellenmesi ve ortaya çıkan şaibeleri gidermek için, 
Hanımeli Markasının tescili ve ihale sözleşmesine dahil edilmesi için bir girişimde bulunulması 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 1,2,3,4,5,6,7- Hanımeli Markası, TEKEL'in henüz "T.C. İnhisarlar İdaresi" olarak faaliyet 
gösterdiği dönemden başlayarak kullanılmış ve Hanımeli sigarası adıyla 1905-1951 yılları 
arasında filtresiz olarak üretilip Ülkemizde satılmıştır. 

Bu marka, özellikle hanımların içebileceği nefasette bir ürün olması ve tüketicinin talebi nedeniyle 
zaman zaman üretilip satılmış, ancak hiçbir zaman ciddi bir pazar payına sahip olamamıştır. 

Bu dönemi takiben, TEKELGenel Müdürlüğü ile Rinsoz Et Ormond S.A. Firması arasında 
sağlanan işbirliği ile Türk ve Virjinya tütünleri harmanından oluşan ve özellikle İsviçre ile 
Almanya gibi Avrupa Ülkelerinde de pazarlanması öngörülen "Hanımeli" sigarası,1987 yılından 
itibaren İsviçre'deki Tabacs Turcs tesislerinde üretilerek Kitıg-Size tipli Amerikan Blcnd sigara 
örneği olarak piyasaya sunulmuştur. 

Tabacs Turcs S.A. 1949 yılında İsviçre'de kurulmuş, başlangıçta TEKEL'in %50 sermaye payı ile 
katıldığı iştiraki olup, takiben 11.04.2001 tarih ve 2317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Şirketin 
% 100'üne sahip olunmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.09.2004 tarihli ve 2004/91 sayılı 
Kararı ile tasfiyesine karar verilen Şirket, 12.05.2006 tarihinde tasfiye edilmiş bulunmakladır, 

Hanımeli markasının, gerek Ülkemizde üretildiği yıllarda gerekse İsviçre'de üretilerek Ülkemizde 
satıldığı yıllarda hiçbir zaman tescili söz konusu olmadığı gibi, anılan markanın İsviçre veya diğer 
Avrupa ülkelerinde tescil edildiğine ilişkin bir bilgi de mevcut değildir. 

21 adet marka tescili, TEKEL'in bağlı ortaklığı Sigara Sanayi tşletmeleri ve Ticaret A.Ş.'nin 
olağan marka tescil ve yenileme çalışmalarıyla ilgili olup, başvuru süreci devam eden bu markalar 
yeni marka tescili anlamında değildir. 

Hanımeli markasıyla ilgili olarak gazetelerde çıkan haberlerden önce ilgili alanlarda yapılan 
araştırmalarda, R ve P Routes and Points Sigara Pazarlama ve Ticaret A.Ş. isimli şirketin bu 
markayı kendi adına tescili için başvuruda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Sigara Sanayi 
İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. tarafından 12.12.2007 tarihinde bir yandan adı geçen şirketin başvurusu 
için itirazda bulunulurken diğer yandan markanın, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. adına 
tescili için de süreç başlatılmıştır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan tescil başvurusunda 
rüçhan hakkı talebinde bulunulmuştur. 

TEKEL tarafından daha önceki süreçlerden başvuruda bulunulmamış olması hiçbir zaman için 
marka hakkında vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. Ayrıca Hanımeli markasının tescil 
başvurusunda bulunulmaması için herhangi bir siyasi ve/veya idari otoritenin talimatı olmamıştır. 

Bu arada "Hanımeli Markası" 11.01.2008 tarihinde yapılan zeyüname ile TEKEL'in 09.11.2007 
tarihli ihale şartnamesinde yer alan devre konu markalar listesine eklenmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Ialiyc Bakanı 

- 6 2 2 -



TBMM B: 58 5 . 2 . 2 0 0 8 

/ / . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir Alman televizyonunda yayınlanan bir diziye iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/1421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.02.01.2008 

Ensar ÖGÜ1 
Ardahan Milletvekili 

tslamın özü olan Alevi toplumu, yüzyıllardır Anadolu topraklarında yobazların fetvaları 
ile aşağılanmış, horlanmış, asla hak etmedikleri uygulamalara ve iftiralara maruz 
kalmışlardır, Geçmişte yobaz ulemaların iftiralarına benzer bir iftiranın, Almanya'da bir 
televizyon dizisi ile tekrar gündeme gelmesi Alevi Toplumunu derinden yaralamıştır. 
Alman Devlet Kanalı ARD ve ona bağlı NDR kanalında gösterilen "Tatort" adlı dizide 
Alevi olarak gösterilen bir babanın kızına tecavüz eder şekilde gösterilmesi ve bu aşağılık 
tavrın Alevilere yönelik yüzyıllardır devam eden "Mum Söndü" iftirasını çağrıştırması 
büyük üzüntü yaratmıştır. 

1- Bu çirkin ve iftira dolu olay ile ilgili dizinin yayından kaldırılması konusunda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak niçin bir girişimde bulunmadınız? 

2- Alevi ailenin kız çocuğuna, babası tarafından tecavüz edilmesi ve sonrasında eniştesine 
sığınıp türban takması konusunu işleyen bu iftiracı senaryo yazarlarının tespiti ve 
cezalandırılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gibi bir işlem yaptınız? 

3- Dizinin yapımcıları ve kanal yetkilileri hakkında cezai yaptırım uygulanması konusunda 
Alman 1 liikümeli ile temaslarda bulunacak mısınız? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Yurtdışında Yaşayan Türkler, (iöç, İltica ve Emlak üenel Müdür Yardımcılığı 
Yurtdışında Yaşayan Türkler Daire Başkanlığı 

Sayı : B.06.O.KÛYD.0.0-026.21-2008/34063 0 4 Şubat 20C 
Konu : Soru önergesi / Ensar Öğüt 

SÜRELİ - İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 14 Ocak 2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2760 sayılı yazıları. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün 7/1421 Esas No'lu yazılı soru öndj-gesinin^ 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ali BABACAN 
Dışişleri Bakanı 
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i ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
7/1421 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1. Bu çirkin ve iftira dolu dizinin yayından kaldırılması konusunda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak niçin bir girişimde bulunmadınız? 

2. Alevi ailenin kız çocuğuna, babası tarafından tecavüz edilmesi ve sonrasında 
eniştesine sığınıp türban takması konusunu işleyen bu iftiracı senaryo yazarlarının tespiti ve 
cezalandırılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gibi bir işlem yaptınız? 

3. Dizinin yapımcıları ve kanal yetkilileri hakkında cezai yaptırım uygulanması 
konusunda Alman Hükümeti ile temaslarda bulunacak mısınız? 

YANITLAR 

1. Tatort dizisine ilk tepkimiz 26 Aralık 2007 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı 
açıklamasıyla dile getirilmiştir. Bakanlığım bu açıklamayı vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadıkları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimize ve Daimi Temsilciliklerimize temaslarında 
istifade etmeleri kaydıyla iletmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığım da 4 Ocak 2008 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Bakanlığımın bu 
açıklamasında, sözkonusu dizinin yayınlanmasından sorumlu çevrelerin dikkatlerinin yol 
açılan toplumsal huzursuzluğa çekilmesine ve bu çevrelerin bu hatalarından dolayı başta 
Aleviler olmak üzere kamuoyundan özür dilemelerine yönelik beklentimiz dile getirilmiştir. 
Ayrıca ilgili dış temsilciliklerimiz, Bakanlığımın yönergeleri doğrultusunda konuya gereken 
ilgiyi göstermişlerdir. 

2 ve 3. Cezai yaptırım, başlatılan bir hukuk sürecin sonunda mahkeme tarafından 
suçun tespit edilmesine ve cezaya ilişkin vereceği karara bağlıdır. Bu ise, vatandaşlarımızın 
ilgili kişilere karşı Alman mahkemelerinde dava açmaları ile mümkün olabilir. İç hukuk 
yollarının tüketilmesi sonrasında şikayet konusunun uluslararası yargıya taşınması ise, şikayet 
konusunun ilgili uluslararası hukuki belgelerin kapsamı içinde yer alması halinde 
mümkündür. 

12.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan bir diziye 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/1422) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını "arz 

ederim 
Saygılar ımfa. 

Yılmaz ATEŞ 
inkara Milletvekili •^C-

Alman ARD televizyonunda yayınlanan "Tatort" adlı dizide Alevi Küllün.'ıne ve 
inancına hakaret eden, çirkin sahneler yer almaktadır "Eline, beline, diline, sahip ol 
düsturunu" kendilerine rehber edinmiş milyonlarca Alevi yurttaşımızı rencide eden, 
karalayan bu diziyle ilgili olarak; 
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1- Bu çirkin dizinin yayından kaldırılması için Alman dışişleri bakanlığı nezdinde 
girişimde bulundunuz mu? Bulundunuzsa bu girişim ne «Şamadadır? 

2- Bu konuyu uluslar arası platformda yargıya taşıyacak misiniz? 

3- Milyonlarca alevi yurttaşımıza ağır hakaret içeren, bu çirkin dizi nedeniyle 
Alman Hükümetine bir nota vermeyi düşünüyor musunuz? 

4- Alman Hükümeti'nin dizi nedeniyle ülkemizde, Almanya'da ve dünyanın dört bir 
yanında yaşayan tüm Alevi yurttaşlarımızdan özür dilemesi için her hangi bir girişiminiz 
olacak mıdır"? 

5- HuKüınetınızın Alevi açılımı gündemdeyken bu tür hakaretlerin yeniden 
gündeme getirilmesi karşısında ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Yurtdışında Yaşayan Türkler. Göç. İltica ve Km I ak Genci Müdür Yardımcılığı 
Yurtdışında Yaşayan Türkler Daire Başkanlığı 

Sayı : B.06.0.KOYD.0.0-026.21 -2008/35175 0 4 Sübat 2008 
Konu : Soru Önergesi / Yılmaz Ateş 

SÜRELİ - İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Ocak 2008 larih ve A.01.0.C3NS.0.10.00.02-2760 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Atcş'in 7/1422 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ali BABACAN 
Dışişleri Bakanı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ'İN 
7/1422 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1. Bu çirkin dizinin yayından kaldırılması için Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
girişimde bulundunuz mu? Bulundunuzsa bu girişim ne aşamadadır? 

2. Bu konuyu uluslararası platformda yargıya taşıyacak mısınız? 
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3. Milyonlarca Alevi yurttaşımıza ağır hakaret içeren bu çirkin dizi nedeniyle Alman 
Hükümetine bir nota vermeyi düşündünüz mü? 

4. Alman hükümetinin dizi nedeniyle ülkemizde, Almanya'da ve dünyanın dört bir 
yanında yaşayan tüm Alevi yurttaşlarımızdan özür dilemesi için her hangi bir girişiminiz 
olacak mıdır? 

5. Hükümetimizin Alevi açılımı gündemdeyken bu tür hakaretlerin yeniden gündeme 
getirilmesi karşısında ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

YANITLAR 

1. Bakanlık olarak 4 Ocak 2008 tarihinde yaptığımız kapsamlı açıklamada, sözkonusu 
dizinin yayınlanmasından sorumlu çevrelerin dikkatlerinin yol açılan toplumsal huzursuzluğa 
çekilmesine ve bu çevrelerin bu hatalarından dolayı başta Aleviler olmak üzere kamuoyundan 
özür dilemelerine yönelik beklentimiz dile getirilmiştir. 

2. Uluslararası yargı mekanizmalarına başvurulması, öncelikle iç hukuk yollarının 
tüketilmesine bağlıdır. Ayrıca, şikayet konularının uluslararası yargıya taşınabilmesi için, 
şikayet konusunun ilgili uluslararası hukuki belgelerin kapsamı içinde yer alması da 
gerekmekledir. 

3 ve 4. Türkiye Cumhuriyeti gibi Almanya Federal Cumhuriyeti'nde de inanç, fikir, 
ifade ve yayın özgürlükleri hukuki güvence altına alınmıştır. Yasalarla güvence altına alınmış 
demokratik sistemlerin ahenk içinde işlemesi demokratik toplumların üyesi olan bireylerin, 
grupların ve kurumlarının sorumluluk bilinci içinde birbirlerinin haklarına, özgürlüklerine ve 
kültürlerine saygı göstermesine bağlıdır. Kültürlerarası diyalog ve hoşgörü Almanya gibi 
nüfusunun yaklaşık %18'i göçmenlerden oluşan bir ülkede hayati önem taşımaktadır. Birey, 
grup ve kurumların demokrasinin gereği olan sorumluluk bilincinden uzak davranmalarının 
bedelini ise bütün toplum yaşamaktadır. "Tatort" dizisiyle ilgili tartışmalar ve yaşanmakta 
olan huzursuzluklar bunun en açık örneğidir. Bu nedenle Bakanlığımın 4 Ocak 2008 tarihli 
açıklamasında sözkonusu dizinin yayınından sorumlu çevrelerin dikkatlerinin yol açılan 
toplumsal huzursuzluğa çekilmesi ve bu çevrelerin bu hatalarından dolayı başta Aleviler 
olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilemeleri beklentimiz dile getirilmiştir. 

5. Tatort dizisine ilk tepkimiz 26 Aralık 2007 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı 
açıklamasıyla dile getirilmiştir. Bakanlığım bu açıklamayı vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadıkları ülkelerdeki dış temsilciliklerimize temaslarında istifade etmeleri kaydıyla 
iletmiştir. Ayrıca, Bakanlığım da 4 Ocak 2008 tarihinde bir açıklama yapmıştır. 

"Tatort" dizisi gibi benzeri yayınların yeniden gündeme gelmemesi için, konunun 
yayın özgürlüğü kapsamına girip girmediği hususu göz önüne alınarak, sivil toplum 
kuruluşlarımızın itidalli bir tutumla gösterecekleri kararlı tepkiler önem arzetmektedir. 
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13.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, Almanya 'da Türkleri hedef gösteren seçim propa

gandalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/1423) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından Anayasanın 98. 
ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
03.01.2008 

Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 

Duvarlarda bir afiş,afişte bir sarışın Alman bayan yandan,arkadan görünümlü altında yazılan 
yazı "Ali beni taciz etme." Almanya'da neonazi akımın siyasal temsilcisi REP 
(Cumhuriyetçiler Partisi), inin imzası var.AB karşıtlığı nedeniyle, Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy bir yandan.diğer yandan , Almanya da iktidar partisi CDU dahil, hem AB 
çerçevesinde, hem insan hakları açısından,yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza karşı 
kampanyalar açıyor.Aimanya da 2.5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor.Başbakan 
Merkel'in partisi CDU'nun yaptırdığı anket, "Ya yemin et ya terket" kapsamında.Irkçı parti 
REP Hessen Eyalet seçimleri nedeniyle, yine Türkleri hedef alıyor. Ali beni taciz etme, diye 
bir afiş bastırıyor. Bu bir seçim afişi .Propaganda malzemesi olarak Hessen'de her yerde bu 
afişler var. 

SORU : 

1-Avrupa ırkçılıkla mücadele "Çerçeve Sözleşmesi" ve AİHS nin ayrımcılığı yasaklayan 14 
ncü maddesine rağmen Almanya'da ırkçı kampanyalar açılmaktadır.Bu tür vatandaşlarımızı 
hedef alan kampanyalar karşısında Dışişleri Bakanlığı ne tür önlem almıştır veya önlem 
almayı düşünüyor mu? 

2-Almanya da vatandaşlanmızı aşağılayan,dışlayan bu kampanyalar karşısında herhangi bir 
tepki gösterilmişmidir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Yurtdışında Yaşayan Türkler, Göç, İltica ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı 
Yurtdışında Yaşayan Türkler Daire Başkanlığı 

Sayı : B.06.0.KOYD.0.0-026.21-2008/35206 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/I lasip 04 Sltat 20Ü8 

Kaplan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 14 Ocak 2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2760 sayılı yazılan. 
.Sımak Milletvekili Sayın Hasip Kaplaıı'ın 7/1423 llsas No'lu yazılı soru 

yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ali BABACAN 
Dışişleri Bakanı 
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ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SAYIN HASİP KAPLAN'IN 
7/1423 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1. Avrupa ırkçılıkla mücadele "Çerçeve Sözleşmesi" ve AİHS'nin ayrımcılığı 
yasaklayan 14 ncü maddesine rağmen Almanya'da ırkçı kampanyalar açılmaktadır. Bu tür 
vatandaşlarımızı hedef alan kampanyalar karşısında Dışişleri Bakanlığı ne tür önlem almıştır 
veya önlem almayı düşünüyor mu? 

2. Almanya da vatandaşlarımızı aşağılayan, dışlayan bu kampanyalar karşısında 
herhangi bir tepki gösterilmiş midir? 

YANITLAR 

1. Bahsekonu afiş Hessen Eyaleti'nde 27 Ocak 2008 tarihinde yapılacak olan seçimlere 
yönelik kampanya kapsamında Cumhuriyetçiler Partisi (REP) tarafından bastırılmıştır. Anılan 
Parti, sadece yüzde 0.6 oy potansiyeli olan, aşırı uçta yer alan marjinal bir oluşumdur. 
Sözkonusu afişte yeralan sloganı üreten milletvekili adayı Otmar, amaçlarının kamuoyunun 
dikkatini çekmek için insanları kışkırtmak olduğunu basma verdiği demeçlerde ifade etmiştir. 

Bu kışkırtmanın Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı hedef aldığı görülmektedir. 
Ancak konunun üzerinde durulmasının halihazırda dışlanmış bir siyasi hareket olan REP'i 
basın-yayın organlarının gündemine taşıyacağı, böylelikle güttüğü amaca hizmet edeceği 
düşünülmektedir. 

öte yandan, Alman yasalarının, seçim kampanyalarıyla ilgili olarak, kullanılan afiş, 
broşür ve demeçlerde Nazi yanlısı söylemlerin kullanılması dışında herhangi bir yasaklamayı 
öngörmemekte olduğu bilinmektedir. 

2. Almanya'daki vatandaşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından kurulan derneklerin 
yöneticileri afişe tepkilerini dile getirmişler ve bu kampanyayı ırkçılık olarak 
nitelendirmişlerdir. Alman toplumunun sağduyulu kesimi de afişi ve kampanyayı eleştirmiştir. 

14.-Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/1435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

' F^z iTOPUZ^y ^ 
Muğla Milletvekili 

Bindiği üzere, 2863 sayılı KTVK' da yapılan değişiklikle Kurulların yapısının değiştirilerek 
üye sayısının 5'ten 7 ye çıkartılması ve uzman sayısının azaltılması, bazı bölgelerde 
hazırlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Çevre Düzeni Planlarında 
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bölgedeki sit derecelerinin düşürülmesi(İzmir- Çeşme vd.), Maliye Bakanı sayın Unakıtan'ın 
Çamlıca'daki Villası için Koruma Kurulu üyelerinin değiştirilmesi ve sit derecesinin 
düşürülmesi, "İnsanlığın ortak mirası" olan Hasankeyf ve Allianoi antik kentlerinin sular 
altında kalmasına izin verilmesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi arasında kalan saray 
arazisinde tarihi kalıntılar üzerine 'Otel İnşaatı' izni verilmesi gibi örneğini 
çoğaltabileceğimiz bir çok tarihsel, kültürel ve doğal ulusal değerimizin rant uğruna 
katledilmesine göz yumulduğu bir dönemde, Başbakan sayın R. Tayyip Erdoğan'ın 30 
Aralık 2007 günü Topkapı Sarayı'nm onarılan Has Oda ve Mukaddes Emanetler Daircsi'niıı 
açılış töreninde " "Tarihini Kaybeden Tapusunu Kaybeder" açıklaması samimiyetten ve 
ciddiyetten uzak bulunmuştur. 

York/İngiltere, Bruges/Belçika, Manosgue/Fransa ya da Delf/Hollanda benzeri örneklerde 
olduğu gibi, esas olan "tarihten kalanı en azından özgün görünümüyle geleceğe taşınmasıdır." 
Kültür ve Turizm Bakanlığının temel görevlerinden biriside, "insanlığın ortak mirası" olan 
antik kentlerin ve tarihsel alanların çevresi ile birlikte korunması ve.gelecek kuşaklara 
aktarılmasıdır. 

Kaldı ki, Türkiye'nin, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme(1983), Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözlcşmesi(1989) gibi anlaşmalar 
yanı sıra, Venedik Tüzüğü(1964), Amsderdam Bildirgesi(1975), Uluslararası Anıtlar ve 
Siteler Konseyi(lCOMOC), Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri Konusunda 
Tavsiyeler (UNESCO, 30 Kasım 1976, Nairobi) gibi bir çok bildirge ve tavsiye kararında 
imzası bulunmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Türkiye'nin kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda yeterli düzeyde 
olduğumuz söylenebilir mi? 

2- Avrupa ülkelerinde genel bütçeden tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
uygulamaları için ayrılan payın yüzde 1 olduğu ifade edilmektedir. Ülkemizde genel 
bütçeden tarih, kültür ve tabiat varlıklarımızı koruma uygulamaları için ayrılan payın 
miktarı nedir? 

3- Yoğun tarihsel, kültürel ve doğal potansiyele sahip ülkemizde, genel bütçeden ayrılan 
pay koruma konusunda yapıcı adımlar atılabilmesi için sizce yeterli midir? 

4- Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yasasının gereği olarak, koruma kurulları 
aracılığıyla son beş yılda kaç adet "koruma amaçlı imar planı" yaptırılmış ve 
yürürlüğe girmiştir? Bu planların bölgesi, yeri ve isimleri nedir? 

5- Koruma amaçlı imar planı olmaksızın yeni yapılaşma dahil her türlü uygulamanın 
sürmesine göz yumulması iddia edildiği üzere belli çevrelerin rant beklentisinden mi 
kaynaklanmakladır? 

6- Özel Mülkiyet alanında kalan tarihsel ve kültürel varlıkların korunması için, taşınmaz 
sahibine ne tür ekonomik ve teknik destek sağlanmaktadır? 

7- 2008 başı itibarı ile, ülke genelinde tescil ve ilan edilmiş kentsel, doğal, tarihi, 
arkeolojik ve karına sit alanı sayısı nedir? 
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i KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
| Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 — ZJ&bO^ ^^f/^)1i2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/01/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/2760 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPUZ'un 7/1435 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 
C D < ladet> Bakan 

Hacimli olduğundan bastırılamayan CD ortamındaki eki dosyasındadır. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAVIN FEVZİ TOPUZ'UN 7/1435 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Türkiye'nin kültür ve tabiat varlıklannın korunması konusunda yeterli düzeyde 
olduğumuz söylenebilir mi? 

CEVAP 1: Kültür varlıklarının korunmasında izlenecek politikaların önemli unsurları, bütçe, 
mevzuat, nitelikli personel ve kamuoyu duyarlılığı ile yerel sahiplenmedir. Bu unsurlar eş zamanlı 
ve birbiriyle uyumlu ve destekler nitelikte olmaları halinde koruma politikaları etkili olarak 
uygulanmakta ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır. Son yıllarda kültür varlıklarının korunmasında 
olumlu gelişmelerin sayısının arttığı görülmektedir. Ayrıca koruma politikalarında gözetilmesi 
gereken en önemli ilkelerden biri de sürdürülebilirliliktir. Kültür varlıklarının koruma-kullanma 
dengesi sağlanarak hem restorasyonu hem de işlevsel olarak değerlendirilmeleri gerekir. Bu 
yaklaşım çerçevesinde koruma mevzuatımız 2004-2005 yıllarında kapsamlı bir değerlendirmeye 
tabi tutulmuş ve çağdaş koruma ilke ve amaçlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Ardından ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmış ve uygulanmasına başlanmıştır. 

Konuyla ilgili Bakanlığımca yürütülen çalışmalar kapsamında; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesi uyannca, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığıma 
bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge kurullan kurulmuştur. Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Bölge Kurullannın 
daha sağlıklı çalışmalarını, daha etkin ve süratli karar almalarını sağlamak amacıyla, ülkemizde 
bulunan 28 adet kültür ve tabiat varlıklanm koruma bölge kuruluna ek olarak Kocaeli Kültür ve 
Tabiat Varlıklanm Koruma Bölge Kurulu, İstanbul ve Ankara Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları kurulmuş ve 2007 yılında faaliyetlerine başlamışlardır. 
Böylece koruma bölge kurulu sayısı 31 'e yükselmiştir. 

<^7 
Ertuğrul GÜNAY 
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2863 sayılı Kanununun 10, 11 ve 57 nci maddeleri gereğince çıkarılan "Koruma Uygulama 
ve Denetim Büroları, Proje Bürolan ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik" uyarınca Büyükşehir Belediyeleri, Valilikler ve Bakanlıkça izin 
verilen Belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere 
sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik ve arkeoloji gibi meslek alanlarından 
uzmanların görev aldığı koruma, uygulama ve denetim büroları (KUDEB) kurulmaktadır. 

Bu kapsamda Adana, Muğla, Zonguldak, Çanakkale, Tekirdağ, Sivas ve Hatay olmak üzere 
toplam 7 Valilik ile Antalya Büyükşehir, Çanakkale, Gaziantep Büyükşehir, Kütahya, Alanya, 
Kayseri Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir, Muğla, İstanbul Büyükşehir, Beyoğlu, Ankara 
Büyükşehir, Trabzon, Eskişehir Büyükşehir, Şanlıurfa, Ayvalık, Konya Büyükşehir ve Eyüp olmak 
üzere 17 belediye başkanlığı bünyesinde KUDEB kurulmuş olup faaliyetlerine başlamışlardır. 6 
Belediye başkanlığı ise henüz staj aşamasında olup, stajları bittiğinde faaliyete başlamaları 
sağlanacaktır. 

SORU 2: Avrupa ülkelerinde genel bütçeden tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
uygulamaları için ayrılan payın yüzde 1 olduğu ifade edilmektedir. Ülkemizde genel bütçeden tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarımızı koruma uygulamaları için ayrılan payın miktarı nedir? 

CEVAP 2: Ülkemizin 223.295.098.209.-YTL olan 2008 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden 
Bakanlığıma 826.586.000.-YTL ödenek ayrılmıştır. Bakanlığım 2008 mali yılı bütçesinin, Merkezi 
Yönetim Bütçesindeki payı ise %0,37 dir. 

SORU 3: Yoğun tarihsel, kültürel ve doğal potansiyele sahip ülkemizde, genel bütçeden ayrılan pay 
koruma konusunda yapıcı adımlar atılabilmesi için sizce yeterli midir? 

CEVAP 3: Genel Bütçeden ayrılan pay yeterli olmamakla birlikte bu payın artırılması için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Bakanlığım Yatırım Bütçesinin yanı sıra, 
planlanan işler ve yapılan başvurular doğrultusunda Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünden de ödenek talep edilebilmektedir. Yerel yönetimlerden gelen talepler Taşınmaz 
Kültür Varlıklarına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İl Özel İdarelerinde toplanan 
emlak vergileri kesintileri kapsamında yönlendirilmektedir. 

Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarının onarımına katkı yapılması konusu da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına 
Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. 

SORU 4: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının gereği olarak, koruma kurulları 
aracılığıyla son beş yılda kaç adet "Koruma amaçlı imar planı" yaptırılmış ve yürürlüğe girmiştir? 
Bu planların bölgesi, yeri ve isimleri nedir? 

CEVAP 4: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının gereği olarak ülkemizde 337 adet 
Koruma Amaçlı imar planı yapılmıştır. Söz konusu planların yerlerini ve isimlerini gösterir CD 
ekte gönderilmiştir. 

SORU 5: Koruma amaçlı imar planı olmaksızın yeni yapılaşma dahil her türlü uygulamanın 
sürmesine göz yumulması iddia edildiği üzere belli çevrelerin rant beklentisinden mi 
kaynaklanmaktadır? 

CEVAP 5: Koruma amaçlı imar planlarının Belediyeler ve Valiliklerce iki sene içerisinde 
yapılması 2863 sayılı yasanın 17 nci maddesi gereğince zorunludur. Zorunlu sebeplerle bu süre 
Koruma Bölge Kurullarınca bir sene daha uzatılabilmektedir. Bu sürenin 2008 yılı Temmuz ayında 
dolacağı ve bu planların süresi içerisinde yapılıp ve Koruma Kurullarına iletilmesi gerektiği ilgili 
idarelere bildirilmiştir. Planı bulunmayan alanlarda uygulamalar geçiş dönemi koşullan 
doğrultusunda Koruma Kurulu kararı alınarak yürütülmektedir. Yukarıda belirtilen sürenin sonunda 
planı bulunmayan bölgelerde geçiş dönemi koşullan iptal edilecek olup, planı bulunmayan 
alanlarda uygulama yapılması mümkün olmayacaktır. 

- 6 3 1 -



T B M M B : 5 8 5 . 2 . 2008 

SORU 6: Özel Mülkiyet alanında kalan tarihsel ve kültürel varlıklann korunması için, taşınmaz 
sahibine ne tür ekonomik ve teknik destek sağlanmaktadır? 

CEVAP 6: 15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik' kapsamında Bakanlığım 
Bütçesinden tescilli yapıların onarımı için karşılıksız yardım yapılmaktadır. Aynı Kanun Maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihli ve 2578$:;sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik' çerçevesinde 
Valiliklerce katkı payı aktarılmaktadır. 

Ayrıca 'Toplu Konut İdaresince Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve 
Restorasyonu İçin Kullandırılacak Kredilerin Tahsis, Kullanımı ve Geri Ödemelerine Dair Usul ve 
Esaslar'a göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eski eserlerin onarımı için 10 yıl geri ödemeli % 4 
senelik faizli kredi kullandırmaktadır. Bakanlığım internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. 

SORU 7: 2008 başı itibari ile, ülke genelinde tescil ve ilan edilmiş kentsel, doğal, tarihi, arkeolojik 
ve karma sit sayısı nedir? 

CEVAP 7: 

TÜRKİYE GENELİNDE SİT ALANLARI 

Â7keöİi^ik'srrÂ1anı 

Doğal Sit Alanı 

Kentsel Sit Alanı 

Tarihi Sit Alanı 

Diğer Sİt Alanları 
(Üst üste sit alanları) 

kentsel Arkeolojik Sit Alanı 

TOPLAM 

Not: Ekim -2007 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 

75.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu 'nun, yılbaşı gecesi Taksim 'de olan taciz olayına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/1436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür Ve Turizm Bakanı Sayın Krtuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Özl 
Cl-I 

Dünya metropolleri arasında yer alan istanbul'daki yılbaşı kutlamaları tüm dünya 
tarafından izlendi. Yılbaşında İstanbul Taksim Meydanı'nda kendini bilmez kişiler tarafından 
taciz edilen turistlerin görüntüleri de medyaya yansıdı. Buna göre; 

1- Kendini bilmez kişiler tarafından taciz edilen turistlerin görüntülerinin basına yansımasıyla 
ülke imajımız büyük darbe almıştır. Bu konuda Bakanlığınızın zedelenen ülke imajımızı 
düzeltmek adına yaptığı bir çalışma var mıdır? 

j 7097 

İ1109 

. j _ 
138 

;379 

"Î38 

İ8963 

/ÇERÇİOĞLU 
P/Aydın Milletvekili 
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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0..01.00.610--L33V? O^/OZ/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/01/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/2760 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU'nun 7/1436 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

^ K : Ertuğrul GÜNAY 
C e V & P Bakan 

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 7/1436 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Dünya metropolleri arasında yer alan İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları tüm dünya 
tarafından izlendi. Yılbaşında İstanbul Taksim Meydam'nda kendini bilmez kişiler tarafından taciz 
edilen turistlerin görüntüleri medyaya yansıdı. Buna göre; 

SORU 1: Kendini bilmez kişiler tarafından taciz edilen turistlerin görüntülerinin basına 
yansımasıyla ülke imajımız büyük darbe almıştır. Bu konuda Bakanlığınızın zedelenen ülke 
imajınızı düzeltmek adına yaptığı bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 1: Bakanlığım, ülkemizin imajını olumlu yönde en üst seviyeye çıkarmak için, yurt dışı 
tanıtımı yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, 
festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, 
bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri 
desteklemek yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak kapsamındaki 
faaliyetlerden sorumludur. 

Bakanlığımca, ülkemizin turistik, tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin sürekli ve etkin bir 
şekilde tanıtımın yapılması sayesinde Ülkemiz Dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasındadır. 
2007 yılsonu itibariyle ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 23.341.000.- kişiye, turizm geliri ise 
18.487.000.000.- Dolara ulaşmıştır. 
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Yılbaşında tstanbul-Taksim meydanında yaşanan ve kamuoyunca da nefretle karşılanan bu 
tür olaylar her ülkede olabilecek birkaç kendini bilmezin sebep olduğu münferit olaylardır. 

Bakanlığımca, ülkemiz imajının daha da güçlendirilmesi amacıyla 83 ülkede tanıtım 
kampanyalan yürütülmekte, yabancı basın, seyahat ticareti mensupları ve kamuoyuna mal olmuş 
şahsiyetler ülkemize davet edilerek ağırlanmakta, bunların dışında yoğun olarak propaganda ve 
reklâm faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Turizm sektörü her şeyden önce bir hizmet sektörüdür ve bu sektörde insan unsuru önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Bakanlığımca toplumda turizm bilincini geliştirmek, insanlarımızı 
turizm konusunda doğru davranışlara yönlendirmek ve turizm değerlerimizin korunmasında daha 
duyarlı hale getirmek amacıyla Yaygın Turizm Eğitim Programlan gerçekleştirilmektedir. 

Hedef kitle olarak; 

Mülki İdare Amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sektör Çalışanları, Polis-
Jandarma-Zabıta-Gümrük ve Enformasyon Memurları, Ev Pansiyonculuğu İşletmeciliği Yapanlar 
ile Esnaf-Taksi Sürücüleri-Deniz Taşıyıcıları vb. gelmektedir. 

Ayrıca, toplumsal düzeyde turizm bilincini oluşturulmasına yönelik olarak turizm 
potansiyeli arz eden, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın illerinin yanı sıra, 2008 yılında da 
Karabük, Bolu, Adana, Mersin, Kütahya, Afyon, İsparta, Burdur, Bilecik, Zonguldak, Bartın, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Erzurum, Erzincan, Tokat, Sivas ve Yozgat illerinde seminerler 
düzenlenecektir. 

Söz konusu seminerlerin ana konularını ise; 

Ürün Oluşturma ve Pazarlama Teknikleri, Turizm île İlgili Mevzuat, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Mevzuatı, İletişim-İnsani İlişkiler, İmaj (Türkiye İmajı-Mesleki İmaj), Etik 
(Mesleki Etik), Av Turizmi, Eko Turizm, Hijyen ve Çevre Sağlığı oluşturmaktadır. 

16.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek 'in, Dereköy sınır kapısının tır trafiğine açılmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/1459) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 31.12.2007 

* Av. Turgut DİBEK f 

Kırklareli Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından en önemlisi olan Kırklareli Dereköy-
Malko Tırnovo sınır kapısı yolcu ve küçük araç trafiğine açık olmasına karşın, tır trafiğine 
kapalıdır. 

Dereköy sınır kapısının, İstanbul-Kınalı-Edirne otoyoluna yaklaşık 1,5 saat mesafede 
olmasının yanında, Dereköy sınır kapısından çıkış yapacak tırların eski doğu bloku ülkelerine 
ulaşımı diğer sınır kapılarına göre 400-450 km. kısalacaktır. Böyle bir avantajı bulunan 
Dereköy sınır kapısının tır trafiğine de açılmasının Kırklareli İlinin sanayi, ticaret ve turizmine 
çok önemli katkılar sağlayacağı ortadadır. 
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Buna göre; 

1. Dereköy Malko Tırnovo sınır kapısının tır trafiğine açılması için hükümetin çalışması 
mevcut mudur? 

2. Çalışmalar sürmekte ise sınır kapısının hangi tarihte tır trafiğine açılması 
planlanmaktadır? 

3. Edirne-Lalapaşa Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısının açılması için gösterilmiş olan 
gayretin Dereköy -Malko Tırnovo sınır kapısının tır trafiğine açılması için de 
gösterilmesi düşünülüyor mu? 

4. Dereköy sınır kapısının tır trafiğine açılması halinde Kırklareli İline sağlayacağı yararlar 
konusunda bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002 .2-^° 
KONU : Soru Önergesi 7/1459 

^.\../ajl./2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 14.01.2008 tarih ve B.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/1459-2788/6164 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/1459 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.01.1/10-33/>(£, 2G/C>\/lÖO% 

Konu : 7/1459 Sayılı Soru Önergesi 

fNus 0 0 2 3 5 1 28.01.2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 17.01.2008 tarihli ve B.02.0.002-103 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazı eki, Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DÎBEK tarafından yöneltilen 7/1459 
sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1- Malko Tırnova Mudut Kapısının Bulgaristan tarafından tek taraflı olarak 1986 yılında TIR 
trafiğine kapatılmasıyla birlikte, TIR Uygulama Tebliği'nde transit güzergahı olarak yer alan 
Dcreköy Gümrük Kapısı da fiilen TIR trafiğine kapatılmıştır. 

Dcreköy Sınır Kapısının yeniden TIR trafiğine açılmasını teminen, Karayolu ile Uluslararası 
Eşya Taşıyan Araçların Seyir ve Konaklama, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 
4 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan olumlu görüşlerin alınmasını müteakip 
konuya ilişkin olarak Bulgar tarafının da görüşünün alınması kararlaştırılarak durum 08.07.2003 
tarihli, 6156 sayılı yazımız ile Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Kkonomik işler Genel Müdür 
Yardımcılığına intikal ettirilmiştir. 

Dcreköy Hudut Kapısının, Yap-İşlct-Devret modeli ile yeniden yapılandırılması hususunda 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 07.03.2003 tarih ve 2003/T-4 sayılı kararı ile yetki 
Müsteşarlığımıza verilmiş ve Müsteşarlığımızca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yapılan 
davete olumlu yanıt alınmıştır. Bulgaristan tarafının söz konusu Kapının TIR trafiğine açılması 
yönünde olumlu bir yaklaşımı beklenilmektedir. 

2-Dereköy Hudut Kapısının TIR trafiğine açılması ile ilgili Müsteşarlığımızca yürütülen 
çalışmalar tamamlanmıştır. Anılan Sınır Kapısının TIR trafiğine açılması, Bulgaristan ile 
ülkemiz arasında konu ile ilgili mutabakat sağlanmasına bağlı olduğundan, açılışa ilişkin 
herhangi bir tarih verilememektedir. 

3-Yukarıda da belirtildiği üzere, Dereköy Hudut Kapısının TIR trafiğine açılması için gerekli 
işlemler eksiksiz yapılmış olup, tüm kara sınır kapılarımız için aynı hassasiyet gösterilmektedir. 

4-Anılan Gümrük Kapısı ile ilgili olarak Müsteşarlığımızca yapılması gereken işlemler yerine 
getirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
DEVLET BAKANLIĞI 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH 28.01.2008 

210 
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17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in biyodizelin vergi araçlarıyla teşvikine ilişkin sorusu ve 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1461) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.02-01-2008 

HulusİMSüvel 

Adana Milletvekili 

Dünyadaki pek çok ülke enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanım paylarını artırma çabasındadırlar. Bu nedenle teşvik ve destek programları yasalarla 

belirlenmiştir. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Norveç, İsveç, Polonya, Slovakya 

ve Çek Cumhuriyeti'nde, biyodizel yasal olarak vergiden muaftır. Biyodizel, petrolde dışa 

bağımlılığı azaltması, tarımsal üretimde çeşitliliği artırması, kırsal kalkınmayı desteklemesi ve 

yem sanayine hammadde sağlaması gibi sebeplerle ülkemiz açısından daha büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu itibarla; 

1. Bakanlığınızca biyodizel üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, KDV ve ÖTV 

oranlarının düşürülmesi veya vergiden muaf tutulması planlanmakta mıdır? 

2. Teşvik amacıyla, enerji tarımı yapan ve yağlı tohum üreten üreticilere, yağlı 

tohum üretiminde kullanılan girdilerde uygulanan vergilerin azaltılması yönünde 

Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Cclir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.I.GİB.0.03.82/8211-680 
KONU : 

J31.02.2008 0 1 0 0 3 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
2760 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in tarafıma tevcih ettiği 7/1461 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5479 sayılı Kanun ile biodizel isimli mal Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) 
sayılı listenin (A) cetveline eklenerek ÖTV'ye tabi tutulmuştur. 22.01.2008 tarihi itibari ile 1 
litre biodizel üzerinden 0,7200 YTL ÖTV alınmaktadır. 
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5/6/2006 tarih ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bu Kanuna ekli (I) 
sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan biodizel isimli malın, işleme lisansı sahibi firmalar 
tarafından yalnızca Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 
Kararnamede yer alan motorin türleri ile harmanlanmak üzere rafınerici veya dağıtıcı 
firmalara tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir. 

Söz konusu Kararname uyarınca motorin türleri için belirlenen ÖTV tutarları, bu 
mallara biodizel karıştırılmış olması hallerinde karıştırılan malın miktarının karışım miktarına 
oranı kadar eksik uygulanacaktır. 

Biodizel üretiminin ÖTV açısından teşviki amacıyla yapılan bu düzenleme ile yerli 
tarım ürünlerinden elde edilen biodiz.elin enerji sektörüne kazandırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, enerji tarımı yapan yağlı tohum üreticilerine, yağlı tohum üretiminde 
kullanılan girdilerde uygulanan vergilerin azaltılmasına yönelik de herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

18.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'in, İzmir'deki bir TOKİ projesini yürüten inşaat firmasıyla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in 
cevabı (7/1538) 

I TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz eder im. 

Saygılarımla. 

Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

Basında yer alan haberlerde; İzmir İli, Konak İlçesi Uzundere' de TOKİ tarafından 
yapılmakta olan 3080 daire'nin, 1176 dairesinin ihalesi İsmail Hakkı Ekşi İnşaat firmasına 
ihale edildiği, bu f irmada çalışan işçilere, ücretlerinin altı aydan beri ödenmediği 
belirtilmektedir. Haberin devamında, işçilerin biriken ücretlerini talep etmeleri üzerine; 
konuyla ilgili olarak TOKİ 'n in devreye girdiği, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanlığı İzmir 
yetkilerince, "artık yapılan işlerle söz konusu İnşaat Firmasının bir ilgisinin kalmadığı, tüm 
ödemelerin TOKİ tarafından yapılacağı" iddialarına yer verilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1 - Söz konusu konutlar hangi inşaat firmasına ihale edilmiştir? Söz konusu iş halen 
hangi firma tarafından yürütülmektedir? Yüklenici firma, gerçekte İsmail Hakkı Ekşi İnşaat 
firması ise işi bırakmasının ya da bıraktırılmasının gerekçeleri nelerdir? 

2- TOKİ Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından, çalışan personel ve taşeron 
firmalara, "geçici kabul yapılıncaya kadar işe devam edin tüm hak ve sorumluluklarınız 
TOKİ tarafından yerine getirilecektir" şeklinde bir taahhütte bulunulduğu iddiaları doğru 
mudur? Doğru ise TOKİ verdiği söze ilişkin taahhüdünün gereklerini neden yerine 
getirmemektedir? 
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3- İsmail Hakkı Ekşi İnşaat firması ve taşeronları bünyesinde, Ağustos 2007 
tarihinden bu yana çalışan ve ücretlerini alamayan personel sayısı kaç kişidir? 

4- Yine TOKlnin taahhüdüne güvenerek mevcut inşaatlar için malzeme temin eden 
firmaların, çalışan işçilere tabldot hizmeti veren yemek şirketinin ve şantiyenin elektrik 
ihtiyacını karşılayan TEDAŞ'ın alacaklarını tahsil edemediği iddiaları doğru mudur? Doğru 
ise bu firmaların ve TEDAŞ'ın alacakları ne zaman ödenecektir? 

5- Söz konusu inşaatta halen çalışmakta olan işçilerin puantajlannın düzenli olarak 
tutulduğu ancak bir kısmının SSK bildirimlerinin yapılmadığı ve SSK primlerinin ödenmediği 
iddiaları doğrumudur? Doğru ise, bu firma hakkında yürütülen cezai bir işlem var mıdır? 

6-Yukarıda belirttiğimiz olumsuzluklar konusunda size ulaşan herhangi bir şikayet 
dilekçesi var mıdır? 

7- Mağdur olan işçilerin ücretlerinin ödenmesi, SSK bildirimlerinin yapılması ve prim 
borçlarının yatırılması için, önergemiz ışığında nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ 1° ^ 
Konu :Soru önergesi 0 4 5 ^ " ?TıQ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22.01.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1538-3039/6608 sayılı 
yazınız. 

tzmir Milletvekili Sn. Selçuk AYHAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Ek-1 soru önergesi cevabı Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcr 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN SELÇUK AYHAN'IN 22.01.2008 TARİH VE 7/1538-
3039/6608 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN İDAREMİZ CEVABI 

Basında yer alan haberlerde; İzmir İli, Konak İlçesi Uzundcre'de TOKİ 
tarafından yapılmakta olan 3080 dairenin, 1179 dairesinin ihalesi İsmail Hakkı Ekşi 
İnşaat firmasına ihale edildiği, bu firmada çalışan işçilere ücretlerinin altı aydan beri 
ödenmediği belirtilmektedir. Haberin devamında, işçilerin biriken ücretlerini talep 
etmeleri üzerine;—konuyla ilgili olarak TOKİ'nin devreye girdili, TOKİ l'\ gıdama 
Dairesi Başkanlığı j/.nıir yetkililerince "artık yarıdan işlerle söz konusu inşaat firmasının 
bir ilgisinin kalmadığı, tüm ödemelerin TOKl parafından yapılacağı" iddialarına yer 
verilmektedir. Konuyla ilgili olarak; 

I 

Sorul- Söz konusu konutlar hangi inşaat firmasına ihale edilmiştir? Söz konusu 
iş halen hangi firma tarafından yürütülmektedir? Yüklenici firma, gerçekte İsmail 
Hakkı Ekşi İnşaat firması ise işi bırakmasının'ya <\\\ bıraktınlmasının gerekçeleri 
nelerdir? • 
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Cevap i- İ/m ir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediyesi ile İdaremiz 
arasında; İzmir İli, Konak Belediyesi sınırları içinde bulunan ve .11.03.1978 tarih ve 8/3864 
sayılı, 04.05.1998 tarih ve 11100 sayılı, 21.07.2003 tarih w 9749 sayılı, 27.12.2002 tarihli 
Bakanlar Kururlu Kararları ile Afete Maruz Bölge ilan edilen alanlardaki gecekondu ve kaçak 
yapıların temizlenip tasfiye edilerek çağdaş standartlarda Konak Kentsel Yenileme Mani'nin 
oluşturulması ve afete r.ıaruz bölgede yaşayan hak sahiplerine Uzunderc Toplu Konut 
Alanfnda TOKİ tarafından yaptırılacak konutlardan tahsis edilmesi hususunda 04.02.2005 
tarihinde protokol imzalanmıştır. Söz konusu Protokol kapsamında imalatlara başlanmış ve 
konutlar geçici kabul aşamasına gelmiştir. 

ı 
4 Bu protokol kapsamında 39.998.525,00 YIL ve artı K.DV bedelle ihalesi yapılan 

"İzmiı L'/undcrc 2. Bölge 1 176 adet konut ile genel, ada içi altyapı, ile çevre düzenleme 
inşaatı" işi İsmail Hakkı Ilkşi İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış ve 03.04.2006 
tarihinde sözleşme imzalanarak 04.04.2006 tarihinde firmaya yer teslimi yapılmıştır. 
Yüklenici firma 11.12.2007 tarihinde İdaremize dilekçe ile başvurarak geçici kabul 
eksikliklerinin firmanın nam ve hesabına İdaremiz tarafından tamamlanmasını istemiştir. 
Dolayısı ite iş bırakma ve bıraktırma söz konusu değildir. 

Soru 2- TOKİ L'yguluma Dairesi Başkanlığı tarafından, çalışan personel ve 
taşeron firmalara "geçici kabul yapılıncaya kadar işe devam celin tüm bak ve 
sorumluluklarını/. TOKİ tarafından yerine getirilecektir" şeklinde bir taahhütte 
bulunduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise TOKİ verdiği söze ilişkin taahhüdünün 
gereklerini neden yerine getirmemektedir? 

Cevap 2- Geçici kabul eksikleri yüklenici firma nam ve hesabına İdaremiz tarafından 
tamamlanacaktır. Tespit edilen geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için gereken iş ve 
işlemler İdaremiz tarafından yürütülecektir. Bundan önceki iş ve işlemler yüklenici firma 
sorumluluğundadır. 

Soru 3- İsmail Hakkı Ekşi İnşaat firması ve taşeronları bünyesinde, Ağustos 2007 
tarihinden bu yana çalışan ve ücretlerini alamayan personel sayısı kaçtır? 

Soru 7- Mağdur olan işçilerin ücretlerinin Ödenmesi, SSK bildirimlerinin 
yapılması ve prim borçlarının yatırılması için önergemiz ışığında nasıl bir çalışma 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 3 ve 7- İsmail Hakkı Ekşi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan 
personele ait işçilik alacak listesi müşavir firma vasıtası i'le tarafımıza ulaşmış, bununla ilgili 
olarak gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yüklenicinin İdaremizle imzalamış olduğu sözleşme 
eki '"Genel Şartname"nin 35'inci maddesinin 6'ncı paragrafı gereği İdare, geriye dönük üç 
aylık tutara kadar ödeme yapmaktadır. 

Ayrıca, İdaremizin yüklenici firma nam ve'hesabına iş yapmaya başlayacağı tarihten 
itibaren SSK bildirgelerinin takibi İdaremiz tarafından,yapılmaktadır. 

Soru 4- Yine TOKİ 'n in taahhüdüne güvenerek mevcut inşaatlar için malzeme 
temin eden firmaların, çalışan işçilere tabldot hizmeti veren yemek şirketinin ve 
şantiyenin elektrik ihtiyacını karşılayan TEDAŞ'ın alacaklarını tahsil edemediği 
iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu ı'imıa hakkrhda yürütülen cezai bir işlem var 
mıdır? 

Cevap 4- Söz konusu firma ile işi yapan malzeme tedarikçileri yaptıkları sözleşmeler 
ve aldıklar; ödeme belgeleri ile alacaklarına ilişkin hukuki takip başlatabilmektedir. 

Ayrıca. TfîDA.Ş'a ait borç, "Tamamlama Komisyonu'" marifeti ile ödenmiştir. 
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TOKİ 4734 sayılı İhale Kanunu gereğince ihale yapmaktadır. TOK! nin mükellefiyeti 
kamınla belirlenmiş olup; yüklenici firma haricinde başka hiçbir firma ile muhataplığı yoktur. 
Kanun çerçevesinde gereklerini yerine getirmiş ve getirmektedir. Sözleşmedeki muhatap 
haricinde hiçbir kimse ve firmaya taahhütle bulunmamış ve bulunma yetkisi yoktur. Tedarikçi 
firmalar TOKİ ile muhatap değillerdir, hukuki kurallar çerçevesinde alacaklarını takip 
edebilirler. * 

Soru 5- Söz konusu inşaatta halen çalışmakta olan işçilerin puantajlarının 
düzenli olarak tutulduğu ancak bir kısmının SSK bildirimlerinin yapılmadığı ve SSK 
primlerinin ödenmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu firma hakkında 
yürütülen cezai bir işlem var mıdır? 

Cevap 5- Yüklenici firmanın İdaremize sunmuş olduğu tüm hakedişleriııde S.S.K. 
bildirgeleri konulmuş ı! . . r , bunlara ait S.S.K. borç sorgulaması yapılmıştır. 

Soru 6- Yukarıda belirttiğimiz olumsuzluklar konusunda size ulaşan herhangi 
bir şikayet dilekçesi var mıdır? 

Cevap 6- İdaremize konu ile ilgili çeşitli şikayet dilekçeleri ulaşmıştır. Ticari 
alacaklara ait dilekçelere alacaklarına ilişkin hukuki takip başlatmaları yönünde cevap 
verilmiş, işçi alacaklarına ilişkin ödeme yapılmaya başlanmıştır. 

19.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'in, TOKİ'nin bir işini yürüten inşaat şirketinde 
işçilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/1545) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN taratifiSan Anayasa 
98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99.maddcleri gereğince yazılı olarak ce\pplanpırılmasınj; arz 
ederim. 11.01.2008 

Seilahdhrm Ö E ' I N M T A Ş 
DiW/bakır Milletvekili 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), halen Kon ya/Meram'da inşaatı devam eden 
"Meram l.lîtap TOKİ Konutları" işini, ER YAPI Sanayi ve Ticaret Kolektif Şirketi'ne ihale 
etmiştir. Bu firma, inşaatın çeşitli iş kollarında çalıştırmak üzere 200 dolayında işçiyi istihdam 
etmiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde, firma yetkilisi Mustafa Kemal KIRANDAL şantiye 
yemekhanesinde işçilerin nüfus cüzdanlarım toplatarak incelemiş, ardından Diyarbakır İli 
nüfusuna kayıtlı olan toplam 13 işçiyi ayırarak "Sizler Kurtsunuz. Biz Türk işçiler 
çalıştırmak istiyoruz. Kırıkkale'den işçi getirteceğiz. Bu yüzden derhal şantiyeyi terk edin. 
Terketmezseniz jandarmaya haber veririm." diyerek, kış şartlarında memleketlerinden 
ekmek parası için Konya'ya gelen bu işçileri işten çıkartmıştır. 

Aynı zamanda Türk Ceza Yasası'nın 122/a maddesinde tanımlanan suça tekabül eden bu açık 
ayrımcı uygulama nedeniyle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

1- Basına da yansımış olan bu olay hakkında Başbakanlığınıza bağlı Toplu Konut 
İdaresi'nce herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

2- İşçilerin etnik kökenine bağlı istihdam politikası uygulayan bu yüklenici firma 
hakkında, Kamu İhale Kanunu'na bağlı olarak Kamu İhale Kurumu'nca re'sen 
inceleme yapılması ve başta sözleşmenin feshi ile ihaleden yasaklanması olmak üzere 
yaptırım uygulanması hakkında Başbakanlığınızın görüşü nedir? Böylesi bir 
yaptırımın, muhtemel ayrımcı uygulamaların önüne geçilmesinde etkili olur mu? 
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3- Anılan şantiyede ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde, henüz işten çıkartılmamış 
ama örneğin soğukta boyunlarına poşu taktıkları için aynı ayrımcılığa maruz kalması 
muhtemel başka işçilerin, görüşleri nedeniyle öğrencilerin, etnik kökenleri nedeniyle 
kiracıların, Türkçe bilmeyen hastaların, dillerindeki doğu aksanı nedeniyle devlet 
memurlarının, bil cümle yurttaşların haklarının korunması için tedbirleriniz nelerdir? 

4- Anayasal eşitlik ilkesinin Başbakanlığınıza bağlı bir kurumun yetki sahasında bu 
derece alenen çiğnenmesi karşısında; etnik kökeni nedeniyle bir çok yerde uygulanan 
ayrımcılığın giderilmesi için ne tür tedbirler planlamaktasınız? 

5- Nüfus cüzdanlarında Diyarbakır ya da Doğu/Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 
illerden herhangi birinin yazılı olması dışında bir suçları olmayan işçiler Kadir YİĞİT, 
Ramazan YİĞİT, Veysel YİĞİT, Mehmet ŞEN, Aydın ŞEN, Yahya TAY, Celal 
ÖZKAYNAK, Mehmet SAĞİR, Tarık ARAŞ, Mehmet Zülküf KAÇAR, Vedat ŞEN, 
Ali KARATEKE ve Meydin KARATEKE'nin kış mevsiminde köylerinden kalkarak 
ekmek parası için çalışmaya geldikleri ve bu ayrımcılıkla karşılaştıkları 
düşünüldüğünde, bu yurttaşlarımızın maddi ve manevi zararlarının giderilmesi 
yönünde Başbakanlığınızca hangi girişimlerde bulunulacaktır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.O.OOl//05" 
rgesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konu :Soru Önergesi Q 4 $ok\ £uüCi '.3 

ÎLGl -.22.01.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1545-3068/6638 sayılı 
yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sn. Selahattin DEMİRTAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakan u ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

Hacimli olduğundan bastırılamayan ekleri dosyasındadır. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN 22.01.2008 
TARİH VE 7/1545-3068/6638 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN 

İDAREMİZ CEVABI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen Konya Mcram'da inşaatı devam 
eden "Meram 1. etap TOKİ Konutları" işini, ERYAPI Sanayi ve Ticaret Kolektif 
Şirkcti'nc ihale etmiştir. Bu firma, inşaatın çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 200 
dolayında işçiyi Tstihdam etmiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde, firma yetkilisi Mustafa 
Kemal K1RANDAL şantiye ycmekhancsindc'işçilerin nüfus cüzdanlarını toplatarak 
incelemiş, ardından Diaybakır ili nüfusuna kayltlı olan toplan 13 işçiyi ayırarak; "Siz 
Kurtsunuz, Biz Türk işçiler çalıştırmak istiyoruz. Kırıkkale'den işçi getireceğiz, Bu 
yüzden derhal şantiyeyi terk edin. Terk etmezseniz jandarmaya haber veririz." diyerek, 
kış şartlarında memleketlerinden ekmek parası için Konya'ya gelen bu işçileri işten 
çıkartmıştır. 

Aynı zamanda Türk Ceza Kamımı'mııı 122/a maddesinde tanımlanan suça 
tekabül eden bu açık ayrımcı ::ygulama nedeniyle aşağıdaki soruların 
cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Soru 1- Basına da yansımış olan bu olay hakkında Başbakanlığınıza bağlı Toplu 
Konut İdaresince herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

Cevap 1- İdaremiz tarafından 05.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan Konya Meram 
l.etap 958 adet konut ile genci, ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi 54.250.000 
YTL ve artı KDV bedelle liryapı San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış olup; 15.08.2007 
tarihinde firmaya yer teslimi yapılarak uygulama başlatılmıştır. * 

« 
Söz konusu şantiyeyle ilgili basında yer alan haberler nedeniyle İdaremizce soruşturma 

yapılmıştır. 
Söz konusu soruşturmada, önergede bahsedilen "Sizler Kurtsunuz biz Türk işçiler 

çalıştırmak istiyoruz. Kırıkkale'den işçi getirteceğiz bu yüzden derhal şantiyeyi terk edin. Terk 
etmezseniz Jandarmaya haber veriri;-.'."' gibi diyalogların yaşanmadığı Şantiye Şefi Kemal 
Kırandağ'ın ifadesinden ve Jandarmanın tuttuğu tutanaktan anlaşılmıştır (flk.ll dosya). 

Soru 3- Anılan şantiyede ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde, henüz işten 
çıkartılmamış ama örneğin soğukta boyunlarına poşu taktıkları için aynı ayrımcılığa 
maruz kalması muhtemel başka işçilerin, görüşleri nedeniyle öğrencilerin, etnik 
kökenleri nedeniyle kiracıların, Türkçe bilmeyen hastaların, dillerindeki doğu aksanı 
nedeniyle devlet memurlarının, bil cümle yurttaşların haklarının korunması için 
tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap 3- Söz konusu şantiyede diğer iş kollarında güneydoğu ve doğu kökenli 
işçilerimiz halen huzurlu bir şekilde çalışmaktadır. 

F.ryapı San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Türkiye'de 6 adet toplu konut şantiyesi 
faaliyette olup bu şantiyelerde ve diğer tüm TOKİ şantiyelerinde Ülkemizin her yöresinden 
işçiler istihdam edilmekte ve hiçbir ayırım yapılmamaktadır. 

- 6 4 3 -

http://flk.ll


TBMM B: 58 5 . 2 . 2 0 0 8 

Soru 5- Nüfus cüzdanlarında Diyarbakır ya da Doğu/Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki illerden herhangi birinin yazılı olması dışında bir suçları olmayan işçiler; 
Kadir YİĞİT, Ramazan YİĞİT, Veysel YİĞİT, Mehmet ŞEN, Aydın ŞEN, Yahya TAY, i 
Celal ÖZKAYNAK, Mehmet SAĞIR, Tarık ARSA, Mehmet Zülküf KAÇAR, Vedat 
ŞEN, Ali KARATEKE ve Meydin KARATEKE'njn kış mevsiminde köylerinden 
kalkarak ekmek parası için çalışmaya geldikleri ve bu ayrımcılıkla karşılaştıkları 
düşünüldüğünde, bu yurttaşlarımızın maddi ve manevi /.ararlarının giderilmesi 
yönünde Başbakanlığınızca hangi girişimlerde bulunulacaktır? 

Cevap 5- Bahse konu işçilerden Celal Özkaynak ve Mehmet Sağır şu an şantiyede bir 
fiil alt taşeron Gündem Ticaret bünyesinde SSK'ya, bağlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca yine 
önergede adı geçen Mehmet Şen, Vedat Şen, Rama-zan Yiğit, Mehmet Zülküf Kaçar isimli 
işçiler şantiyeyle hiç alakası olmadığı gibi adı geçen bu şahısların şantiyedeki arkadaşlarını 
ziyaret eımek için olay anında şantiyede bulundukları ekle gönderilen belgelerle tespit 
edilmiştir (Ekli dosya). '• : 

Bahse konu şantiyeden çıkış alan 7 isçi ekte de'fotoğrafları ve h-'.sında çıkan haberlere 
konu olan inşaat duvarlarına propaganda ve provake edici yazıları yazdıkları için, huzur 
ortamını bozmaları sebebiyle şantiyeden uzaklaştırılmıştır. Bu durum jandarmanın tuttuğu 
raporla tespit olunmuştur (Ekli dosya). 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, Kırgızistan 'a deprem yardımı yapılıp yapılma
dığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/1598) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın M. Sail YAZIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Depremde büyük zarar gören ve karakış yaşayan Kırgızistan'ın Oş bölgesinde acil yardıma 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

26 Aralık'ta Oş'ta meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde bir çok ev, okul ve hastaneler 
zarar görmüştür. 

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Kırgızistan'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 30 
dereceye kadar düşmüş bulunmaktadır. 

Buna göre; 

1) Dost ve kardeş ülke durumunda bulunan, soy birliğimiz olan Kırgızistan'a yaşanan bu 
deprem sonrası herhangi bir yardım yapılmış mıdır? 

2) Eğer yapılmadıysa bakanlığınız aracılığıyla bu konuda bir çalışma yürütülmekte 
midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.009Xi3»/zi? * / \ /2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.01.2008 tarih ve A.OI.O.GNS.0.10. 00.02-7/1598-3077/6647 sayılı yazı. 
b) 30.01.2008 tarih ve B.02.I.TİK.0.71.00.00/311-0161/0679 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN'ın 7/1598 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: İlgi (b) yazı 

[A/. Ltâ^U^&Cİ^ 
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 

Devlet Bakanı 

T I K A 

Sayı : B.02.1 .TİK.0.71.00.00/3// - t a t \ /OblrS 
K n n ı ı • Çrvnı Onpropcî ' 

30.01.2008 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : Devlet Bakanlığı'nın 29/01/2008 tarih ve B.02.0.009/093.02/217 sayılı yazısı. 

. İlgi yazıları eki ile iletilen Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN'ın T.B.M.M 
Başkanlığına, Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği 1598 sayılı yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu önergede yer alan sorular aşağıdaki gibi 
cevaplandırılmıştır. 

1-2006 yılına ait envanterde sadece Kırgızistan'da yaşanan sel felaketi sonrasında 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 5000 ABD Doları tutarındaki ayni yardım 
ile Türkiye Kızılay Demeği Genel Müdürlüğü tarafından verilen 10000 ABD Doları 
tutarındaki yardıma ait kayıtlar mevcuttur. 

2-Başkanlığımızın 2007 yılı içerisinde konu ile ilgili herhangi bir faaliyetinin 
bulunmadığı tespit edilmiş olup, şu ana kadar diğer kamu kurum ve kuruluşlarca doldurulan 
formlarda konuya ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır. 

2008 yılı Ocak ayında diğer kurum ve kuruluşların veri girişine açılan 2007 yılı acil 
yardım envanteri, veri girişlerinin halen sürüyor olması sebebiyle henüz tamamlanmamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

tuşa KULAKLIKAYA 
Başkan 
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21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, lisanssız akaryakıt bayilerine, kaçak akaryakıta ve akarya

kıttaki ÖTVoranına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/1600) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.10-01-2008 

Huiui i Güvel 

Adana Milletvekili 

5576 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu'na eklenen Ek 3'üncü maddesinde "Kaçak petrolün; bu Kanun 

hükümleri dışında satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticarî 

amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması yasaktır." denilmektedir. 

Bu madde kapsamında; 

1. 2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerde lisans 

almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen akaryakıt bayii sayısı kaçtır? 

2. 2007 yılında yurda giren kaçak akaryakıt miktarı ne kadardır? 2006 yılına göre 

ne oranda değişim göstermiştir? 

3. Akaryakıtta ÖTV miktarının azaltılması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var 

mıdır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

I Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
SAYI : B 14 0BH3 0 00 00 02-(o( 
KONU : Yazılı Soru Önergesi û i -Û2-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:22.01.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1600-3041/6610 sayılı 
yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in, "Lisanssız akaryakıt bayilerine, kaçak 
akaryakıta ve akaryakıttaki ÖTV oranına " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği (7/1600) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: 1 

O s 
Zafer ÇAĞLAY/ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
YAZILI SORU ÖNGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU 1- 2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerde 
lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen akaryakıt bayii sayısı 
kaçtır? 

Petrol piyasası denetimlerini yapmak üzere 22.05.2005 tarihinde Bakanlığımı/ ile 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında "Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalanmış, LPG Piyasası Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra da 28.06.2006 tarihinde "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" olarak yeni bir protokol 
imzalanmıştır. 

Bu protokolün 5'inci maddesine göre, Bakanlığımız görüş ve önerileri de dikkate 
alınarak EPDK tarafından hazırlanan programlara göre yapılan denetimler sonucunda; 2005 
ve 2006 yıllarında akaryakıt istasyonlarında lisans denetimleri gerçekleştirilmiş olup, 81 ilde 
denetlenen 5585 adet akaryakıt istasyonundan 298 adedi mühürlenmiş 2006 ve 2007 
yıllarında ise 3998 adet otogaz istasyonunda yapılan denetimlerde 384 adet istasyon lisanssı/. 
faaliyete bulundukları için Bakanlığımızca mühürlenerek kapatılmıştır. 

2007 yılında hazırlanan denetim programlarında ağırlıklı olarak marker denetimleri 
programlandığından bu denetimler sırasında sadece rutin olarak lisans kontrolleri yapılmış ve 
bu meyanda denetlenen 412 otogaz istasyonundan 2'si mühürlenerek kapatılmıştır. 

Soru 2-2007 yılında yurda giren kaçak akaryakıt miktarı ne kadardır? 2006 
yılına göre ne oranda değişim göstermiştir. 

Yurda giren kaçak akaryakıtın ağırlıklı olarak kolluk kuvvetleri tarafından 
yakalanması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen kaçak akaryakıt miktarı ile ilgili bilgilerin 
İçişleri Bakanlığı'ndan alınması uygun olacaktır. 

Yurt genelindeki kaçak akaryakıt miktarı ile ilgili toplam rakamlar Bakanlığımızda 
bulunmamaktadır. 

Soru 3-Akaryakıtta ÖTV miktarının azaltılması yönünde Bakanlığınızın bir 
çalışması var mıdır? 

Vergi uygulamaları Bakanlığımızın görev alanına girmediğinden ÖTV ile ilgili bir 
çalışma yapılmamış olup, konu Maliye Bakanlığının görev alanı içerisindedir. 

J T 1 

- 6 4 7 -



TBMM B: 58 5 .2 .2008 

22.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Muğla 'da yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
taralından ya/.ılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14.01.2008 

Prof.Dr.MctinTiKGUN 
Muğla Milletvekili 

"AB'ye Uyum ve Yabancı Sermayeyi Teşvik" gerekçesiyle, yabancılara 
gayrimenkul satışı nedeniyle Muğla ilimiz sınırları içerisinde de de arazi satışı 
yapılmaktadır. Bu bağlamda; 

1-Bugüne kadar Muğla ilimiz sınırları içerisinde yabancılara satılan gayrimenkul 
miktarı ne kadardır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 
Konu : Yabancılara Satış 

ACELE VE GUNLU 

05128*010?. 2008 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 22.01.2008 tarihli ve GNS.O.lO.OO.02-3103 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN tarafından Başkanlığınıza verilen 
ve tarafımdan yazılı olarak eevap verilmesi istenilen soruya konu hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

Başkanlığınıza verilen 7/1624 lösas No.lu yazılı soru önergesinde, Muğla İlinde 
yabancılara satışı yapılan taşınmazlara ilişkin bilgi verilmesi istenilmektedir. 

Emsal konuda Muğla Valiliğinden (Defterdarlık) alınan 21.01.2008 tarih ve 403 sayılı 
yazıda, 28.1 1.2002 tarihinden bu larihe kadar İlleri sınırları dahilinde yabancılara Hazineye 
ait taşınmaz satışının yapılmadığı belirtilmekte olup gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin hususların Bayındırlık ver İskan Bakanlığından (Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü) öğrenilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"*^fc: imal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 6 4 8 -



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletve
kilinin, Hristiyan Din Adamları ile Bazı Gayrimüslimlere 
Yönelik Saldırıların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 

Önergesi (10/116) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Gerekçe 

Hristiyan rahipleri ve Gayrimüslimleri hedef alan cinayetler ve saldırılar, halkımızın hoşgörüye 
ve insani değerlere dayanan kültürünü ve inançlarını yaraladığı gibi, Türkiye'nin dünyadaki imajını 
karartıyor ve hasım mihrakların eline ülkemize karşı yürüttükleri olumsuz propaganda kampanyası 
için etkili bir koz veriyor. Bunun yanında, Avrupa ülkelerinde yerleşik Türk işçi ve aileleri ile Türk 
soylu kişilere yönelik ırkçı eylemlere de malzeme ve gerekçe oluşturuyor. 

Bu sorunun üzerine son derece cesur ve kararlı bir şekilde gidilerek önlenemediği takdirde, 
ülkemiz için yaratacağı tehdit hakkında bir fikir vermek için, kısa süre önce İzmir'de Meryem Ana 
Kilisesi rahibi Adriano Françini'yi bıçaklayan Ramazan Bay'ın, saldırısının gerekçesi olarak 
söylediği dehşet verici sözleri sizlere anımsatmak isterim. Ramazan Bay diyor ki, "Rahip Santoro ve 
Hırant Dink cinayetlerini işleyen katillerin toplumda kahraman gibi gösterilmesi beni etkiledi. Ben 
de onlar gibi hareket edersem, kahraman ve ünlü olacağımı ve hayatımı kurtaracağımı düşündüm ve 
bu nedenle Rahibi bıçakladım..." 

Olaylar rastlantısal ve bireysel nitelik yansıtmıyor. 
Her ne kadar, söz konusu saldırı ve cinayetler bugüne kadar resmi makamlar tarafından "mün

ferit", "yerel" ve "bireysel" olaylar olarak değerlendirilmişse de, işlenen suçların görünenden daha 
derin boyutlannın olduğuna ve aralarında bir tür bağlantı bulunduğuna delalet eden vakıa ve karineler 
giderek su yüzüne çıkıyor. 

Olayların ortak noktaları üzerine eğilmeden önce, cinayet ve saldırı dizisine bir göz atalım. 
Hırant Dink cinayetinden iki hafta sonra Trabzon'da Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro 
Pazar ayini çıkışı göğsünden kurşunlanarak öldürüldü. Ondan altı ay sonra Samsun'da Katolik Mater 
Dolorosa Kilisesi Rahibi Pierre Brunisen bıçaklandı. Ardından, 2007 Nisan'ında Malatya katliamı 
vuku buldu. Beş genç, Hıristiyanlık üzerinde kitaplar hazırlayan Zirve Yayınevi'ni basarak biri Al
man vatandaşı üç din adamını bıçakla hunharca doğradılar. Bu olayı İzmir'de rahip Adriyano 
Françini'nin bıçaklı saldırıya uğraması izledi. 

Bu suçların faillerinin ortak noktalarının başında, biri hariç, hepsinin yaşlarının 16 ila 21 arasın
da bulunması; hepsinin eğitimsiz ve yoksul olmaları; çoğunun vukuatının olması ve ilk bakışta ken
di başlarına hareket ediyor gibi görünseler de, arkalarında bir "ağabey"in, bir "azmettiricinin" bu
lunması geliyor. 
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İkinci ortak nokta da, her olayda faillerin veya azmettiricilerin devlet içinde bağlantılarının bu
lunması, saldırılardan önce bu devlet görevlileri ile fail veya azmettiriciler arasında telefon 
görüşmeleri yapılması, soruşturmayı yapma sorumluluğu olan bazı görevlilerin kanıtların toplan
masında ciddi kuşkular uyandıran ihmalleri olması ve davanın seyrini etkileyecek girişimlerde bu
lunmalarıdır. 

Önemli bir ortak nokta da soruşturma sürecine ilişkindir. Aynen Hırant Dink ve Danıştay suikast
larında olduğu gibi, rahip Santoro'nun öldürülmesi ve Malatya katliamında da basına yaygın şekilde 
akseden usulsüzlük ve ihmaller nedeniyle soruşturmaların güvenilirliği hakkında ciddi kuşkular doğ
muştur. Görevlilerin, bir yere sırtlarını dayadıkları izlenimini yaratacak şekilde delilleri pervasızca 
yok etme girişimleri düşündürücüdür. 

Tüm bu hususlar bir arada ele alınıp değerlendirildiği takdirde, rahip ve Gayrimüslim cinayet
lerinin "münferit", "bireysel" ve rastlantısal olaylar olmadığı kanaati kuvvetlenmektedir. 

Rahip cinayetleri hangi saikten kaynaklanıyor? 
Hıristiyan din adamlarına yönelik benzer saldırıların birbirini izlemesi, sırf Türkiye çapında 

ses getirecek bir eylem yaparak meşhur olmak için Hıristiyan din adamlarını yok edilecek hedefler 
olarak seçmekten kaçınmayan sapıkların türediği çok tehlikeli bir taassup ve bağnazlık ortamının 
mevcudiyetine işaret etmiyor mu? 

Bu ortamın gelişmesinde sosyo-ekonomik nedenlerin etkisi göz ardı edilemese de, temel etken 
bazı çevrelerin ileri sürdüğü gibi Türkiye'de güçlenen dinci yapılanma ile buna koşut olarak azan di
ni fanatizm midir? 

Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu'nun, Malatya katliamını kınamak 
amacıyla yapmış olduğu son derece isabetli açıklaması ibret vericidir. Sayın Bardakoğlu'nun ifadeleri 
özetle şöyle: 

"Batı'da gittiğim her ülkede Türkiye'deki 'ötekine saygıyı' ve inanç özgürlüğünü anlatırken, 
muhataplarım bana rahip cinayetlerini anımsatarak 'siz öyle diyorsunuz ama Türkiye'de rahipler 
öldürülüyor' dediler. Şimdi de Dink ve Malatya'daki cinayetleri zihinlerinde canlandıracaklar... Bu 
kötü örnekleri basit polisiye vakası gibi algılamamız ve dünyaya izah etmemiz mümkün değildir. 
Kurbanın dini, ırkı, dili ne olursa olsun cinayet en büyük günahtır. Bu olay Türkiye'nin imajını göl
geleyecektir. Misyonerlikle ilgili kaygılar olabilir. Ama hiçbir zaman o kaygılar İncil satan yayınevine 
saldırmayı geçerli kılmaz. Yabancı düşmanlığı Avrupa'da kınıyorsak ülkemizde de kınamalıyız. 
Türkiye sevdası demek yabancılara ve onların inançlarına da sahip çıkmaktır, boğazlamak değil. 
Saldırının İncil'in basılıp satıldığı yere yapılmış olması bu eylemin arkasında çok büyük oyun 
olduğunu gösteriyor. Bu olayın polisiye yönünü, arkasında hangi örgütün olduğunu ve nelerin 
hedeflendiğini bilmiyorum ama, bu eylemle Türkiye'ye zarar verilmek istendiği açıktır. Bence bu 
yapılan, ne vatanseverlik, ne de din adına savunulamaz. Her ikisine de ihanettir." 

Bu ifadeler, uyarıcılığı yanında haklı bir öfke ve tepkiyi de içeriyor. Çünkü son zamanlarda 
karşılaştığımız vahşet tabloları, ne tarihimizi, ne inancımızı, ne de kültürümüzü yansıtıyor. 

Ulusal çıkarlarımız zarar görüyor 
Hıristiyan din adamlarına ve Gayrimüslimlere karşı vahşet olaylarının devam etmesi, 

Türkiye'nin dünyadaki imajını bulandırma ve ulusal çıkarlarımıza da ağır zarar verme potansiyeline 
sahiptir. 
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Nitekim, Türkiye'deki bazı Hıristiyan mezheplerinin temsilcilerinin "Hıristiyanlara yönelik 
cinayet ve eylemler nedeniyle cemaatlerinin korku içinde yaşadıklarını" belirtmiş olmaları, Hollanda 
Protestan Kilisesi ile Dünya Kiliseler Birliği'nin Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere şikâyet etmesine ve 
bunun bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler Din Özgürlükleri Raportörü'nün ülkemizi takibe almak 
lüzumunu hissetmesine yol açmıştır. 

Bu ülkenin vatandaşları olarak bizler, hiçbir şekilde, insanları kökeniyle, diniyle, mezhebiyle 
değerlendiren bir kültürün parçası değiliz. Hepimiz, "72 millet birdir" diyen, herkesin kimliğine, di
nine, inancına saygı göstermeyi kabul eden büyük bir tarih geleneğinin içinden geliyoruz. Bu bakım
dan önerdiğimiz şekilde bir TBMM araştırmasının yapılarak bu vahşet olaylarını önleyecek önlem
lerin alınmasını, bizlere ve kültürel geleneği kazandıran, hoşgörüyü ve "yaradılanı yaradandan ötürü 
sevmeyi" öğreten Hacı Bektaşi Veli ve Mevlana Celalettin Rumi'ye de borçluyuz. 

Bu hususları dikkate alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ahlaki, vicdani ve siyasi yönleri 
olan bu sorunun üzerine kararlılık ve cesaretle gitmesinin ve karanlık olayların üstündeki perdenin 
kaldırarak bu suçların tekerrürünün önlenmesine yardımcı olmasının, Türkiye'nin her kesimin kim
liğine, dinine ve mezhebine saygıyı öngören büyük tarih geleneği ve kültürü açısından bir vecibe 
olduğunu ve ülkemiz çıkarları açısından da kritik bir önem taşıdığı takdir edilecektir. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L 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 I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde 
dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
5.2.2008 Sah-Saat: 15.00 

* Adalet Komisyonu 
6.2.2008 Çarşamba-Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 5 ŞUBAT 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/47), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in; Sivas Madımak Oteli'nin "Kardeşlik, Anma, Kültür 
ve Sanat Müzesi"ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89), İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

11. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
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13. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

14. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

15. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

16. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

19. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

20. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

21. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

22. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

23. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu 
kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak 
uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin 

- 5 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

25. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

26. - Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, madde bağımlılığının 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27. - İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının 
toplum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

28. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

29. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

30. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

31. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

32. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

33. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) i 

34. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

35. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara 
bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin 
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araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

36. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

37. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

38. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

39. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

40. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

41. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

42. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

43. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve 
turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

44. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

45. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

46. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 
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47. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

48. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

49. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

50. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

51. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

52. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Küçük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

53. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

54. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 Milletvekilinin, Artvin-Cerattepe'deki 
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

56. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

58. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

59. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

60. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

61. - 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) 

62. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların 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) 

63. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

64. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

65. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

66. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

67. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

68. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

69. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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70. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, Van Gölündeki çevre 

sorunlarının ve Gölün potansiyelinin araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

71. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

72. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, başta Afşin-
Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

73. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

74. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

75. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

76. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) | 

77. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

79. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

80. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) | 
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81. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 Milletvekilinin, İsparta İlindeki göllerin 

çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/98) 

82. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

83. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve 
turizm üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

85. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucuyla 
mücadelede yaşanan soruların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

86. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

87. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

88. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

90. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

91. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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92. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 

sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

93. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

94. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

95. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sanayi sitelerinin elektrik tarifesindeki değişikliğe 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

2. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da idare ve vergi mahkemesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) 

3. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki bazı köylerin ÇATAK kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

4. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık üreticilerine don afeti hasar paralarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, teşvik kapsamında yatırımcılara 
verilmesi gereken enerji desteklerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru 
önergesi (6/196) 

6. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir 
değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/201) 

7. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip 
verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/204) 

8. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

9. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Havaalanındaki kargo ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/231) 

10. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, uzlaşmaya konu vergi ve cezalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

11. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Anadolu Öğretmen Lisesine ayrılan ödeneğe 
ve bina yapımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

12. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, hayvancılık teşvik primlerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

13. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) 

14. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

15. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

16. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadın ve magazin 
programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) 

17. - 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) 

18. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) 

19. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 

20. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'ın bazı köylerindeki toprak tuzlanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 
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21. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

22. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Hazine arazilerini işleyen çiftçilere doğrudan 
gelir desteği ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) 

23. - 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) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, köylerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

25. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmayla ilgili bir iddiaya ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 

26. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, okullarda dağıtılan kitaplara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

27. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının 
yeraltına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

28. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/265) 

29. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

30. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yol ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

31. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

32. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

33. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

34. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş yapan 
müteahhitlere verilen bitüme ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

35. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ile Gaziantep-
Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

36. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişindeki 
sinyalizasyon ve işaretleme eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

37. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

38. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, havalimanlarındaki ILS sistemlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

40. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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41. - 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) 
42. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 
43. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölge istinaf mahkemelerine ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
44. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 
45. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Amasya'daki bir lisede bazı öğrencilere baskı 

uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 
46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, öğretim üyelerinin özlük haklarının 

iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 
47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konya Havaalanına ILS Sistemi alımına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 
48. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/290) 
49. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 
50. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 

yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 
51. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 
52. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit-Çanakkale karayoluna ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 
53. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 

taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 

geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çocuklarına ait şirketlere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

56. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'nın bazı ilçelerinde ÖSYM sınav 
merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

57. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde nitelikli 
personel istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 

58. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir okul müdürü hakkındaki iddiaya ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

59. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesine yeni bir lise yapılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

60. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, terör mağduru öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Alpu Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

62. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

63. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAGKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

64. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 
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65. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 
66. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik Tapu Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 
67. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 
68. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'm, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 

Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
69. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, karayollarındaki bakım ve onarım 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 
70. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 
71. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gıda ürünlerinde üretimden tüketime kadar 

oluşan fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 
72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 
73. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 

kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
74. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 

mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kayıp ve kaçak elektriğe ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

77. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, THY'nin Elazığ uçuşlarındaki bir uygulamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

79. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

80. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, SHÇEK'in bazı arsalarına ve Sevgi Evleri 
projesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/329) 

81. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

82. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Kaş İlköğretim Okulu inşaatına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

83. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

84. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tarihi Türk kahramanlarının tanıtımına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

85. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve doktora yapan 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, organik tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

87. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik zammına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/337) 
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89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 

tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 
90. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı 

yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 
91. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
92. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, gazilere uygulanan elektrik bedeli indirimine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 
93. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/344) 
94. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelere yapılan acil ödenek yardımlarına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 
95. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, memurların tedavi yolluklarının ödenmesine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
96. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sera gazları şahmına ve Kyoto Protokolünün 

imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) 
97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir 

değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
98. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arıcıların desteklenmesine ve bal tüketicilerinin 

korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 
99. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 
100.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) 
101. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 
102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının uçuşlara engel bir risk taşıyıp 

taşımadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 
103. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okullardaki temizlik ve güvenlik 

görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 
104. - İzmir Milletvekili Şenol Bal'in, AB fonundan yararlanacak çiftçilere ve Türk çiftçisinin 

rekabet gücünün artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
105.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, İzmir'de depremde yıkılma riski taşıyan okullara 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 
106.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, İzmir'deki ziraat mühendislerine ve yeterli teknik 

personel sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) 
107. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yatırımların ve istihdamın teşvikine ve 

Gaziantep'in durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/360) 
108.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, antepfıstığı ürününün desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 
109. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) 
110. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te sanayi elektriği için ayrı bir fiyat 

uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

111.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hane halkı borç yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

112. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/365) 
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113. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 

karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 
114. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 
115.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 

eczacılara olan borçlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 
116. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, vergi borç ve cezalarının tahsiline ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 
117. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/370) 
118. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS dikkate alınmaksızın kamuya eleman alımına 

ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/371) 
119. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜBİTAK'ın desteklediği projelere ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/372) 
120.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, PTT çalışanlarına "prestij cezası" verildiği 

iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
121. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 

ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 
122. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki küçük esnafın sorunlarına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 
123. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in teşvik kapsamına alınmasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 
124. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/377) 
125. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul'a 

taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 
126. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 

kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

127. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel bir sınavla gelir uzmanlığına atama 
yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

129. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

130.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kuUandınlan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

131. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Suudi Arabistan'daki bazı Osmanlı 
eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

132. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

133. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

134. - İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, bir yardımcı kaynak kitaptaki Türkiye haritasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

135. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

136. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
137. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, enerji tasarrufu sağlayan yeşil binaların teşvikine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) 
138. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 
139. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 

sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
140. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank ve Vakıfbank Genel 

Müdürlüklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 
141. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 

taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
142.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı 

çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) 
143. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 
144. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 
145. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-

Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

146. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

147. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

149. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, diğer illerden Gaziantep'e yapılan göçe 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

150. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

151. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

152. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

153. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

154.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

155. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

156. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

157.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'de bir siyasi partinin kadın kolları 
kongresinin naklen yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru 
önergesi (6/410) 

158. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. X - 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 

üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/24) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 28.1.2008) 

2. - 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) 

3. X - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/483) (S. Sayısı: 
95) (Dağıtma tarihi: 21.1.2008) 

4. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 14.1.2008) 

5. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) 
(S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 17.1.2008) 

6. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

7. 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) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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 
16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

26. - 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

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 - 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 
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43. 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) 

44. 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) 

45. - 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) 

46. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

49. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/451) (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

50. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S.Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

51. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanan olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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