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pılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 
12 milletvekilinin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşlet
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ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti 
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Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Mil
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Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 
Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 3201 Sayılı 
"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Bara
talı ve 24 Milletvekilinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si
gortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1930) 629:631 
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ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
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taşınmaz miktarına, 
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ve Derivasyon Tesisi Projesine, 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Seydişehir Eti Alüminyum AŞ'nin özelleştirilmesindeki 
belirsizliğin yarattığı sorunlara, 

Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, 22 Mart Dünya Su Günü'ne, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin tatil köyleri inşa etme projesine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi. 

Konya Milletvekili Atilla Kart, Seydişehir Eti Alüminyum AŞ'nin özelleştirilmesiyle ilgili açı
lan iptal davasına ilişkin bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü

nün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satı
mına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın ve 12 Milletvekilinin, 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım 
ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Adıyaman Milletvekili Şev
ket Köse'nin, 4733 Sayılı Tütün, Türün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 
4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin (1/538, 2/155, 2/186) (S. Sayısı: 125), 

2'nci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/478) (S. Sayısı: 93), 

3'üncü sırasında bulunan, Bazı Yatınm 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'nın (1/480) (S. Sayısı: 94), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Dev
let Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Men-
gü'nün, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin, 17.7.1964 
Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 
Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekili
nin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin, 
Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifı'nin (1/465,2/30, 2/31, 2/37, 
2/64, 2/71, 2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119), görüşmelerine başlanılarak tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı, birinci bölümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Nisan 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.59'da son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Canan CANDEMİR ÇELİK Harun TÜFEKÇİ 
Bursa Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 

- 4 4 6 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

No.: 116 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

28 Mart 2008 Cuma 
Tasanlar 

1.- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/551) (Anayasa; 
Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008) 

2.- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/552) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.3.2008) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Fi
ziksel Planlama Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/553) (Çevre ve Dışişleri Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008) 

Teklif 
1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi (2/191) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.3.2008) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına iliş

kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008) 
2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Vakıflar Kanunu kapsamında iade 

edilecek taşınmazlara ve tazminat ödeneceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının istihdamına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

5.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

7.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

8.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/3/2008) 
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10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl Müdürlüğünde 
çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı kapsamın
daki yatırımlara ilişkin Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru öner
gesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

14.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilerin elektrik giderlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

15.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

16.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ'nin inşaat sektöründeki yerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

17.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

18.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

19.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık sorunla
rına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/3/2008) 

22.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan müracaatlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

26.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 
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28.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

29.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'in, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

30.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan İstan
bul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/3/2008) 

31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

32.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

33.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

34.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren kazalarına 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/3/2008) 

35.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

36.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir baraj inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

37.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

38.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

39.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

40.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

41.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

42.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine katılım 
sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

43.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan yar
dımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

44.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Çamardı İlçesinde yeni bir baraj yapımına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

45.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir bedesten ve kervansarayın restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/564) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/3/2008) 

46.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 
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47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet Baka
nından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

50.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının atama 
şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/3/2008) 

51.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı kesilen 
cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

54.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

55.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin kiralanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

56.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

57.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

58.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun Gümrük Başmüdürlüğünün kapa

tılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 
2.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, doğum ve ölüm kayıtlarının bazı siyasi partilere ve

rildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 
3.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde EXPO organizasyonu ko

nusunda yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/3/2008) 

4.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, YÖK Başkanına zırhlı makam aracı tahsisine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kalkınma Ajanslarının kurulması çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, yasa dışı örgütlenmelerle mücadele konusundaki 
bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

- 4 5 0 -



TBMM B: 84 1 .4 .2008 

7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, bir GSM operatörünün yönetim kuruluna ve Millî Eği
tim Bakanlığıyla protokol imzalayıp imzalamadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

8.- Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan'ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

9.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir operasyonun gizli bilgi ve belgelerinin deşifre 
edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

10.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla tersaneler bölgesinde yaşanan sorunlara ve 
deniz dolgusu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/3/2008) 

11.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, afla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yasa dışı telefon dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

13.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, denetimi Sayıştay'a geçen KİT'lere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

15.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

16.- Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş'un, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

17.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Aşağı Seyhan Ovası Projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

18.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'da petrol ve benzinin toprağa sızdığı iddia
larına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/3/2008) 

19.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu proje
sine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/3/2008) 

20.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresunspor'a verilen bir cezaya ilişkin Devlet Ba
kanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

21.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, İvrindi 7 Eylül Stadının onarımına ilişkin Dev
let Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

22.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TPAO ile bir enerji grubu arasında do-
ğalgaz elektrik santrali konusunda gizli anlaşma imzalandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

23.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra-B sahasındaki kömür varlık
larının işletme hakkı kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 
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24.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirket ve iştirakleri 
genel müdürlerinin aylık toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

27.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris'teki bir madencilik faaliyetine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

28.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman Belediyesine sel zararının karşılanması için 
aktarılacak ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10/3/2008) 

29.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tespiti 
ve telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/3/2008) 

30.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

31.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'ın bazı köylerinde tarımsal sulama amaçlı elek
trik şebekesi yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7/3/2008) 

32.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Manisa TEDAŞ'a elektrik borcu olan kurumlara iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

33.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, köy elektrifikasyon şebekesinin ye
nilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7/3/2008) 

34.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu proje
sinin onayına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/3/2008) 

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, belirli kıdem sürelerini tamamla
yan Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin iş akdinin feshine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

36.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris'teki bir madencilik faaliyetinin basra ça
mına ve bal üretimine verdiği zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

37.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

38.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, taşımacılık sektöründeki korsan firma sorununa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün ana yol bağlantısının trafik güvenliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 
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40.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu proje
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

41.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, serbest bölgelerdeki firmaların sigorta primi ödemele
rine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/3/2008) 

42.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, enflasyon hesabına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7/3/2008) 

43.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki özürlülerin rehabilitasyon hiz
metlerinden yararlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2427) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008) 

44.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, bazı milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği id
diasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008) 

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, yayınlanan bazı gizli ses kayıtlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

46.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Maliye Bakanının aldığı bir ödüle ve yurt dışı 
seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

47.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük hakları
nın iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/3/2008) 

48.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Ergani ve Maden bakır yataklarının işletilmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

49.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyetlerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

50.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan'in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bil
dirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2434) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

51.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyetlerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

52.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, milli gelir hesaplama yöntemine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Merkez Bankası personeline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

54.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İstanbul'daki bir kavşak projesinin iptal edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

55.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, İnsan Hakları Başkanlığının düzenleme çalışma
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

56.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, gizli ses kayıtlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

57.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Dışişleri Konutundaki tadilata ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 
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58.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, sulama birliklerinin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

59.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Manisa İl Özel İdaresince yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

60.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, GAP'ın bitirilebilmesi için hedeflenen programa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

61.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Abdullah Öcalan'a yapılan harcamalara iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

62.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2446) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/3/2008) 

63.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TCK'nın 301 inci maddesine göre yapılan 
yargılamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/3/2008) 

64.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun ta
sarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

65.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

66.- Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ithal ürünlerde ödeme tutarının tespitine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

67.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

68.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili iddialara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 13/3/2008) 

69.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yerel yönetim kuruluşlarının sosyal güvenlik kurum
larına olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2453) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

70.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2454) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

71.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Ergene Havzasında çevre kirliliğine yol açan 
tesislerin denetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13/3/2008) 

72.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 
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73.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine uygu
lanan doğalgaz tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2457) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

74.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

75.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, av tüfeklerindeki ruhsatlandırmaya ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

76.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Derbent Belediyesindeki işçilerden bir kısmının iş akit
lerinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

77.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, bir köyün bağlı olduğu ilçeye ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

78.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/3/2008) 

79.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, belediyelerin açtığı koruma evlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

80.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, TCDD Gar Meydanına köprülü kavşak yapımına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

81.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki belediyelerin çevre düzenleme çalış
malarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

82.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, metrobüs yolu projesi ihalesine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

83.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

84.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince kullandırılan mikro 
kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

85.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kaşgarlı Mahmut'un tanıtımına ve kabrinin restoras
yonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

86.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2470) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

88.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 
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89.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yurt dışında basılması için destek sağlanan kitap
lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/3/2008) 

90.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, elektrik tüketiminden alınan KDV'nin hesabına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

91.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Spor Toto Teşkilatının eksik vergi ödediği id
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

92.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, turizmde transfer ulaşım ücretlerindeki KDV oranına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

93.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'daki ilköğretim okullarında derslik açığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

94.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'daki ilköğretim okullarında görev yapan yö
neticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

95.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğindeki 
bir değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

96.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'da ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki 
ortalama öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11/3/2008) 

97.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'daki liselerde derslik açığına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

98.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinde yapılan de
ğişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/3/2008) 

99.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Elazığ'da ikili eğitim verilen ilköğretim okullarına 
ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2483) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

100.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da açılan eğitim kurumlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

101.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

102.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

103.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bir dü
zenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/3/2008) 

104.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12/3/2008) 
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105.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğindeki idari bölüm
lerle ilgili düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/3/2008) 

106.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, katkı ve öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

107.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

108.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008) 

109.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tıp Kurumu Derneği hakkında yapılan şi
kayete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

110.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

111.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildiri
len kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

112.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

113.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, doktorların bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

114.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, mısır üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

115.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, buğdaydaki fiyat politikasına ilişkin Tarım ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

116.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

117.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Aydın'da kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/3/2008) 

118.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, nakliyecilikte aranan bir belgenin alımında süre uza
tımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

119.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel geçidine 
tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/3/2008) 

120.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

121.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 
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122.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

123.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu'nun, Kastamonu'daki tarihi bir binaya ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

124.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YÖK Başkanının BDDK'da danışmanlık 
yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru 
önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008) 

125.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancıların iştirak yoluyla ortak olduk
ları şirketlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11/3/2008) 

126.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildiri
len kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

127.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

128.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2512) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008) 

129.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT Hatay Radyosunun kapatılmasına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/3/2008) 

130.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tasfiye halindeki İhlas Finans Ku
rumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/3/2008) 

131.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Millî Saraylar Daire Başkanlığı yönetimi ile bazı 
bürokrat ve personel hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008) 

132.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Uşak Eşme Kışladağ altın madeni işletmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

133.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesin
deki feminizm ile ilgili yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/3/2008) 

134.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, özel bir sağlık kuruluşuna ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

135.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

136.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, İstiklal Savaşının son gazisinin Devlet Mezarlığına 
defnedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 
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137.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ ve Ergene Havzasındaki çevre kirlili
ğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

138.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya'nın, Kirazlıköprü Barajı ve Hidroelektrik 
Santraline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/3/2008) 

139.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki hava kirliliğine ve kömür kullanımına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

140.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yatağan İlçesine yapılacak termik santrale ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

141.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, doğalgazda eksik tedarike ve akaryakıt tüketimine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

142.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, OSB'lere uygulanan doğalgaz iskonto oranına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/3/2008) 

143.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, özelleştirilen Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. per
sonelinin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2527) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

144.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Muğla ve Aydın'daki maden arama faaliyetle
rine ve orman tahribatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

145.- Van Milletvekili Fatma Kurrulan'ın, Van'daki mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

146.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gürsu İlçesindeki bir gölete ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

147.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yoksul ve muhtaç
lara yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

148.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesince basılan 
bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

149.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, valilik ve belediyelerce yapılacak olan stratejik il 
planlanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

150.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Beyoğlu Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

151.- Van Milletvekili Fatma Kurrulan'ın, 1993 yılında Digor'da meydana gelen olayların so
nuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

152.- Antalya Milletvekili Mehmet GünaPın, Antalya'daki belediyelerin borçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 
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153.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, bazı illerdeki çeşitli trafik verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

154.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ulukışla Darboğaz Beldesindeki kayak evi 
projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/3/2008) 

155.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Pamukkale'deki bir kazı çalışmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

156.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

157.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gemlik İlçesine denizcilik lisesi açılıp açılmayaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

158.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İl Millî Eğitim Müdürünün gazete 
alımı konusundaki elektronik postasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2542) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

159.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

160.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, son on yılda yapılan öğrenci yurtlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

161.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

162.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Adıyaman Üniversitesine yönelik çalışmalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

163.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, lise son sınıf öğrencilerinin alan değiştirme mağduri
yetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18/3/2008) 

164.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

165.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

166.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, hak etmeyen kişilere yeşil kart verilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

167.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, et sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

168.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Mersin Limanı toz toplama ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

169.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, TMO'nun savaş stoklarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 
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170.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık ekim alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

171.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, mısır destekleme fiyatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

172.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

173.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Çukurova'daki üreticilerin desteklenmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

174.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, buğday üretimine ve TMO'nun buğday alımlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/3/2008) 

175.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şekerpancarı üretimine ve şeker ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

176.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadeleye iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

177.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da uygulanan alternatif ürün progra
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18/3/2008) 

178.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, bal üreticiliği ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

179.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Adıyaman'daki bazı sulama projelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

180.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, hayvan besiciliğinde hormon kullanımına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

181.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, hayvancılık tesislerinin mali sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

182.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılıp kapatıl
mayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

183.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Çiftlik karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008) 

184.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

185.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Adıyaman bağlantılı bazı yollara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

186.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yerel yönetim kuruluşlarının Hazine alacağı niteli
ğindeki borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2570) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 
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187.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkanlık Müşa
virliği kadrolarına atanmış sayılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

188.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, TRT'deki atamalara ve bazı programlara iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/3/2008) 

189.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

190.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, tarımsal sulamadan doğan elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

191.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

192.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir komisyon salonundaki resme ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.2008) 

193.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

194.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, mahkum edilmiş eski milletvekillerinin özlük 
haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

195.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, hastanelerde hizmet satın alma yoluyla istihdam edi
len kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

196.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Et ve Balık Kurumu işçilerine sendika üyeliği 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2580) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19/3/2008) 

197.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

198.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Yüksek Denetleme Kurulundaki atama ve yer de
ğiştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

199.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, sanal kumar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

200.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, kapatma davası sonrası bazı iddialara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

201.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008) 

202.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, F tipi cezaevlerindeki sohbet hakkı uygulamasına iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

203.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, F tipi cezaevlerindeki disiplin uygula
malarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 
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204.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

205.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

206.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Bandırma'da kurulacak çimento fabrikasının 
yer seçimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2590) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 19/3/2008) 

207.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Samsat Pompaj Sulaması 1 inci kısım inşaatına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

208.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı teftiş raporuna iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2592) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

209.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

210.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı şirketlerin 
edindikleri taşınmazlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2594) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, bir konferansta yaptığı konuşmaya ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

213.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'deki personel alımı duyurusuna ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

214.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'deki bir yarışma programına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

215.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ANTEN AŞ'ye ilişkin Devlet Bakanından (Meh
met Aydın) yazılı soru önergesi (7/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

216.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürünün görevlendirdiği danış
manlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19/3/2008) 

217.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'deki bir programa ilişkin Devlet Bakanın
dan (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

218.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'de siyasi partilerle ilgili haberlere ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

219.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008) 

220.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, belediyelerin personel giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 
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221.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç kiralamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

222.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da tahsil edilen taşınmaz kültür varlıkla
rının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19/3/2008) 

223.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sanayi ve tıbbi atık tesislerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

224.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşı
lanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/3/2008) 

225.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

226.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

227.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay'ın, Ankara'da bir caddedeki çalışmalarla ilgili id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

228.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Atatürk Havalimanında toplanan kalabalığa ko
nuşma yapmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/3/2008) 

229.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

230.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraya verdiği 
büfelere yaptığı bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2614) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19/3/2008) 

231.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bazı vali ve emniyet müdürlerinin bazı kamu ku
rumlarının yönetim kurullarında görev aldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

232.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bir belediye başkanının beyanat ve icraat
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

233.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, İGDAŞ ve İSKİ'nin ihale verdiği firmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

234.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara'da gece yarısından sonra toplu taşıma hiz
meti verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2618) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20/3/2008) 

235.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yunus Emre Vakfının yönetimine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

236.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

237.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 
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238.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin villa kentler ve tatil köyleri projesine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, kadrolu sanatçıların yerel yönetimlere 
devredileceği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2623) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

240.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, vergi dairelerinin mükellefe baskı yaptığı iddiasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

241.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancılara toprak satışına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

242.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

243.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, er ve erbaşlara ödenen operasyon tazminatına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

244.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TOKİ'ye devredilecek Hazine arazilerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

245.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Bursa ve Balıkesir'de satılan ya da kiralanan Hazine 
arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20/3/2008) 

246.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, 2007 merkezi bütçe gelirleri ve harcamalarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2630) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

247.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ceyhan İlçesindeki bir okul müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/3/2008) 

248.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

249.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

250.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özürlü ve engelli çocukların eğitimi konusundaki bir 
iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/3/2008) 

251.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Pendik Harmandere Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

252.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir ilköğretim okulundaki fişleme iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

253.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

254.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, sağlık kuruluşlarında türbanlı personel çalıştığı id
dialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 
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255.- Bursa Milletvekili Kemal DemirePin, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

256.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

257.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

258.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ürün desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

259.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, mısır desteğinin azaltıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

260.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Bursa ve Balıkesir'de mera kapsamından çıkartılan 
arazilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20/3/2008) 

261.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Diyarbakır'daki kuraklığa ve tarla fareleriyle 
mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20/3/2008) 

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölün
müş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19/3/2008) 

263.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

265.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

266.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

267.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, bakımı yapılan THY uçaklarıyla ilgili bir iddiaya iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008) 

268.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Başbakanın ve Diyanet İşleri Başkanının 
bazı açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi 
(7/2652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

269.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Almanya'da hayatını kaybeden bir Türk vatandaşına 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008) 

270.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru hattına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20/3/2008) 

271.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sis
temleri (METSİS) Projesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/2655) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008) 

- 4 6 6 -



TBMM B: 84 1 . 4 . 2008 

272.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, lojman kullanımıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/3/2008) 

273.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, oylama öncesi yapılan sesli duyurulara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2657) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık maaşı alan ki

şilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1843) 
2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, doktor açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/1929) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, sulama birliklerinin borçlarına ve desteklenmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1931) 

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili açıklamalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1932) 

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'ya havaalanı yapımına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1936) 

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, kayıt dışı imalathanelerin denetimlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1939) 

l.~ Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, iş kazaları ile iş güvenliği ve işçi sağlığının korun
ması denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940) 

8.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana'da yeni bir balıkçı pazarı ihtiyacına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1949) 

9.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ankara Çayyolu semtindeki otobüs hizmetlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1950) 

10.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ankara'nın bazı semtlerinde don sebebiyle ya
şanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1951) 

11.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Erasmus Avrupa öğrenci değişim programında 
yaşanan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1956) 

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir-Edremit yoluna ve Balıkesir-İzmir 
hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962) 

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit Körfez Havaalanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963) 

14.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, cep telefonlarının dinlenmesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1964) 

15.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana Numune Hastanesinde acil bir hastaya 
müdahale edilememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1967) 

16.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, asbestli gemi sökümüne ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1970) 
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17.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerinde verilen he
diyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1972) 

18.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1974) 

19.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Katar ziyaretinde verilen hediyelere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1977) 

20.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1978) 

21.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün araç 
ve personelinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979) 

22.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da yeni ilçe kurulup kurulmayacağına ve 
kapatılacak belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981) 

23.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, AK Parti kısaltmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1984) 

24.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Açık Lise sınavlarında kılık-kıyafet ile ilgili dü
zenlemelere ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1986) 

25.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, emekli maaşlarından yapılan bir kesintiye ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1998) 

26.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki iş güvenliğine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1999) 

27.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, iş göremez raporu bulunanların emeklilik hak
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2000) 

28.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'da işsizlik oranının artışına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2001) 

29.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, korsan taksilere ve taksi şoförlerinin sosyal güvenli
ğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) 

30.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara Gölbaşı'nda yaşanan elektrik kesintilerine 
ve alt yapı eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) 

31.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Karaisalı'daki kireç ocaklarının çevreye etki
sine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) 

32.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta Belediyesince bastırılan bir kitaba ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015) 

33.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, bir cinayetin faillerinin yakalanamamasına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016) 

34.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2017) 

35.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki öğretmenevi inşaatına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2018) 
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36.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Celal Bayar'ın anıtmezarının bakım ve ona
rımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019) 

37.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bazı ülkelerden gelen kadın turistlere kötü muamele 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2020) 

38.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir derneğin şube başkanının tutuklanma
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) 

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da belediyelerin çevre düzenlemesi çalışma
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022) 

40.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Abant Gölünün korunmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023) 

41.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana'daki bir caddede imar planına aykırı 
yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024) 

42.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Vedat Dalokay Hal Kompleksinin güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) 

43.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır ve çevre illerde eğitimdeki ba
şarısızlığa ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) 

44.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) 

45.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Mut İlçesinin mecburi hizmet bölgesi kapsamına 
alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) 

46.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ek bina 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) 

47.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, muz üretimi ve ithalatı rakamları karşısında ülke
mize muz girişine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) 

48.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'a zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulmasına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) 

49.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, mısır ve pamuk destekleme prim ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) 

50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) 

51.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de don olayından etkilenen üreticilere 
ve tarım girdilerindeki fiyat artışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2045) 

52.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan'in, K2 belgesi indirimli tarife süresinin uza
tılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) 

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut bağlantılı karayollarını genişletme çalışmala
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) 

54.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, PTT'deki yeniden yapılandırmaya ve çalı
şanların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048) 
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55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, pazar esnafının almak zorunda kaldığı nak
liyecilik belgelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049) 

56.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Antalya'da devredilen maden arama ruhsatlarına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050) 

57.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TPAO'ya yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/2059) 

58.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, dağıtılan kömür torbalarından patlayıcı madde çık
tığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2061) 

59.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, zorunlu din derslerine ve Alevilere yönelik çalış
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2062) 

60.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, ABD Ankara Büyükelçisi ve Adana Konsolosunun 
Hatay'ı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2063) 

61.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'da türbanlı küçük kızların bazı etkinlik
lerde yer almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2064) 

62.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Ayazma'daki kentsel dönüşüm projesinden etkile
nen kiracıların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2065) 

63.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bazı belediyelerin gelirlerinin nüfus verilerine göre 
azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2066) 

64.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, suç unsurları içeren internet sitelerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/2068) 

65.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, nüfus verilerinin belediye il ve özel idareleri gelirle
rine etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075) 

66.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Bingöl Belediyesinin davacı personele yö
nelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) 

67.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Afyonkarahisar'da yaşanan bir olaya iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) 

68.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın'daki bazı belediyelerin kapatılmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) 

69.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, AŞTİ'de taksilerden kaynaklanan olumsuzluklara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) 

70.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, AŞTİ'de alınan otopark ücretine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2080) 

71.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van İlindeki belediyelerin çevre düzenlemesi çalış
malarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) 

72.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana hafif raylı taşıma sistemi projesine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082) 

73.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin meslek ve beceri 
kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) 
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74.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'in, araçların çekilmesi ve bazı trafik levhaları uygu
lamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) 

75.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara'da verilen doğalgazın kalorifık değerinin 
düşük olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) 

76.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesine verilen paylara ve 
yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) 

77.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Celal Bayar köprülü kavşağının tadilatına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) 

78.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Söğütözü Kongre ve Ticaret Merkezi inşaatına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) 

79.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2093) 

80.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2094) 

81.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Dicle'deki bir meslek yüksek okulunun eği
time açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2096) ' 

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars İline Tıp Fakültesi Hastanesi açılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2100) 

83.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'daki bir köyün sulama suyu sorununa iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2102) 

84.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, çiftçi mallarına zarar verenlere ceza uygu
lama yetkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2103) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ana arı destekleme primlerinin ödemesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2104) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2105) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2106) 

88.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, küresel kriz riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2107) 

89.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, çalışanlarının sendikal faaliyetlerini engelleyen bir 
şirkete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2109) 

90.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Dicle Barajı üzerine köprü yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) 
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No.: 117 

! 31 Mart 2008 Pazartesi 
Teklifler 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 31 Milletvekilinin; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.3.2008) 

2.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 32 Milletvekilinin; Sivas Madımak Otelinin "Ay
dınlanma Müzesi"ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi (2/193) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008) 

3.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 30 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/194) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.3.2008) 

Tezkereler 
1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba

kanlık Tezkeresi (3/374) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008) 

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/375) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008) 

• 

No.: 118 

1 Nisan 2008 Salı 
Teklifler 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 31 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Plan ve Bütçe ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve 2 Milletvekilinin; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güç
süz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi (2/196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2008) 

3.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 3 Milletvekilinin; İki İlçe ve Anamur Adıyla Yeni Bir İl 
Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/197) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.3.2008) 

• 
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1 Nisan 2008 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açı
yorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce Danışma Kurulunda grup başkan 

vekili arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu haftaki Başkan Vekili olarak, uy
gulamalarımızda, arkadaşlarımıza sadece kendi sürelerini kullandıracağım. Yani beş dakikalık sü
resi olan arkadaş beş dakika konuşacak, on dakikalık süresi olan arkadaş on dakika konuşacak. 
Bunun haricinde ek bir dakikalık süreyi bu hafta kullandırmayacağız, çok yoğun çalışmalarımız var. 
Bunu bilgilerinize arz ediyorum ve takdirlerinize sunuyorum. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Hiç konuşturmasaydınız Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Kayseri'de yapılan yatırımlar ve Sultan Sazlığı konusunda söz isteyen 

Kayseri Milletvekili Sayın Yaşar Karayel'e aittir. 
Sayın Karayel, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel 'in, Kayseri 'de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi plan

lanan yatırımlar ile Sultan Sazlığı 'na ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Vey
sel Eroğlu 'nun cevabı 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kayseri'ye yapılan ya
tırımlar ve Sultan Sazlığı ile ilgili konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri, ekonomisi, ticareti, sanayisiyle kendine 
yeten bir şehir olmakla birlikte devletin yapması gereken yatırımlardan yeteri kadar pay alamamakta
dır. Bunun için, devletten alabileceği yatırımlarla alakalı büyük projelerin hayata geçirilmesi esastır. 

Bununla birlikte, Kayseri kuzey çevre yolu tamamlanarak, şehrin büyük ölçüde trafik yoğunluğu 
rahatlayarak şehirler arası trafik şehrin dışına alınmıştır. 

Kayseri'nin olmazsa olmaz projelerinden birisi, Kayseri'yi ikiye bölen demir yolu projesinin 
bitmiş olan kuzey çevre yolunun kenarına alınarak, çift hatlı olarak, Kayseri'yi gelişim alanı olarak 
daha yaşanabilir bir şehir hâline getirecektir. Bunun için Devlet Demiryollarıyla birlikte Ulaştırma 
Bakanlığımız şehir içinden geçen Devlet Demiryolları ağının çift hatlı olarak kuzey çevre yolu ke
narına alınmasını kararlaştırmış, bununla birlikte de 1 milyon 164 bin metrekarelik alan acil kamu
laştırma alanı olarak ilan edilmiş ve Bakanlar Kurulu karan için Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 
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Ayrıca, Devlet Demiryollarının yine Boğazköprü mevkisinde yapacağı lojistik köy Kayseri için 
çok önemlidir. Bu bölgede yapılacak lojistik köyle birlikte şehir içinde bulunan bütün ağır yük taşıtları 
burada ikame edilecek, konteyner ve tır taşımacılığıyla tamamen OSB bölgesiyle birlikte buradan şe
hirlere, şehirler arasına ve limanlara kolayca ulaşılabilecektir. 

Ayrıca, Kayseri'nin olmazsa olmaz projelerinden biri, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamı 
içerisinde Yerköy'e kadar ulaşan Şefaatli-Kayseri arasındaki hızlı tren projesinin yapılmasıdır. Bu
ranın avan projesi için ve yapım projesi için ihaleye çıkılmış, projenin yapımından itibaren de yapım 
projesine başlanacaktır. 

En önemli projelerden birisi de Çevre ve Ulaşım Projesidir. Çevre projelerinin en önemlisi De
veli civarında bulunan Sultan Sazlığı'dır. Adını ünlü Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sultanla
rın avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında kalan 319 
bin hektarlık kapalı alanı kapsamaktadır. Sultan Sazlığı'ndaki sulak alan ekosistemi 1940'lı yıllara 
kadar kendi kendini yürütürken, 40'lı yıllarda sıtmayla mücadele, 50'li yıllarda da toprak reformuyla 
burasına insan eli değmiş, buradaki doğal yapı bozulmuştur. 1971 yılında farkına varılan bu alan da 
yaban hayatı koruma sahası olarak ilan edilmiş, 83 yılında yürürlüğe giren Millî Parklar Kanunu çer
çevesinde en katı koruma statüsü olan tabiatı koruma alanı olarak ilan edilmiştir. 

Sultan Sazlığı, uluslararası anlamda da önemli bir sulak alandır. Bir sulak alanın Ramsar Söz
leşmesi'ne göre uluslararası anlamda önemli olduğunun kabul edilebilmesi için uluslararası sulak 
alanlar için belirlenen dört kriterden birinin olması gerekirken, Sultan Sazlığı'nda üç ana kriter be
lirlenmiştir. Bitki ve hayvan, su kuşları ve balıklar temelinde getirilen kriterler bu özellikleri taşı
maktadır. Toplam 251 kuş türüne sahip olan 17.200 hektarlık Ramsar alanı olarak ilan edilen bu alan 
2006 yılında 24. 523 hektarlık alan olarak Sultan Sazlığı Millî Parkı olarak ilan edilmiştir. Biyolojik 
çeşitlilik bakımından 367 bitki türünün olduğu tespit edilmiştir. 

Hayvan zenginliği içinde kuş türlerinin Sultan Sazlığı içinde ayrı bir önemi vardır. 600 bin su 
kuşunu bu çevrelerde görmek mümkündür. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan 
Sazlığı'nın kurtarılması için Çevre Bakanlığınca gerekli projeler yapılarak uygulamaya konulmuştur. 

Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden olan Sultan Sazlığı yıllardır yeterli su olmaması, küre
sel ısınma nedeniyle kurumaya terk edilmiş, yaşanan kuraklık sazlık alanda canlıların yaşamasına 
engel olmaya başlamıştır. Buranın kurtarılması için Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sultan Sazlığı 
Çevre Belediyeler Birliğince projeler oluşturulmaktadır. 

Buraların kurtarılması için en önemli projelerinden birisi de Zamantı Tüneli'nin gerçekleşme
sidir. Kayseri Develi 2. Merhale Sulama Projesi kapsamında yer alan Zamantı Irmağı'nın suyunu 
Develi Ovası'na aktaracak proje tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu büyük projenin, on altı yıl 
içinde 10.860 metrekarelik kısmının 2.860 metrekaresi delinebilmiş, AK Partinin dört yıllık dönemi 
içerisinde ise kalan kısmı tamamlanmıştır. Tünel işi bittikten sonra, tünelin içinde 40 santimlik be-
tonlama çalışmaları yapıldıktan sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karayel, teşekkür cümlenizi alayım, buyurun. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Hani ek süre vermeyecektin? 
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YAŞAR KARAYEL (Devamla) - Bu kapsamda bu projeye destek veren bütün yetkililere, başta 
Bakanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 

Kayseri'ye ve tüm yöre halkına hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, heyecanlanmanızı gerektirecek bir şey yok. Nezaket pla
nında teşekkür edin dedim yani. Bir sonraki arkadaşa da veririm. Bunun için bir problem mi var yani? 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Sayın Başkan, verin, verin. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Hatta daha fazla verin Sayın Başkan. 
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkan, "ek süre vermeyeceğim" dediniz ama. 

BAŞKAN - Evet, vermedim ek süre, sadece teşekkür için açtım yani. Bunu problem hâline mi 
getiriyorsunuz? 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, çok de
ğerli milletvekilleri; Kayseri ili ile alakalı hususları açıklamak ve Kayseri'de Bakanlığımızca yapı
lan ve yapılmakta olan yatırımlar konusunda bilhassa -az önce Değerli Kayseri Milletvekilimiz Sultan 
Sazlığı'ndan bahsetti- Sultan Sazlığı ile ilgili gelişmeleri yüce Meclisimize aktarmak maksadıyla söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Esasen Bakanlığıma bağlı bütün birimlerin katılımıyla 17 Şubat 2008 tarihinde, yoğun bir kar 
yağışı olduğu bir günde, Kayseri'ye giderek, Kayseri'de bir koordinasyon toplantısı yaparak Kayse-
ri'deki bütün çalışmaları -Sayın Milletvekilim de biliyor- gözden geçirmiştik. 

Hakikaten Kayseri'de Hükümetimiz son beş yılda önemli yatırımlara imzasını atmıştır. Ben sa
dece, burada -zaman sınırlı olduğu için- birkaçını misal olarak sizlere arz etmek istiyorum: 

Kayseri'deki hidroelektrik potansiyel büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çamlıc, Bünyan, Pınar
başı, Karasu Molu, Zamantı Bahçelik Hidroelektrik Santralleri işletmeye alınmıştır. 

Sayın Başbakanımız tarafından açılan Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali enerji üretiminde 
ve sulama suyu temininde çok önemli bir yatırımdır. 

Kayseri ilinde tarıma elverişli 670.584 hektar arazinin 607.316 hektarlık kısmı sulanabilir ara
zidir. Bakanlığıma bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından etüt edilen 332.018 hektarlık 
alanın 150.283 hektarlık kısmının ekonomik olarak sulanabilir olduğu belirlenmiştir. 

Sulama projelerinden Bünyan-Karacaören Projesi'nin de ön inceleme çalışmaları tamamlanmış, 
Yamula Projesi kapsamındaki Kalaba-Seyfe Sulaması ile Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj 
Sulaması Planlaması tamamlanmış olup proje yapımı devam etmektedir. Proje tamamlandıktan sonra 
hemen ihale edilecektir. 

Kayseri iline yılda 253 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek olan Kayseri 
Kenti İçme ve Kullanma Suyu Projesi ön inceleme çalışmaları tamamlanmış ve gerekli içme suyu 
Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiştir. Tahsis tarihi 7 Şubat 2008 tarihidir ve aynı za
manda yer altı suyu tahsisi de Kayseri Büyükşehir Belediyemize yapılmıştır. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. 

Ayrıca, Kayseri ilinde bugüne kadar ikmal edilen 105 adet taşkın koruma projesiyle 73 adet 
meskûn mahal ve 7.800 hektarlık alan -bu projeler sayesinde- taşkınlardan korunmuştur. 
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Develi 1. Merhale Projesi ile bugüne kadar sulanan 18.346 hektar alandan geriye 34.305 
hektarlık alanın da Develi 2. Merhale Projesi kapsamında sulanmasını hedefliyoruz. Develi Kapalı 
Havzasına, ovanın kendi su kaynaklarından karşılanmayan ortalama 114 milyon metreküp su Za-
mantı Irmağı'ndan -biraz önce sayın milletvekilim bahsetti- bir regülatör ve bir tünel ve iletim ka
nallarıyla devredilmek yani Zamantı Tüneli'nden tamamen dağın delinerek Sultan Sazlığı 
istikametine aktarılmak suretiyle bu su orada kullanılacaktır. 

Kayseri'nin Develi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zamantı regülatörü ve derivasyon tüneli in
şaatı 6/9/1991 tarihinde ihale edilmiş ve 23 Haziran 1992 tarihinde işe başlanmış olup geçen süre zar
fında ancak çok cüzi bir miktar tünel açılmış olmasına rağmen, bilhassa son dört yılda tünel inşaatına 
ağırlık verilmek suretiyle, 1 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 10.700 metrelik tünelin tamamı açılmıştır. 
Regülatör inşaatına şu anda devam ediyoruz. Tünelin 2008 yılında tablaması yapılacak ve böylece, 
Zamantı Tüneli'nden, Kayseri ovalarına, Develi ovalarına, Sultan Sazlığı'na yılda 114 milyon met
reküp su aktarılacaktır. Gerçekten çok önemli. 

Yer altı suları açısından da kısaca bilgi vermek istiyorum. Yer altı sulamaları kapsamında De
veli, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırları içerisinde 2'nci merhale sulama sahasının 2.037 hektar
lık alanın 90 adet yer altı suyu sulama kuyusu ile sulanması planlandı. Ancak bunlardan, 90 adet 
kuyudan, şu ana kadar 73 tanesini açabildik. Geri kalan kısımları da kısa zamanda açılacak ve böy
lece çalışmalar tamamlanacaktır. 

Bir de Sarımsaklı Yenileme Projesi'nden, müsaade ederseniz -Kayseri için çok önemli olduğu 
için- bahsetmek istiyorum. Sarımsaklı Yenileme Projesi kapsamında bugüne kadar 69.164 metre 
kanal yenilemesiyle Sarımsaklı Barajı'ndan ana tahliyesi olan ve Kayseri ili içerisinden geçen ve 
aynı zamanda da Kayseri ilinin doğu ve batı kuşaklama kanallarının da ana tahliyesi olan kanalın 
meskûn bölge içinden geçen 3.625 metrelik kısmı çift taraflı beton istinat duvarlı olarak yapılmıştır. 
Gerçekten bu, Kayseri'nin taşkınlardan korunması istikametinde çok önemli bir yatırım olmuştur. 
Zaten Kayserililer bunu bilmektedir. Geriye kalan bin metrelik kanal yenilemesi işi 2008 yılında ta
mamlanacaktır. 

Sanmsaklı yer altı suyu kuyu yenileme işi devam etmektedir. Ayrıca, Sarımsaklı Barajı'nın es
kiyen bölümlerinin yenilenmesi işinin de ihalesi yapılmış olup 2008 yılı içinde bu yenileme işleri de 
tamamlanacaktır. 

Bir de Sarıoğlan Barajı'ndan bahsedeyim: Yıllardan beri Kayseri'de sürüncemede bekleyen Sa
rıoğlan Barajı, bilindiği üzere tamamlanmıştır. Sarıoğlan Projesi kapsamında Kestuvan ve Düzencik 
çayları üzerinde inşa edilen bu barajda depolanan takriben 26 milyon metreküp su ile ovada 6.123 
hektarlık alan sulanacaktır ve sulama da modern sulama sistemiyle gerçekleştirilecektir. Sarıoğlan Ba
rajı, biliyorsunuz 5 Kasım 2006 tarihinde tamamlanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından o 
tarihlerde açılışı yapılmıştır. 

Bahçelik Projesi'nden de kısaca bahsetmek istiyorum çünkü Bahçelik Projesi, gerçekten Kay
seri için, Kayseri Ovası'nın sulanması için en önemli projelerden birisidir. Proje kapsamında Za
mantı Nehri üzerinde inşa edilen Bahçelik Barajı'nda -ki bu baraj da Hükümetimiz zamanında 
tamamlanmıştır- depolanan yaklaşık 216 milyon metreküp suyla Köprübaşı-Ekrek, Bünyan-Sarıoğ-
lan, Tomarza, Develi-Frakdin, Tacin, Kayseri-Ağırnas ve Pazarören-Samağır ünitelerinde toplam 
49.033 hektarlık, bu birtakım sonradan ilavelerle 58.544 hektarlık bir alanın sulanması sağlanacak
tır. Projenin su kaynağı olan Bahçelik Barajı işletmede olup ana iletim kanalının birinci kısım inşaatı 
13.500 metre olarak tamamlanmış, geri kalanı da 2008 yılı içinde bitirilecektir. 
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Kayseri'de küçük su işleri kapsamında 5 adet taşkın koruma işi, 6 adet yer üstü suyu sulaması ve 3 
adet gölet inşaatı yer almaktadır. Söz konusu işler programlandığı şekilde yürütülüp özellikle 160 hek
tarlık alan ve 4 adet meskûn mahal taşkınlardan korunacak ve ayrıca 3.825 hektarlık alan sulanacaktır. 

Müsaadenizle, bir de Sultan Sazlığı'yla ilgili -çok önemli olduğu için- kısa bir bilgi vermek is
tiyorum: Sultan Sazlığı Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisidir; özellikle 
kuşların göç yolu üzerinde olduğu için dünyada sayılı sulak alanlar arasında yer almaktadır. Sultan 
Sazlığı'ndaki 17.200 hektar büyüklüğündeki bu alan, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekolojik orta
mın sürdürülebilmesi ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması gayesiyle 1988 
yılında "Tabiatı koruma alanı" ilan edilmişti ancak alan büyüklüğü daha sonra 24,500 hektara yük
seltilerek, yine aynı Kanun çerçevesinde, 17 Mart 2006 tarihinde "Sultan Sazlığı Millî Parkı" ilan edil
miştir. Millî Park, aynı zamanda doğal sit ve Ramsar alanıdır. 

İç Anadolu bozkır eko sistemi içerisinde, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı bir 
havzada bulunan ve sahip olduğu tabii değerleri hem ulusal hem de uluslararası öneme sahip olan 
fakat son yıllarda yaşadığı birtakım kuraklık tehlikesiyle yok olma noktasına gelen Sultan Sazlığı 
Millî Parkı ve Ramsar alanının bu problemlerine kalıcı çözümler getirmek maksadıyla, özellikle Kü
resel Çevre Fonu'ndan (GEF) sağlanan desteklerle GEF-2 Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yö
netimi Projesi uygulamaya konulmuştur. 

Alan için diğer planlama süreçlerinden farklı olarak, havza bazında katılımcı ve bütüncül bir 
planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Hazırlanan taslak Yönetim Planı 2004 ve 2005 yıllarında hem 
mahalli düzeyde hem de ulusal düzeyde ilgi gruplarıyla paylaşılmış ve paylaşım toplantılarından 
elde edilen neticeler plana dâhil edilerek Taslak Final Yönetim Planı hazırlanmıştır. 2006 yılında ise 
yine diğer planlama süreçlerinden farklı olarak sektörel ve kurumsal odaklı yerel düzeyde taslak 
Final Yönetim Planı'nın müzakere sürecine başlanmıştır. Yani biz bu planları hazırlarken, bölgesiyle 
oturarak, katılımcı bir anlayışla bu planlan gözden geçiriyoruz. Nitekim, yerel düzeyde gerçekleşti
rilen müzakere sonucunda üzerinde uzlaşılan konular yönetim planına entegre edilerek Final Yöne
tim Planı hazırlanmış ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu'nda "millî parklar için düzenlenecek plan 
için uzun devreli gelişme planı" ibaresinin yer alması sebebiyle Yönetim Planı içerisinde yer alan 
"bölgeleme" bölümü Uzun Devreli Gelişme Planı'na entegre edilerek, Sultan Sazlığı Millî Parkı 
Uzun Devreli Gelişme Planı 2007 yılı -yani geçen yıl- temmuz ayında hazırlandı ve ağustos ayında 
bütün ilgili bakanlıklara gönderilmek suretiyle görüşlerine sunulmuştur. Bütün bakanlıklardan gelen 
görüşler neticesinde Yönetim Planı'yla ilgili olarak özellikle Kayseri'de, başta Kayseri Valimiz olmak 
üzere milletvekillerimizin, ilgili kurum ve kuruluşların, yerel yönetim ve yöre halkının temsilcileri
nin, yani bütün muhtarlar ve belediye başkanlarının da katılımıyla 17 Şubat 2008 günü tanıtım ve bil
gilendirme toplantısı yapılmış ve bu bilgilendirme toplantısında alınan birtakım görüşler, tavsiyeler, 
tenkitler neticesinde Uzun Devreli Gelişim Programı ve Yönetim Planı tamamlanmış ve 6 Mart 2008 
tarihinde Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 

Ben, bu Sultan Sazlığı Uzun Devreli Gelişim Planı'nın ve Yönetim Planı'nın başta Kayseri hal
kımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum: Özellikle Zamantı Tüneli'nin, yani 10.700 metre uzunluk
taki dev Zamantı Tüneli'nin açılmış olması buradaki su eksikliğini de karşılayacaktır aynı zamanda. 
Çünkü Zamantı Irmağı'ndaki sular gerektiği zaman hem sulama için hem de Sultan Sazlığı sulak 
alanının da korunması için kullanılacaktır diye düşünüyorum. 
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Ben tabii zamanım sınırlı olduğu için, Sultan Sazlığı Millî Parkı ve Ramsar alanı olan bu pro
jede yapılması gereken hususlardan burada bahsetmeyeceğim, zaman içinde fırsat buldukça özel
likle bunları vurgulamak istiyorum. 

Ancak burada şunu da belirtmemde fayda var: Maalesef, Kayseri ilimiz orman varlığı bakımın
dan en fakir iller arasında. Bakanlığımız bunu da dikkate alarak, özellikle beş yıllık plan kapsamında, 
Kayseri'mizde yılda takriben 5 bin hektarlık bir alanın ağaçlandırma yapılmasını taahhüt etmiştir, in
şallah bunu da gerçekleştirecektir. Bakın, burada ilan ediyorum, 2012 yılı sonuna kadar 28.150 hek
tarlık bir alan Kayseri'de ağaçlandırılacaktır, bunun planları yapılmıştır. Buradan bu müjdeyi de 
vermek istiyorum. 

Bunun dışında, çevreyle alakalı özellikle birtakım projeler var, onların detayına girmek istemi
yorum ama burada ben bir hususu belirtmeden de geçemeyeceğim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen -projelerinde de- bir nebze benim şahsen katkımın olduğu Kayseri Atık Su 
Arıtma Tesisi hakikaten Kayseri için mükemmel olmuştur. Şu anda çok iyi bir verimle çalışmakta
dır. Ben bundan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. 

Diğer atık su arıtma tesisleri var; Yahyalı, Yeşilhisar, Develi ilçeleri. Bu konuda da gerekli her 
türlü desteği vereceğimizi ben belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, Kayseri'deki ziyaretimizde, orada tavuk çiftliklerinden ortaya çıkan birtakım atıkların da ber
taraf edilmesi, arıtılması konusunda destek vereceğimizi de ifade ettiğimi burada belirtmek istiyorum. 

Bunun dışında son olarak şunu söyleyeyim: Kayseri'ye Çevre ve Orman Bakanlığı olarak biz 
2008 yılında takriben 39 milyon YTL yani 39 trilyon Türk lirası bir yatırım yapmayı planladık. Bun
lar arasında, az önce söylediğim gibi, Devlet Su İşlerinin yatırımları, sulama yatırımları, baraj-gölet 
yatırımları, yer altı suyu sulamaları, ayrıca ağaçlandırma çalışmaları; bir de biraz önce bahsettiğim 
üzere, Doğa Koruma Millî Parklar Genel Müdürlüğümüzün Sultan Sazlığı ve diğer sulak alanlarla 
ilgili yapacağı yatırımlar yer almaktadır. 

Bunların başta Kayseri halkımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını gönülden 
diliyorum. Biz de elimizden geldiği kadar, Bakanlık olarak, başta Kayseri olmak üzere bütün ülke
mize her türlü konularda, kendi konularımızda, mesuliyet altındaki konularımızda desteği vereceği
mizi, çalışacağımızı, yardımcı olacağımızı belirtiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gündem dışı ikinci söz, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosuyla ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili 

Sayın Çetin Soysal'a aittir. 

Sayın Soysal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun yıkımına ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhsin Ertuğrul ile ilgili söz almış bulunuyorum. Ancak -vakti de iyi kullanmak istiyorum- dı
şarıda barikatlar var. Sosyal güvenlik yasasını protesto etmek isteyen demokratik kitle örgütlerinin 
temsilcilerinin önünde barikatlar olduğunu, demokrasi ve özgürlük adına da bunu protesto etmek is
tiyorum bu vesileyle. 
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SELAHATTÎN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Müdahale etmişler, müdahale. 

ÇETİN SOYSAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Muhsin Er-
tuğrul Tiyatrosu... Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu yıkılıyor. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu maalesef, yeni
den bir ranta mahkûm ediliyor. Oraları bugün bir yoğunluk içerisinde yeni bir kongre vadisi 
yapılmayla karşı karşıya. Bununla ilgili, Mimarlar Odası, Şehir Planlamacıları Odası, sanatçılar, İs
tanbul'a duyarlı insanlar maalesef seslerini duyuramayacak hale geldiler. Öyle bir hâle geldiler ki 
Muhsin Ertuğrul yıkılacak ve yerine yapılacak olan kongre vadisi İstanbul'a bir yoğunluk getirecek. 
İstanbul'u yaşanmaz hâle getiren, gelmesine neden olan bu yoğunluk, aynı şekilde, oralarda, Muh
sin Ertuğrul Tiyatrosunun olduğu bölgede, Harbiye'de yeni bir yoğunlukla karşı karşıya kalacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu proje hiçbir kurum ve kuruluşun görüşü alınmadan, maalesef, oraya bir 
yoğunluk getirmesiyle beraber, yine sanata, kültüre dönük de bir olumsuzluğu beraberinde getire
cektir. İktidarla Belediye kol kola, İstanbul'a yaptıkları ihanetler zincirine yeni bir halka daha ekli
yor. Ne uğruna? Rant uğruna. Kenti yağmalıyorlar, tiyatro sahnelerini yıkıyorlar, kenti 
yoğunlaştırıyorlar. 

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu burayı sit alanı ilanı ediyor ama 
ne oluyorsa oluyor, üç beş ay sonra aynı kurul kararı değişiyor, aynı kurul projeye onay veriyor. 
İhale, yangından mal kaçırırcasına, jet hızıyla yapılıyor. Bu acil ihaleler, İhale Kanunu'nun 2l/B 
maddesine göre, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesiyle, beklenmeyen ve idare 
tarafından öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması zorunludur ama İs
tanbul'da bizim gördüğümüz, hatta sadece sizin gördüğünüz bir acil neden mi var? Maalesef yok. 

Değerli arkadaşlar, Mimarlar Odası, Şehir Tiyatrosu oyuncuları dava açıyor ama Belediye hu
kuka saygılı değil. Hukuk, Belediyenin yıkımını durduramıyor. Hukuki süreç işlerken, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi bildiğini okuyor ve maalesef, zaten yeşil alanları rant uğruna yok edilen 
İstanbullu, yüzlerce ağaç, adına "kongre vadisi" denen binalar için feda ediliyor. 

İstanbul bir kültür kenti. İstanbul kültür kenti olmaktan çıkartılıyor. UNESCO'nun bu konuda 
uyarıları var. Aynı şekilde, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosuyla ilgili, kentin siluetini bozacağı ve kenti yo
ğunlaştıracağı için, aynı şekilde uyarıda bulunacak, çünkü UNESCO, tarihî miras listesinden bizi çı
karma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. 

Bakın, bunlardan birkaçının örneğini vereyim; verdiğim soru önergesinin yanıtında da bu var: 
Dubai kuleleri, Haydarpaşa yüksek katlı binaları, Galataport, Haliç Köprüsü projelerinin, Four Sea-
sons Oteli'nin genişletilme çalışmaları, bunlar her biri, bizi tarihî miras kültürel listesinden çıkarma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken, şimdi yenisi ekleniyor. Muhsin Ertuğrul da bizi bu noktada sı
kıntıya düşürecektir. Ne zaman? 2010 Kültür Başkenti olan İstanbul'a dönük. 

Değerli arkadaşlarım, bugün tiyatrolarla ilgili, bu hakkı kendinizde nasıl görüyorsunuz bilmem 
ama Muhsin Ertuğrul'u yıkan anlayış kenti yoğunlaştıran anlayıştır. Kenti yoğunlaştıran anlayış da 
rant anlayıştır. Burada soruyorum: Neden ihale apar topar yapılmış? İhale hangi usulle yapılmıştır? 
İhaleyi hangi şirket almıştır? İhale bedeli ne kadardır? Keşif bedeli ne kadardır? Bu sorulara yanıt arı
yorum. Çünkü burada "kurum ve kuruluş"tur olmadan kente dönük bir ihaneti maalesef görüyoruz. 
"Dubai Towers"lar vesaire... O rezidans ve otel çılgınlığı, rezidans çılgınlığı... Kültüre dönük 2 
metre kazdığında Osmanlıyı, 4 metre kazdığında Bizans'ı, 6 metre kazdığında Roma'yı üç büyük 
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imparatorluğa başkentlik etmiş İstanbul'un kültürel dokusuna da ihanet ediyorsunuz, kentin, yoğun
laştırarak, deprem, trafik gibi sorunlanna çözüm bulmayarak da ihanet ediyorsunuz ve buna dönük 
de bir haksızlığı hayata geçiriyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Ve bunu ne yazık ki rant uğruna 
yapıyorsunuz. (AK Parti sıralarından "Bu bölümleri kırk kere kazmışlar." sesi) 

Hayır, ben İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'un ne olduğunu biliyorum, İstanbul'daki plan tadil
lerini biliyorum, İstanbul'da su sarnıçlarının üzerine nasıl kültürel ihanetin yapıldığını biliyorum, 
bunları görüyorum, İstanbul'da yaşayan bir insan olarak görüyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki İstanbul'u yok ediyorsunuz, İstanbul'a yazık ediyorsunuz. 
Ama İstanbul bunu affetmeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Soysal, konuşmanızı, cümlenizi tamamlayınız. 

ÇETİN SOYSAL (Devamla) - Peki. 

Sözlerimi bir şiirle tamamlamak istiyorum, çünkü şiiri çok seven bir grupla karşı karşıya oldu
ğumuz için, Başbakan da sevdiği için... 

Boşuna çekilmedi bunca acılar 

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle 

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla 

Bekle bizi İstanbul 

Haramilerin saltanatını yıkacağız 

Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul 

Sen bize layıksın biz de sana layığız canım İstanbul 

Yani, burada, İstanbul'a ihanet edenlere atfolunur. 

Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Evet, gündem dışı konuşmaya Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; herkes müsterih olsun, Türkiye'de bir süreden beri her 
alanda haramilerin saltanatım yıkıyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Ne kadar iddialı laflar bunlar. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) -Haramilerin saltanatını 

yıktığımız için de olur olmaz sesler geliyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Haramiler iktidara geldi. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, İs

tanbul bomboşken, İstanbul'un her tarafı çim sahayken neredeyse, Dolmabahçe Sarayı'nm arkasına 
stadyum yapan... 
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ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yapma bunu! Yapma bunu, yazık edersin... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - . . .ve sonra 1945 yılında 
ve sonra adını Atatürk'e nazire olsun diye "İnönü Stadyumu" koyan anlayışın... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Kendine ihanet edersin. Yakışmıyor bu sana... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - . . .şimdi İstanbul'la ilgili 
duyarlılığı paylaşmış olmasını sevinçle karşılıyorum. Sevinçle karşılıyorum İstanbul'la ilgili bir du
yarlılığı hissetmeye başlamış olmasını. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Geçmişine saygısızlık ediyorsun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Hepinizden rica ediyo
rum, lütfen değerli arkadaşlarım, İstanbul'la ilgili, Türkiye'yle ilgili konuşurken yapıcı bir mantık 
içinde ne yapıldığını gerçekten irdeleyerek, gerçekten iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya çalışarak 
değerlendirmeler yapalım. Yapılan her şeyi kötü gösterme anlayışı şimdiye kadar hiç itibar görmedi, 
bundan sonra da görmeyecek. 

Bakınız, şu anda Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Meteoroloji arsasını konuşalım. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Biraz daha dikkatli konuşalım bu konuda. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - İzin verin... 

.. .daha iyisi yapılmak üzere -açık ve net- ve bir yıl içinde... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk kazandırıyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Hiçbir yoğunluk kazanmıyor. 
Sevgili arkadaşlarım, kâğıt ortada, kalem ortada, plan ortada, harita ortada, koruma kurulları or

tada, idare mahkemeleri ortada, hepsi ortada... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Bir tane daha yap. Bir tane fazla yapsanız ne olur? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Gelin, büyükşehrin baş
lattığı bir projedir, ama satır satır, sayfa sayfa ben de isterseniz size anlatabilirim. HABITAT'tan bu 
yana, yani on yıldan bu yana İstanbul'da bir "kongre vadisi" tartışması var. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yeri orası değil. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ve bu HABITAT'tan bu 
yana süren ihtiyacın, şu anda, önümüzdeki yıllarda, 2009'da, 2010'da İstanbul'a taşıyacağı yoğun
luk da hesaplanarak olabileceği kadar yer altları değerlendirilmeye çalışarak ve İstanbul'un oteller 
ve mevcut kongre merkezleriyle bağlantısı değerlendirilerek bir proje geliştiriliyor. Bu proje içinde 
-bakın, iddiayla söylüyorum ve tutanaklara geçiriyorum- Lütfı Kırdar'ın siluetini aşmayacak biçimde 
bugünkü Muhsin Ertuğrul... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yerin altı... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Yerin üstüne çıkmayın, 
yerin altına çıkmayın... Bu memlekette iyi bir şey yapılmayacak mı yani? 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk kazandıracak Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Yoğunluk arttınlmıyor. 
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ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk kazandırıyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Saym Bakanı dinleyelim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bakınız, size resmî bel
geler söylüyorum, yoğunluk arttınlmıyor. Şu anda 600 kişilik bir salon var orada. Bu salon, mevcut 
salon, tadilatla tiyatro salonu yapılmış bulunan bir salon. Yani daha önce sergi salonu diye başlamış, 
sonra tadil edilerek içine tiyatro salonu yerleştirilmiş. Tiyatro salonu, sahne boşluğu açısından, sahne 
yüksekliği açısından, tiyatro salonu açısından, bugünkü tiyatroların kullanması gereken mekânlar 
açısından yetersiz bir salon. 

Kongre vadisi yenilenirken Muhsin Ertuğrul da, 600 kişiyi -sanatçı arkadaşlarımızdan gelen 
talep bu noktada sınırlı kaldığı için- aşmayacak bir kapasite içinde ama fuayesiyle, sirkülasyon alan
larıyla, içindeki sergi salonlarıyla, kütüphane ve idari bölümleriyle modern bir tiyatro hüviyetine ka
vuşturuluyor. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Ulaşım ve yoğunluk... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Hedef şudur: Hedef, bu 
sene başlamak ve 2009'un içinde Muhsin Ertuğrul'u yine "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu" adıyla, 
Muhsin Ertuğrul'a, adına, anısına daha yakışır bir tiyatro salonuyla İstanbul'a armağan etmektir. 

Şimdi, bunun bağıracak, tartışacak, yoğunluk artırıyor falan diye burada, önünde gösteri yaptı
racak nesi var? 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk artırıyor Sayın Bakanım. Buna yoğunluk artırımı demek 
haksızlık mı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Yani bu ülkede yeni bir 
şey yapılmayacak mı? Bir şey yenilenmeyecek mi? Bir şey geliştirilmeyecek mi? Bir şey eğer tek
nik açıdan, tarih açısından yetersizse iyileştirilmeyecek mi, güzelleştirilmeyecek mi? 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Siz İstanbul'u bilmiyor musunuz Sayın Bakanım? Trafik sorunu 
alabildiğine geçmiş, kentin en yoğun... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bakın, 600 kişilik salon, 
yine 600 kişilik salon olarak kalıyor değerli kardeşim yani rakam... Okuma yazmanız var herhalde 
değil mi? Rakam da biliyorsunuz, 600 kişilik salon, yine 600 kişilik salon oluyor ama daha modern. 
Bunu mimarlar, bunu sanattan gerçekten anlayan... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Ulaşım ve yoğunluk sorunu var. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ve bu proje şehir tiyat-
rolarıyla birlikte yapılıyor. Sanatçı arkadaşlarımızın danışmasıyla, görüşmesiyle... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Tabii biliyoruz onların kim olduğunu. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Böyle bir usulümüz yok 
Sayın Başkan. Yani kürsüde konuşan arkadaş, sürekli olarak oradan bir arkadaşın konuşmasına mu
hatap olmamalı herhalde. Böyle bir usul yok. 

"* MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Başkan gerekirse müdahale eder. Başkan müdahale eder. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Evet, ben de rica ediyo

rum canım. Ben de rica ediyorum Başkana, hatırlatıyorum, rica ediyorum. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Başkan görevini yapar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ba
kınız, birkaç hususu bu vesileyle paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi, Muhsin Ertuğrul'la ilgili tar
tışma budur. Yani Muhsin Ertuğrul, bugünkü silueti aşmadan, bugünkü kapasiteyi aşmadan daha 
modern bir hüviyete kavuşturuluyor ve gelecek yıl içinde İstanbul'un sanat hayatına armağan edil
mek, katılmak istiyor aynı isimle, fakat daha güzel bir resim ve içerikle. 

"Tiyatro salonları yıkılıyor, sanat mekânları daraltılıyor, sanat mekânları azaltılıyor bu iktidar dö
neminde" diye bir söylem var. Bakın, şu yeni Hükümet dönemi yedinci ayını dolduruyor. Yedinci ayın 
içinde İstanbul'da Kartal'da bir yeni tiyatro açtık, "Bülent Ecevit" ismiyle, Bülent Ecevit Sahnesi. 
Daha önce, Sevgili Bülent Ecevit rahmetli olunca adı bir sokağa verilmek istenmiş, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi, AK Partili belediye başkanlarımız, demişler ki: "Sayın Bü
lent Ecevit'in adı bir sokağa değil, bir sanat merkezine verilmelidir." ve İstanbul'da çok görkemli bir 
sanat merkezinin adı, kültür merkezinin adı "Bülent Ecevit Kültür Merkezi." Mart ayında bazı mil
letvekili arkadaşlarımla birlikte ilk gecesini yaptık. Kartal'da artık bir devlet tiyatrosu sahnesi var. Alt
mış yıldan beri, cumhuriyetten beri Anadolu yakasında bir devlet tiyatrosu sahnesi yoktu. 28 Aralıkta, 
geçen yılın son günlerinde Beykoz'da bir sahne açtık, Feridun Karakaya Sahnesi. Kadıköy Beledi
yesinin açılışını yaptığı Süreyya Sinema Salonu var. Büyük ölçüde Özel İdarenin, emlak vergisi kay
naklarıyla yapılmıştır. Orayı da aynı zamanda bir Devlet Opera ve Balesinin sahnesi hâline 
getiriyoruz. Ayın 11 'inde oranın da... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Yatırım belediye tarafından finanse edilmiştir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Özel İdarenin kaynak
larıyla finanse edilmiştir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Hayır, Kadıköy Belediyesi tarafından. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Rakam rakam resmî bel
gelerini, açılış gecesi herkesin ve İstanbul kamuoyunun ve medyanın bilgisine sunacağım. Bunlar İs
tanbul'la ilgili. Yakında Anadolu yakasında, Avrupa yakasında yeni tiyatro salonları geliyor. Bu son 
altı ayın icraatları bunlar. Samsun'da senfoni, Devlet Opera Balesi sahnemizi açıyoruz. Devlet ti
yatrosunu sabit hâle getiriyoruz Samsun'da ve Mamak'ta Ankara'da devlet tiyatroları yeni bir sahne 
açıyor, yakında Keçiören'de yeni bir sahne açıyor, altı ayın içinde. 

Hani bu İktidar sanat merkezlerini azaltıyordu? Hani bu İktidar sanata sırtım dönüyordu? Onun 
için lütfen, bunları söylerken, bunları sorgularken, bunları yargılarken... 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Keşke söz hakkım olsa da size cevap verebilsem. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - .. .ya elinizi vicdanınıza 
koyunuz. Ya gerçekten mahcup olacağınız cevaplar alırsınız. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yok hayır... Orada kenti yoğunlaştırma... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bence iyi sorgulayın, 
vicdanınıza sorun, önce vicdanınızda hüküm verin, ondan sonra bunları getirip bu kürsüde bize sor
maya çalışın. 

- 4 8 3 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 O: 1 

Bir kez daha söylüyorum: Muhsin Ertuğrul'un hatırasına da İstanbul'un kültür yaşamına da biz, 
şimdiye kadar gelmiş geçmiş herkesten daha fazla saygılıyız. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk kazandırıyorsunuz, yaşanmaz hâle getiriyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜN AY (Devamla) - Anadolu'da kültürün 
yaygınlaşması için, kültürün, sanatın bir elitin inhisarına hapsedilmemesi için, büyük illerin seçkinci 
mekânlarına hapsedilmemesi için, büyük illerin çevresindeki çeperlerinde yaşayanların ayağına gö
türülmesi için büyük bir gayret içindeyiz. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - UNESCO niye uyarıyor Sayın Bakan? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Kültür ve sanat, sadece 
büyük kentlerin zengin mekânlarında yaşayanların değil, bütün Anadolu halkının hakkıdır diye dü
şünüyoruz. Anadolu'nun her tarafına kültür-sanat birimlerini taşıma konusunda çok yoğun, çok iç-
tenlikli bir gayretimiz var. Bu çerçevede, UNESCO'nun dikkati de bizi-fevkalade sevindiriyor. 
UNESCO'nun dikkatini aynen paylaşıyoruz. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - UNESCO niye uyarıyor? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Aynen paylaşıyoruz. Her 
noktayı adım adım biz de izliyor ve gözlüyoruz. 

ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Sultanahmet'teki oteli de söylüyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - UNESCO bizi denetle-
mese bile, biz şimdiye kadar İstanbul'da yapılanların farkındayız. İstanbul'u, gerçekten, adına, tari
hine yakışır bir biçimde dünyaya karşı bir emanet olarak taşıyarak alıp getirdiğimizin farkındayız ve 
dünyanın önüne 2010'da İstanbul'u fevkalade güzel yüzüyle, tarihine, doğasına yakışır biçimde 
sunma konusunda çok ciddi bir gayret ve kararlılık içindeyiz. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Gündem dışı üçüncü söz, Karabük Demir Çelik İşletmeleri ve Karabük'ün 71 'inci kuruluş yıl 
dönümü münasebetiyle söz isteyen Karabük Milletvekili Sayın Cumhur Ünal'a aittir. 

Sayın Ünal, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

3.- Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin kuruluşunun 
71 'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 

CUMHUR ÜNAL (Karabük) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Nisan Karabük Demir 
Çelik İşletmelerinin ve Karabük'ün 71 'inci kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle bugün gündem dışı 
söz almış bulunmaktayım. Öncelikle bana bu konuşma fırsatını veren Sayın Başkana teşekkür edi
yor, yüce Meclisi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizin ilk entegre demir çelik tesisi olan Karabük Demir 
Çelik İşletmeleri, bundan tam yetmiş bir yıl önce 3 Nisan 1937 tarihinde, o zamanlar kırk haneli bir 
köy olan Karabük'te kurulmuştur. Bu nedenle her yıl 3 Nisan tarihi, Karabük'ümüzde Karabük Demir 
Çelik İşletmelerinin ve Karabük'ün Kuruluş Yıl Dönümü olarak kutlanmaktadır. 
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Ulu Önder Atatürk'ün sanayileşme yolunda aldığı devrim kararı üzerine, İkinci Dünya Savaşı 
öncesi dünyada büyük bir savaş tehlikesinin olduğu bir dönemde güvenlik açısından tabii korumalı 
bir bölge olan Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisinin yeri için ve demir çelik endüstrisinin en 
temel iki hammaddesi olan maden kömürü havzasının Zonguldak'a ve sahile yakınlığı, demir yolu 
güzergâhında bulunuşu ve stratejik uygunluğu nedeniyle Karabük seçilmiş, cumhuriyetimizin kuru
cusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizatihi talimatlarıyla temelinin 3 Nisan 1937 tarihinde 
atıldığı Karabük Demir Çelik İşletmeleri, Karabük'te kurulmuş bulunmaktadır. Demir çelik fabrika
sının inşaatı sürerken, diğer taraftan Karabük şehrinin de temelleri atılmıştır. 

Karabük Demir Çelik İşletmeleri kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde büyümüş, ülkemizin 
yıllardır inşaat demirinden demir çelik profiline, demir yolu rayından her türlü demir çelik döküm ma
mulüne, sacdan çelik konstrüksiyona kadar her türlü demir çelik ürün ihtiyacını karşılamış, üretmiş 
olduğu ürün ve mühendislik hizmetleriyle ülkemizin inşasına çok büyük katkıları bulunmuş olup 
1965 yılında Ereğli'de kurulan Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin ve 1977 yılında kurulan İskende
run Demir Çelik İşletmelerinin kuruluşunda Karabük Demir Çelik İşletmelerinin çok büyük katkı
ları bulunmuştur. Bu tesiste yetişen mühendis, usta ve işçiler bizatihi bu yeni tesislerde 
görevlendirilerek, ülkemize daha büyük yeni demir çelik tesislerinin kazandırılmasına vesile olmuş 
ve Türkiye'deki sanayi hareketinin öncüsü ve okulu olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Karabük 1953 yılında ilçe, 6 Haziran 1995 tarihinde de 
Türkiye'nin 78'inci ili olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra oluşan ilk şehir olduğu için Karabük 
bir cumhuriyet şehri olup şehir planının da fabrikayla birlikte çizildiği cumhuriyetin ilk ve tek planlı 
sanayi kenti hüviyetini taşımaktadır. 

Karabük, ilk sanayi şehri olmanın yanında çevresi ve ilçeleriyle birlikte tarihî, kültürel değer
leri ve doğal güzellikleri ile de öne çıkmaktadır. Bu kültürel zenginlikler içerisinde özellikle yaşayan 
tarih Safranbolu'muz 1994 yılında UNESCO tarafından "Dünya Miras Kentleri" listesine alınmıştır. 

Orman varlığıyla dikkat çeken Yenice ilçemiz, Hadrianapolis antik şehri ile Eskipazar ilçemiz, 
kaya mezarlarıyla Ovacık ilçemiz ve büyüleyen doğasıyla Eflani ilçemiz Karabük'ümüzün incileri 
gibi sıralanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Nisanlar Karabüklüler için ayrı bir anlam ve önem ifade 
etmektedir. Çünkü bu tarih, adının ölümsüzleşmesini, "Ağır sanayinin beşiği." unvanını almasını 
sağlamıştır. 

Sözlerimi bitirirken Kardemir ve Karabük'ün kuruluşunun 71'inci yıl dönümünü kutluyor ve 
daha nice yıllar bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, 
Kardemir'e ve dolayısıyla Karabük ve yöresine katkıda bulunan Hükümetimize ve tüm yetkililere 
şahsım ve yöre milletvekilleri adına teşekkür eder, bu heyecanı sizlerle paylaşırken, bu güzel günü
müze sizleri de davet eder, yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
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IV.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun J/4/2008 Salı ve 2/4/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile 
denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve çalışma saatle
rinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu önerisi 

No: 30 Tarihi: 1.4.2008 

Genel Kurulun 1.4.2008 Salı ve 2.4.2008 Çarşamba günkü Birleşimlerinde sözlü sorular ile de
netim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve Genel Kurulun 1.4.2008 Sah günkü Birleşi
minde 15:00-21:00; 2.4.2008 Çarşamba ve 3.4.2008 Perşembe günkü Birleşimlerinde ise 13:00-21.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca 
önerilmiştir. 

Nevzat Pakdil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Bekir Bozdağ Kemal Kıhçdaroğlu 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

Mehmet Şandır Selahattin Demirtaş 

Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

l Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisi aleyhine söz aldım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, Paris'ten hoş geldiniz, dün Çankaya'nın uçağıyla siz de oradaydınız, EXPO 
2015'te. Tabii... 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Danışma Kurulu önerisiyle ilgili olarak... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Seni ne ilgilendirir? 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Beni ilgilendirir. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bunu susturuyor musunuz? 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Boş laflarla meşgul etme. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, Meclis Başkanı, Bülent Arınç'ı almış Suudi Ara
bistan'a gidiyor. Görüyorsunuz sayın milletvekilleri, memleket güllük gülistanlık. Çankaya'dakiler 
kendi yandaşlarını dolduruyorlar Paris'e götürüyorlar, ötekileri Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Mem
leketin her tarafı... Uçaklarla gidiliyor, geliniyor, harcırahlar alınıyor, ama bu memleketin insanları 
açlıktan kırılıyor ve geliyoruz burada da, Sosyal Güvelik Yasası "aman bu işçileri mezarda emekli 
edelim, bu çalışanları mezarda emekli edelim" diye... Gruplar da nedense bu kanunun bir an önce 
çıkması için söz birliği yapıyorlar. Bu, gerçekten iyi bir davranış biçimi değildir. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta Kıbrıs'ta önemli birtakım görüşmeler oldu. Kıbrıs'ta, Cum
hurbaşkanı Mehmet Ali Talat "Ben, Kıbrıs Türk tarafı..." diyor. Hâlbuki, Kıbrıs'ta Türklerin bu me
seleyi çözmesi için bir sıkıntısı yok, Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk devleti var. Orada iki ayrı devletin 
kurulması gerekirken, dili ayrı, dini ayrı, ırkı ayrı, her şeyi ayrı iki devlet kurulması gerekirken, maa
lesef, orada Cumhurbaşkanlığına gelen kişi "Türk tarafı" diyor, "Ben KKTC Cumhurbaşkanıyım." 
demiyor. Şimdi, bunları birileri çıkıp bu Mecliste... Çünkü, Kıbrıs, Türk milletinin onurudur, haysi
yetidir. Burada ne yapılıyor ne yapılmıyor, bunları bilmemiz lazım değerli milletvekilleri. Burada 
Hükümet diye varsa... İşte, Dışişleri Bakanını -geçen gün dedim- mumla arıyoruz, bir gazete ilanı 
verelim. Bir gün gelmedi daha Meclise. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bu hukuk dev
letinde hukuk işlerse kimsenin bundan rahatsız olmaması lazım. Bir Avrupa Birliğinin küstah birta
kım söylemleri var: "Efendim, Türkiye'de herkesin güveneceği bir adalet sistemi yok." Sen kimsin 
yaa! Ne demek yani Türkiye'de herkesin güvenebileceği adalet diye bir şey yok! Sen kimsin! Senin 
memleketinde herkesin güvendiği bir adalet mi var? Sen üç aylık bebeği anasından babasından ayı
racak kadar zalim uygulamalar içindeyken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlannın seyahat özgürlüğünü 
kendi ülkende en amansız ve en zalimane önlerken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları
nın aksine... Peki, yani Türkiye'de bir yüksek mahkeme eğer kendi görevini yapıyorsa buna müda
hale mi edeceksin? Sen kimsin buna dil uzatıyorsun ey Avrupalı! Efendim, ötekisi de "Avrupa Birliği 
süreci zedelenir." diyor. Zedelenirse zedelensin! Yani, biz Türkiye'de hukuku işletmeyeceğiz, bey
efendiler... Avrupa Birliği ilişkilerini zedeliyoruz... Sen zaten şimdiye kadar Avrupa Birliği olarak 
Türkiye'ye ne verdin kardeşim, bir söyleyin bakalım ne verdin? İşte, EXPO 2015 Paris'teki oylamada 
gösterdiniz Türkiye'ye bakış açısını. 6 defa İtalya'da bunu yapıyorsunuz ama Türkiye'ye gelince 
bunu vermiyorsunuz. Böyle şey olur mu? 

Sevgili milletvekilleri, bakın, Türkiye'de bugün hükümet yok. Şimdi, birileri çıkıyor, yargıya dil 
uzatıyor. Kim buna cevap verecek? Kim verecek arkadaşlar? Bence, önce bu Hükümet varsa çıkıp 
bunun ağzının payını vermeliydi: Türkiye'nin adaletine güvenilir, Türkiye'de adalet vardır, hâkim 
vardır, hukuk vardır... Ayrıca, ben seninle hukuk işletmemek için Avrupa Birliği için müzakere ede
ceğim dedim mi? Hukukun işlemediği yerde aslında kaba kuvvet vardır. Hukukun işlemediği yerde 
aslında militarizm vardır. Hâl bu kadar ortada iken, berrakken, ondan sonra adamlar çıkıyor ve bizim 
en kıymetli varlıklarımıza, en dokunulmaz müesseselerimize haince, hunharca, hayâsızca laf atıyor
lar, hakarette bulunuyorlar, Türkiye'de bunlara cevap veren kimse yok! Kim verecek? Bu Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin hakkını, menfaatini kim koruyacak değerli milletvekilleri? Kim koruyacak? 
Sokaktaki işçi mi koruyacak! İşte, işçiler gelmiş, hak arıyorlar, her tarafa barikat kuruluyor! Bu dev
leti yöneten insanlar eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmıyorlarsa lütfen o makamlarını 
bıraksınlar. 
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Biraz önce, birisi burada "haramileri yıkıyoruz" dedi. Yahu bakın, ben size iki tane misal vere
yim arkadaşlar. Ziraat Bankası Ülkere yüklü bir döviz kredisi veriyor. Döviz düşünce, bu defa Ülkerin 
yetkilisini getiriyorlar, Ziraat Bankasının Genel Müdürü yapıyorlar. Ne yapıldı bu kredi, çıksın bi
risi, burada söylesin. Harami midir, değil midir? 

Bakın, İstanbul Esenler'de Albayraklar firması -Kemer Parkı Evleri- on yedi katlı, on dört blok 
ve üç bin yedi yüz konut yapıyor. Kaçak yapıyor! Nereye yapıyor? 60 metre uzunluğunda, 11 gözlü 
Avasköy Su Kemeri'nin üzerine yapıyor! Bunlar harami değil de, neler harami beyler! Neler harami! 
Daha binlerce şey biliyorum. 

İstanbul'da, sizin bir milletvekiliniz elli dört katlı, 100 bin metrekarelik bir iş hanı yapıyor. Bu 
para nereden geliyor sayın milletvekilleri? Nereden geliyor? Bunların vergileri ödendi mi? 

AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Sen mali polis misin? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar nereden geliyor? İşte, niye siz denetimden kaçıyorsunuz? 
İç Tüzük'ün 98'inci maddesinde, her hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki saat soru sorulur, so
ruya cevap verilir deniliyor. Gensorunun, Meclis araştırmasının, Meclis soruşturmasının buralarda 
gelip müzakere edilmesi lazım. Âdeta, artık İç Tüzük'ü rafa kaldırmışsınız ve işlemez bir hâle sok
muşsunuz. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - O zaman siz de uyuyor musunuz? Danışma Kurulu 
önerisi üzerinde görüşüyor musunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Daha senin bana laf atabilmen için çok ekmek yemen lazım, fırında 
çok ekmek yemen lazım. Çünkü sen daha kısa donla gezerken ben bu Parlamentoda görev yapıyor
dum. Onun için, yani herkes biraz haddini bilmeli. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sen az gelirsin sen. 10 tane Kamer az gelir bana. 

BAŞKAN - Sayın Aydoğan, lütfen... Sayın Genç, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Danışma Kurulunun neyi... Ben Meclisin çalışmasını söy
lüyorum, denetimi söylüyorum, denetimi getirelim. Bu denetimi, işte burada çıkıp da Hükümet, efen
dim... Bakın, Hükümet çıkıp da burada hesap vermeli. Sizin Maliye Bakanınız burada çıkıyor 
"Efendim, benim çocuklarımın çalıştığı şirkete ben bir sözleşme imzaladıktan sonra gelen 30 bin 
dolar var ya, inceleme elemanı yetkisi dışında inceleme yapmıştır." Ya, o zaman... Arkasından da 
diyor ki: "Efendim, bu arkadaş inkâr etti." Bakın, ben vergi denetmenliği yaptım, bir kişinin evvela 
gidip ifadesini aldığınız zaman o doğruyu söyler. Sonra, birileri gidip onu tazyik edince, birtakım 
menfaatler sağlayınca ifadeyi değiştiriyor. Türkiye'de artık bunu bilmeyen kişiler yok değerli mil
letvekilleri. 

Şimdi, siz bu sicille bu memlekette gelir, yani hükümet ederken "Biz de haramileri kaldırdık." 
O işte, İstanbul'da elli ve 100 bin metrekarelik inşaat yapan kişinin devletten aldığı bedava mülkler 
ortada. Peki, milletin malını, emeğini çalıyorsunuz, getiriyorsunuz yandaşlarınıza bedava veriyorsu
nuz, ondan sonra çıkıp da burada dürüstlükte bulunmaya kimsenin hakkı yok sayın milletvekilleri. 
Lütfen, burada çıkıp konuşan insanlar neyi söylediklerini kulakları duysun. Hem arkan kirli olacak 
hem de yiğitlik yapacaksın; bu böyle olmaz değerli milletvekilleri. 
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Şimdi bu Meclisi... Bakın, yine İstanbul'dan bir vatandaş bana telefon ediyor, diyor ki: "İstan
bul Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi'nde üç bin yedi yüz konut var." Şimdi, kaç gündür İstanbul po
lisi burayı boşaltmak için zorluyor bu insanları, hepsi de burada inşaat yapmışlar. Neymiş, 3.700 
aileyi atacaklar, TOKİ gelip burada inşaat yapacak. Yahu, bundan daha büyük zulüm var mı? Bey
ler, efendiler yani siz -adam yıllarca orada emek sarf etmiş- 3.700 tane aileyi getireceksiniz polis zo
ruyla, devlet zoruyla atacaksınız, onun yerine de getirip ondan sonra kendi yandaşlarınıza rant 
kapılarını açacaksınız. Türkiye bu zihniyetle, bu şekliyle yönetiliyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye savunulmuyor. O Avrupa Birliğinin, o kişilerin söylediği sözler 
de bu Hükümetin sözleridir. Gidiyor oraya, diyorlar ki: "Sen şimdi çık de ki, efendim -Avrupa Bir
liği- eğer sen şu işleri halletmezsen, ben seninle müzakereyi keseceğim." Bu tamamen sizden kay
naklanan ve onlara uçurulan bilgilerdir. Geçmişte Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti devletini 
ayakta tutan ne kadar kurumları varsa, müesseseleri varsa, hep çıkıyorlardı, bunları ortadan kaldır
maya yönelik sizlerden isteklerde bulunuyorlardı. Bir tek türban konusunda sizin isteğinizi yapmadı. 
Yani, işte, "Efendim, Kemalizmi yıkın." dedi; "Efendim, ordunun gücünü yıkın." dedi. Kim diyor 
bunu? Türkiye'deki hükümet edenler, Türkiye'nin ciddi müesseselerini ortadan kaldırmak için, maa
lesef, işte böyle onlara jurnallikte bulunuyor. Onlar da ortaya çıkıp bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti 
devleti aleyhine konuşmalar yapıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, cümlenizi tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu şekilde bir yönetim olmaz. 
Değerli milletvekilleri, yine ben Türkiye Büyük Millet Meclisinden rica ediyorum, böyle, bu 

devletin kaynaklarını, kendi uçaklarını alıp da insanları getirip eğlendirmeyin. Bülent Arınç niye 
Suudi Arabistan'a gidiyor? Hangi sıfatla gidiyor? 

Bir de Sayın Başkan, bir şey rica edeceğim: Şu alt koridordan geçerken orada, bu Bülent Arınç'ın 
yaptığı camlı mekânlar var. Mesela, benim ilimde bir tane eldiven koymuşlar, bütün iller şey ediyor. 
Orayı her gün aşağı yukarı 10 tane işçi çeşitli temizlik maddesiyle siliyorlar. Yahu bunları kırdırın atın 
Sayın Başkan. Gerçekten, oraya sarf edilen... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç, cümleyi tamamladınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki efendim, teşekkürler. 
Saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde Sayın Tayfun İçli. 
Buyurun Sayın İçli. (DSP sıralarından alkışlar) 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yine bir salı günü, yine bir Danışma Kurulu önerisi ve 

Danışma Kurulu önerisinin altında, biraz daha açık söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın 
Grup Başkan Vekilinin imzası, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin imzası, Sayın 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilinin imzası ve Sayın Demokratik Toplum Partisi Grup 
Başkan Vekilinin imzası var. 

Sizler her salı böyle Danışma Kurulu önerisi getirdiğiniz sürece, Danışma Kurulu olmadı AKP 
grup önerisi getirmeye çalıştığınız sürece, ben de her salı günü burada, çıkacağım, konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa... 
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M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Bizce hiçbir mahzuru yok, tabii ki konuşabilirsiniz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sizce mahzuru yok, biliyorum zaten. Çünkü, bu bir duyarlılık 
meselesi, ülke meselelerine duyarlılık meselesi ve milletvekilliği sorumluluğunu hissedebilme me
selesi. Bunu hissetmiyorsanız, sizin için sorun olmayabilir. Ama, bilmeniz için bazı şeyleri anlat
maya çalışacağım. 

Anayasa, madde 98. Burada yapılan, İç Tüzük'ün 96, 97, 98'inci maddesinde düzenlenen, salı 
günleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme işlevini eğer gruplar, gruplar olmadı AKP Grubu 
ortadan kaldırmaya çalışırsa, Anayasa'nın amir hükmü olan 98'inci maddesinde tanımlanan millet
vekillerinin, Meclisin yürütmeyi denetleme işlevini ortadan kaldırmış olursunuz. Yasa koyucu, siz
lerden çok çok önce, bizlerin belki de ağabeyleri -biraz evvel Sayın Kamer Genç söyledi- bizler belki 
kısa pantolonla dolaşırken yasama Meclisinde faaliyet gösteren çok değerli milletvekilleri, yasama 
organı, kanun koyucu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli işlevlerinden birisinin, sadece 
yasa çıkarmak değil, aynı zamanda da yürütme organını denetleme gereğini hissetmiş, Anayasa'nın 
amir hükmü, Anayasa hükmü hâline getirmiş. Bununla da yetinmemiş, İç Tüzük'ün 96, 97, 98'inci 
maddelerinde, milletvekillerinin, yasama organının yürütmeyi denetlemesini öngörmüş. 

Her şeyden önce, bizim kendimize, yaptığımız işe saygımız olması lazım ve bu makamlarda 
oturan çok değerli arkadaşlarımızın, fert olarak -bırakın siyasi partiyi- milletvekillerine saygı gös
termesi lazım. Bütün milletvekilleri Türkiye'nin milletvekilleridir ama aynı zamanda da temsil et
tikleri ilin sorunlarını, ilin sıkıntılarını dillendirmek, takip etmekle görevlidir. Milletvekillerinin asli 
görevlerinden birisi denetim görevini yerine getirmektir. 

AKP'yi, grup önerisi getirdiği zaman eleştiriyordum. Şimdi diğer siyasi parti gruplarını da eleş
tiriyorum. Muhalefet demek uzlaşabilecek konularda uzlaşmaktır. Türkiye'nin gerçek gündeminde 
olan konuları halkın bilgisinden öteye götürmek değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 98'inci maddesi ve İç Tüzük'ün 96, 97, 98'inci maddele
rinde tanımlanan hükümleri ifade ettikten sonra -izin verirseniz- neden yürütmenin, neden Hükü
metin, görüşülmesi gereken konuları Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminden uzaklaştırdığı 
ve siz çok değerli milletvekillerinin bazı konuları neden dillendirmek istememelerinin nedenlerini 
kısa da olsa açıklamak, arz etmek isteyeceğim sizlere. 

Değerli arkadaşlarım, birazdan, bu Danışma Kurulu önerisinin içerisinde gündeme gelen -kısa 
adı- Sosyal Güvenlik Yasası'nı görüşeceğiz. AKP dışındaki bütün siyasi partilere baktığımız zaman 
Sosyal Güvenlik Yasası'nı eleştiriyorlar, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Par
tisi hem de Demokratik Toplum Partisi. Peki, eleştirdiğimiz böyle bir yasanın AKP'nin sayısal ço
ğunluğuyla, bir an evvel, apar topar geçmesinde bu ülkenin yararı var mı? Çok saygı duyduğum 
Kılıçdaroğlu, bir sendikamızın, TÜRK-İŞ'in, AKP'nin ön bahçesi olduğunu söylüyor. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Evet, ben de katılıyorum, arka bahçesi değil. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Ayıp ediyorsun! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Peki, o zaman, TÜRK-İŞ'in dillendirmek istemediği, dillendir

mekten kaçınmak istediği birtakım gerçekleri, biz milletvekilleri olarak -doğrudur yanlıştır- inandı
ğımız doğrultuda ifade etmek bizim hakkımız değil mi? O zaman niye Danışma Kurulu önerisinde 

- 4 9 0 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 O: 1 

Cumhuriyet Halk Partisinin imzasını burada görüyoruz? Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız, bu 
Sosyal Güvenlik Yasası, maddeler geldiği zaman eleştirecekler. Tutanaklara geçmesi bir şey ifade et
miyor ki, AKP, her olayda olduğu gibi, sayısal çoğunluğuna dayanarak istediği yasayı apar topar ge
çiriyor. O zaman, biz, muhalefet mi ediyoruz? Gerçeklerin söylenmesini niye bazı, birtakım şeylerle 
uzatıyoruz? Keza, aynı şey Demokratik Toplum Partisi için de söz konusu. 

Değerli arkadaşlarım, halka bazı konuları oy kaygısıyla veyahut başka kaygılarla eleştirmek 
muhalefetin görevi değildir. Muhalefetin görevi, gerçekleri ifade etmektir. AKP'nin ekmeğine yağ 
sürmek muhalefet değildir. Ama geçen sefer de Danışma Kurulu önerisi olarak geldi -sanki iktidar 
partisi gibi- bugün de Danışma Kurulu önerisini görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, sizleri çok seviyorum, birlikte de çalıştık, sizlerle birlikte, belirli ka
nunların çıkmasında AKP'li milletvekilleriyle de birlikte. Ülke yararına ise onur duyuyorum ama 
yapmayın, Anayasa'nın 98'inci maddesindeki milletvekillerinin denetleme hakkını almayın. Benim 
grubum yok diye, benim söz hakkım -yirmi dakika- sizler gibi yok diye, beni, Demokratik Sol Parti 
milletvekilleri veya bağımsızları Türkiye Büyük Millet Meclisinde yokmuş gibi davranmaya hakkı
nız yoktur. Bugün benim içindir, yarın sizin içindir, yarın başka siyasi partiler içindir. Demokrasiyi 
savunuyorsak, demokrasinin belirli ilkelerini savunmakla yükümlüyüz. 

Eskişehir'deydim, taşıyıcıların yanına gittim, kamyoncu esnafının yanına gittim, sadece Eski
şehir değil, Türkiye'nin her yerinde cinnet geçiyorlar cinnet, gözleri dönmüş hepsinin. Kamyonları, 
ekmek paraları kamyonları çifte vergiden, şundan bundan el konuluyor. Mazot yerine 10 numara yağ 
yakıyorlarmış. Evine ekmek parası götüremiyor ama ekmek parası hacizli vergi borcundan, şundan 
bundan borcundan. Üretmeyen adam borcunu nasıl ödesin? 

Şimdi, bu sorun, taşıyıcıların, kamyoncuların sorunu sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'nin her 
yerinde. Eğer ben Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarıma bu meseleyi taşımazsam, bu denetleme gör
evini yapmazsam, ben milletvekili olarak görevimi yapıyorum kabul edebilir miyim? 

Evet, biraz evvel Sayın Kamer Genç söyledi, Avrupa Parlamentosundan önüne gelen laf söylü
yor, önüne gelen, ağzı olan konuşuyor. Türk adalet sistemine eleştiriler yöneltiyorlar. Sanki kendi 
hukuk sistemleri ahım şahım bir şeymiş gibi benim hukuk sistemime laf söylüyor. Doğrudur, benim 
hukuk sistemim çok doğru çalışmayabilir, bunu bizler düzeltiriz yasama organı olarak. Ama Türkiye 
Cumhuriyeti devletini aşağılamak, Türk yargı sistemini aşağılamak onların haddi değil. Sayın Ada
let Bakanım, lütfen bunlara yanıt verin. Sayın Dışişleri Bakanım, lütfen bunlara yanıt verin. Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, lütfen, belirli konularda bu Türkiye Büyük Millet Meclisini 
özel gündemle toplayalım, bunları konuşalım. 

Kıbrıs konusunda Avrupa Parlamentosunun abuk sabuk birtakım şeyleri çıktığı zaman, bu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde hangi görüşte olursa olsun, milletvekilleri oy birliğiyle bir bildiri ya
yınlamıştır, Kıbrıs konusunda, başka konularda. O Avrupa Parlamentosu, sözde Ermeni soykırım 
tasansını ön koşul olarak getiriyor. Avrupa Parlamentosu yine önümüze abuk sabuk birtakım şeyler 
getiriyor, birçok milletvekili arkadaşın haberi bile yok. Ama biz onları belirli konularda muhatap al
maya kalkıyoruz. Yani söylenecek, bu Hükümete soracak çok şeyimiz var. 

Siz benim anayasal hakkımı, Anayasa'nın 98'inci maddesinde tanımlanan hakkımı, İç Tüzük'ün 
96, 97, 98'inci maddelerinde milletvekili olarak bana tanınmış hakkımı, sayısal çoğunluklarınıza gü
venerek, Danışma Kurulu kararı alarak engelleyemezsiniz. Salı günleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetleme günüdür. Ancak çok önemli, istisnai durumlarda Danışma Kurulu önerisi getirilmek 
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suretiyle, grup önerisi getirilmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerini de
ğiştirebilirsiniz. Sayısal çoğunluğunuza dayanarak her şeyi yapabileceğinize inanmayın. İnandığı
nız zaman, bazı iddianamelerle, sonra, haksızlığa uğradığınızı zannedersiniz. 

Hatırlarsanız, Anayasa değişikliği çalışmalarında rahmetli Bülent Ecevit'in bir sözünü aktar
mıştım, bazı arkadaşlar da burada bana öfke göstermişti. "Demokrasi keyfîlik değil." demiştim, "De
mokraside uyulması gereken kurallar vardır." demiştim, "Anayasa'nın hükümleri arkasından 
dolanılmaz." demiştim. Ama "Olmaz." dediniz ve Ecevit rahmetli, nur içinde yatsın- "Birileri gelir, 
düdüğü çalar." demişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İçli, cümlenizi tamamlayınız efendim. 

Buyurun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ama, onu bir lafım olarak, bir yakışıksız itham olarak algıla
mıştınız. 

Ama, benim burada ifade etmek istediğim, Anayasa'ya herkesin, özellikle yasama organının siz 
değerli mensuplarının uyması gerekir, benim uymam gerekir. Onun için, tekrar burada Anayasa'ya, 
İç Tüzük'e uyulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisi lehinde söz talep edi
yorum. 

BAŞKAN - Sayın Okay lehinde... 

Danışma Kurulu önerisi lehinde Ankara Milletvekili Sayın Hakkı Süha Okay. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bugün Türkiye için, çalışan kesimleri çok yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Yasası ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasası 'yla ilgili bir görüşme yapacağız. Bu konuda Parlamentoda grubu bu
lunan dört siyasi parti, Danışma Kurulu toplantısında bu haftanın çalışma programında bir uzlaşma 
sağladılar. Sağlanan uzlaşma bugün saat 15.00-21.00, yarın ve perşembe günü için de 13.00-21.00 
arasında Parlamentonun bu yasayı görüşmesinde bir mutabakat var. 

Ancak, Danışma Kurulu önerisini fırsat bilerek hem geçen hafta hem de bu hafta aleyhte söz alan 
değerli milletvekili arkadaşlarım, sanki Sosyal Güvenlik Yasası'nda da Cumhuriyet Halk Partisinin 
veya diğer grubu bulunan muhalefet partililerinin iktidardaki siyasal partiyle, AKP'yle bir işbirliği 
içerisindeymişçesine burada partimize yönelik haksız ve kamuoyunu yanıltan biçimdeki açıklama
larını açıkçası yadırgıyorum. Bizim vardığımız mutabakat, Parlamentonun çalışma saati ve zaman di
limiyle ilgilidir. 
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Bir an için bu, Danışma Kurulu önerisi olarak gelmese o zaman Parlamento çoğunluğunu elinde 
tutan siyasal parti Danışma Kurulunda mutabakata yarılamadığı için grup önerisi olarak getirir, grup 
önerisi aleyhine iki tane on dakikalık konuşmayı biz yaparız, ama bugüne kadar geçmiş uygulama
lardan da gördüğümüz gibi, grup önerisiyle Parlamentonun çalışma düzeni yine iktidardaki parti ta
rafından belirlenmiş olur. 

Bu yasaya Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl muhalefet ettiği tüm kamuoyunun bilgisi dahilin
dedir. Geçen parlamento döneminde bu Yasa'yı Anayasa Mahkemesine götüren yine Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Keza bu yasaya ilişkin Plan Bütçe görüşmelerinde en sert ve en yoğun muhalefeti 
yapan yine Cumhuriyet Halk Partisidir, ama bu serbest kürsü olduğu için ve değerli halkımız, va
tandaşlarımız da bizi dinlediği için "Siyaset adına kim önüme gelirse ben eleştireyim. Eh, vatandaş 
da bizi dinliyor ve böylece kimi muhalefet partilerini de bir tarafa sıkıştırayım ve bu fırsattan istifade 
ederek puan kazanayım." anlayışını içimize sindirmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta da tümü üzerinde grubumuzun bir milletvekili tarafından şahsı 
adına söz talebinde bulunulduğunda da biz grubu olmayan siyasi parti olan Demokratik Sol Parti 
sözcüsüne şahsı adına söz verdiğimizde yine bu eleştiriye muhatap olduk. Kaldı ki, Parlamentonun 
çalışma düzeniyle ilgili olarak, kimi zaman bu Parlamentoda denetleme görevi haftada iki gün yapı
lıyor. Nitekim, Kuzey Irak'la ilgili olarak Parlamentoda perşembe günü bizim genel görüşme tale
bimiz görüşüldü, oysa, o perşembeden önceki salı günü de çevre konusunda araştırma komisyonu 
kurulmasıyla ilgili araştırma önergeleri görüşüldü. 

Şimdi, bunların hepsini bir kalemde atıp, sanki Sosyal Güvenlik Yasası'yla ilgili Parlamentoda 
grubu bulunan tüm partiler bir araya gelmiş, bir an evvel, apar topar, bu yasanın çıkması için katkı 
veriyorlarmış... 

Ayrıca, İç Tüzük uyarınca görüşülmekte olan yasa altı bölüm hâlinde görüşülüyor ama yüz yet
miş iki maddesi görüşülüyor. Her bir maddesinde de ayrı ayrı tartışma imkânı var. Dileyen arkada
şım buraya gelir ve değişiklik önergesini verir, söz hakkı da vardır. 

Zannedilmesin ki... "Parlamentoda söz hakkımız kısıtlanıyor." diyorlar. Oysa, İç Tüzük uyarınca 
söz hakkı kısıtlanan gruplar, gruba ait olan milletvekilleri şahsı adına önerge veremezken, grubu ol
mayan veya bağımsız milletvekilleri her zaman için burada önerge verebilir ve konuşabilir. 

Açıkçası, burada ifade edilen hususların, bizleri izleyen ve dinleyen vatandaşlarımız tarafından 
hep beraber aynı kefeye konularak, çalışma düzenine ilişkin bir Danışma Kurulu önerisini de vesile 
kılarak, muhalefette bulunan partilerin Sosyal Güvenlik Yasası'na destek veriyormuş gibi ifade edil
mesini şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. 

Bu vesileyle Danışma Kurulu önerisinin sadece ve sadece Meclisin çalışma düzenine ilişkin ol
duğunu bir kez daha hem bizleri izleyen vatandaşlarımızla hem de yüce heyetle bu düşüncelerimi pay
laşmak için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Okay. 
Danışma Kurulu önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme 

alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
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! V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
/.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Teklifi 'nin (2/116) İç Tüzük 'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/38) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/116 Esas Numaralı, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 

Teklifim, 45 gün içinde komisyonlarda sonuçlandırılmadığından, İç Tüzük'ün 37. maddesi gereğince 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yılmaz Ateş 

Ankara 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş, buyurun. (CHP sıra

larından alkışlar) 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 1965 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

bazı maddeleri belki o günün koşullarında uygundular ama bugün maalesef, aradan geçen kırk küsur 
yıl içerisinde, günümüzün koşullarının dışında kalmışlardır. O nedenle, bizim, benim bu kanun tek
lifim de belki daha ayıklanması gereken birçok maddesi varken sadece çok sırıtan bir maddesinin artık 
yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Ona değinmeden önce, değerli arkadaşlar, birkaç dakika sonra, Sosyal Güvenlik Kanun Tasarısı 
görüşülecek. Orada, maalesef, çalışanların hakları geri alınmaktadır. Şu anda yüz binlerce kamu ça
lışanı bunu protesto etmektedirler. Hükümete önerimiz, bu kamu çalışanlarının kazanılmış haklarına 
dokunulmamasıdır. Örneğin, yıpranma hakkı olan bir madde var. Orada, günün yirmi dört saati görev 
yapmakla mükellef olan basın emekçilerinin yıpranma hakları ellerinden alınmaktadır ama diğer ke
sime dokunulmamaktadır. Acaba bu basın çalışanları, kalem ve mikrofon taşımak yerine, ellerinde 
kalem tutmak, mikrofon tutmak yerine, acaba silah tutsalardı bu haklarını koruyabilirler miydi nok
tasına gelmiş bulunuyoruz. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Hiç yakışmadı bu ifade. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Elbette ki güvenlik güçlerimizin haklarına dokunulmamasından 

memnun oluyoruz. Ama sadece güvenlik güçlerinin bu hakkına dokunmayıp günün yirmi dört saati görev 
yapmakla mükellef olan basın emekçilerinin bu hakkına el uzatılmasını da anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, kanun teklifimize konu olan sorun şudur: Devlet memurları resmî tatil ve izin 
günlerinde de eğer il dışına çıkarlarsa, ilgili amirinden izin alma mecburiyeti var. Bunun kaldırılma
sını biz öneriyoruz, öneriyorum. 

Bu konu, 2004 yılında da, şu anda Adalet Bakanımız olan Sayın Mehmet Ali Şahin de Başba
kan Yardımcısı olarak Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonuyla mutabakata varmış, bunun 
kaldırılması konusu da imza altına alınmış, ama aradan dört yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağ
men hâlen bu düzenleme yapılmamıştır. 

Bizim önerimiz, benim önerim, bu 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin (C) bendinin (g) 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. Kamu çalışanları sendikalarıyla da Hükümet 
mutabakata vardığına göre, bunun kaldırılmasında bir sakınca görülmemektedir. Hizmetine ihtiyaç 
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duyulan kamu görevlileri için bir düzenleme yapılabilir veya ilgili amirinin iznine bağlı kalınabilir, 
ama onun dışında kaldırılmasında büyük yarar var. Çünkü şöyle de bir aksaklık oluyor; keyfî bir uy
gulama doğuyor. Amiri, il dışına çıktın diye kimisi hakkında işlem yapıyor, kimisi hakkında yapmı
yor, bu da çifte standart getiriyor. 

Ayrıca, bu çağda, kişilerin, teknolojinin, yani iletişim ve ulaşım teknolojisinin geliştiği noktada, 
geldiği bugünkü noktada, artık il dışına çıkamazsınız, izin alın öyle çıkın demek de günümüzün ko
şullarıyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca, bu, insanlarımızın seyahat etme özgürlüğüne de aykırı bir du
rumdur. O nedenle, iktidarıyla muhalefetiyle, günümüzün koşullarına aykırı olan bu konuyla ilgili 
düzenlemeyi yapmamızda yarar olduğuna inanıyorum. 

Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
Hükümet adına Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin, buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Sayın Ateş'in İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınma isteğiyle 
üzerinde konuşma yaptığı değişiklik teklifi konusunda Hükümet olarak görüşlerimi sizlere kısaca 
arz etmek için huzurunuzdayım. 

Biraz önce Sayın Ateş de ifade etti, daha önceki Bakanlığım döneminde Devlet Personelden de 
sorumluydum. Devlet Memurları Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi, yeni bir anlayışla yeni
den düzenlenmesi konusunda uzun süren bir çalışma yapmıştık, tabii, kamu görevlilerini temsil eden 
sendika ve konfederasyonlarımızla bu taslak üzerinde uzun bir çalışma gerçekleştirmiştik ancak bazı 
maddelerinde kamu görevlileriyle anlaşma sağlayamamıştık. Şimdi bu görevi Sayın Başesgioğlu ar
kadaşımız yürütüyor. Zannediyorum çok yakın bir zamanda yeni bir devlet memurları kanunu tasa
rısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelecektir. 

Bizim bu taslağımızda da -biraz önce Sayın Ateş'in gündeme getirdiği- Devlet Memurları Ka
nunu'nun 125'inci maddesinin (C) bendinin (g) fıkrası kaldırılmaktadır. O ne demek? Biraz önce 
kendisi de ifade etti, 125'inci madde devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezalarıyla ilgili bir 
maddedir. Aylıktan kesme cezası uygulanacak olan devlet memurlarının işlediği suçlardan bir tanesi 
de amirinin izni olmaksızın çalıştığı il sınırları dışına çıkmaktır. Artık -biraz önce Sayın Ateş de ifade 
etti, biz de öteden beri aynı düşünüyoruz- böyle bir düzenlemeye Devlet Memurları Kanunu'nda 
gerek olmamalıdır. Aynı zamanda geçici 20'nci madde de böyle bir düzenleme öngörmektedir. 

Doğrudan gündeme alınmasına Hükümet olarak bizim herhangi bir itirazımız yok ancak şunu 
ifade edeyim: Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne 
gelecek, zaten o tasarı içerisinde bu düzenleme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki gündemine 
hâkimdir, böyle tek maddelik bir değişikliği görüşür, kanunlaştırabilir mi? O, tamamen Genel Kurulun 
inisiyatifındedir ama benim kişisel düşüncem, bir bütün olarak Devlet Memurları Kanunu burada 
görüşülürken bütün bu düzenlemeleri birlikte yapmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Kişisel 
olarak ve Hükümetin bir üyesi olarak Sayın Ateş'in 37'ye göre vermiş olduğu bu teklifin doğrudan 
gündeme alınmasında bana göre herhangi bir sakınca yok, ben de destekliyorum çünkü doğru bir 
düzenlemedir. Gerçekten, böyle bir düzenlemeyi bizim daha önceden yapmamız gerekiyordu ama 
hemen şunu ifade edeyim ki Devlet Memurları Kanunu'nda çokça yapılması gereken, bundan daha 
fazla, kamu görevlilerini rahatsız eden maddeler de vardır. Bütün bunları inşallah önümüzdeki süreçte 
gerçekleştiririz. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Evet, önerge üzerinde, Ankara Milletvekili Sayın Zekeriya Akıncı. 
Sayın Akıncı, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ZEKERÎYA AKINCI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Konuşmama başlarken, gasbedilmek istenen haklarını koruma uğrunda ve karartılmak istenen 

geleceklerini karartmama uğrunda hak arama mücadelesini sürdüren bütün emekçi yurttaşlarımızı da 
saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, Sayın Bakana teşekkür ediyorum ama bir de umudum ve beklentim var kendisinden. 
Konuşmasını tamamlarken, memurlarla, kamu çalışanlarıyla ilgili yapılması gereken çok şeyin ol
duğunu söyledi. İnanıyorum ki yapılması gereken o çok şeyin içinde, onlara -siz dikkatle bakıyor
sunuz tabii- grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkını vermek de olsun. Böyle bir beklenti içerisinde 
kamu çalışanları var, bunu da... 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Anayasa değişikliği gerekiyor Zeke
riya Bey. 

ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Peki... Bununla ilgili... Anayasa değişiklikleri yapmak sizin 
için çok zor değil canım. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Birlikte yaparız. 

ZEKERÎYA AKINCI (Devamla) - Bunu da yapıveririz, bir şey olmaz, beraberce. 
Değerli arkadaşlarım, teklifin özü şudur: Açıklanan maddede, kamu çalışanlarının yani bu 

"657'ye tabi memur" diye tanımladığımız kamu emekçilerinin, ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz 
terk etmeleri bir ceza uygulaması gerektiriyor. Ek 20'nci maddede: "Devlet memurları ikamet ettik
leri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir." deniyor, biz bunların kaldırıl
masını istiyoruz. Kuşkusuz yapılacak çok şeyler var ama yine de artık uygulaması neredeyse mümkün 
olmaktan çıkmış bu düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirmekte kamu çalışanları açısından da onla
rın amirleri açısından da yarar var diye düşünüyoruz. 

Bunun tabi birkaç temel nedeni var, Sayın Ateş açıkladı, bir iki ilave yapmak istiyorum: 1965 
yılında Yasa çıktığında belki ülkemizde yüz binlerle ifade edilebilecek bir sayıda kamu çalışanımız 
vardı ama bugün belki milyonlarla ifade edilecek düzeyde. Yani bir kontrol mekanizmasının oluş
masının ne kadar zor olduğunu açıklayabilmek için söylüyorum. O günlerde belki nüfusumuz 35 
milyon civarındaydı, bugün 70 milyon yani nüfusumuz 2 katına yakın çıktı. Dolayısıyla insanların 
toplumsal, ekonomik yaşam içerisindeki ilişkileri değişti, ihtiyaçları değişti, kamu çalışanlarının da 
öyle. Değişen bu koşullarda doğan yeni ihtiyaçlara yanıt verebilmek için de bu düzenleme ihtiyaç. 
Kaldı ki, artık o yıllarda olduğu gibi ulaşımda, iletişimde ve benzeri konularda herhangi bir sıkıntı 
da yaşanmıyor. Ulaşım son derece kolay, iletişim son derece kolay ve ayrıca belki bir başka önemli etken 
sayarsınız, o dönemde il sayımız altmış yedi idi, şimdi seksen bire ulaştı. Yani bu Yasa çıktığından beri 
il sayımızda olağanüstü artışlar oldu. Yani Kırıkkale, Ankara'nın bir ilçesiydi. Şimdi, Ankara-Kırıkkale 
arasındaki bir küçük bir seyahat bile bu sözü edilen Yasa'ya tabi duruma gelmiş oldu ya da işte Kars, Ar
dahan, İğdır üç vilayete birden dönüştü; Bolu, Düzce gibi... Yani Bolu-Düzce arasındaki bir mütevazı 
seyahat için bile bir izin, bir acil iş için bile bir izin gerekiyor. Eğer bu mümkün olamıyorsa tabi onun 
hemen arkasından cezai uygulamalar başlıyor. Bazen bu uygulamalar keyfiyete dönüşebiliyor. 
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Dolayısıyla hiç kuşkusuz Hükümetin kamu çalışanlarına dönük bir derli toplu, geniş kapsamlı 
yasa düzenlemesi hazırlığı olabilir. Bu konuda çalışmaları vardır kuşkusuz. Ama ben bunu eğer yan
lış anımsamıyorsam Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; Acil Eylem Planı'nda da vardı Hüküme
tin, birkaç yıl önce açıklamış olduğu. 

O nedenle, eğer sizler de uygun görürseniz, bu teklifimizin doğrudan gündeme alınmasında 
yarar var diye düşünüyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Alman karar gereğince sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
l'inci sırada yer alan, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 

Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 
4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve bu tasarıyla birleştirilen Adıyaman Milletve
kili Ahmet Aydın ve 12 Milletvekilinin, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin aynı konudaki kanun 
teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandı

rılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 12 milletvekilinin; 4733 
Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırıl
ması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, iç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ile Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/538, 2/155, 2/186) (S. Sayısı: 125) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve bu tasarıyla bir
leştirilen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Zonguldak 
Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 
12 Milletvekilinin aynı konudaki kanun teklifleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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2.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile izmir Milletvekili Bülent Barata
lı 'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Barata
lı 'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk 
ve 19 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun; Engelli Memurların 
Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan 
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendi
rilmesi Hakkında Kanun "da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 
ve 12 Milletvekilinin; Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 
2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve 

birinci bölümde yer alan 2'nci madde üzerinde verilen üç önergeden ilk iki önergenin işlemleri ta
mamlanarak reddedilmişti. Şimdi, 2'nci madde üzerindeki üçüncü ve son önergeyi okutup, işleme ala
cağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
I TBMM Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 2. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki d ve e bentlerinin eklenmesini arz ve teklif 
ediyoruz. 

"d) Ev hizmetlerinde çalışanlar 
e) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluş

turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular" 
Gültan Kışanak Hasip Kaplan Sevahir Bayındır 

Diyarbakır Şırnak Şırnak 
Selahattin Demirtaş Akın Birdal Aysel Tuğluk 

Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 
Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş 

Siirt Bitlis 

(x) 119 S. Sayılı Basmayazı 27/3/2008 tarihli 83 'üncü Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Demirtaş, Sayın Tuğluk mu konuşacak? 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Gültan Kışanak konuşacak. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan Kışanak. 

Buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz değişik
lik önergesiyle ilgili görüşlerimizi aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Şu anda, bu yasayla birlikte mağdur edilecek, şimdiye kadar kazanılmış haklan olan fiilî hizmet 
süreleri ellerinden alınacak olan basın emekçilerimiz de burada. Onların taleplerinin, haklı taleple
rinin takipçisi olacağını belirtiyor, mücadelelerinde başarılar diliyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, yoksulları sosyal güvenlik sistemi dışına büyük ölçüde çıkartan bu ya
sayı biz bugün burada görüşürken, vekiller olarak biz bu yasayı burada görüşürken bize vekâlet veren, 
yani asıl olan halka bu Meclisin önünde basın açıklaması yapma hakkı bile tanınmadı. Bunu şiddetle 
kınıyorum. 

Emekçiler, bugün, bu yasayla gasbedilen haklarına ilişkin itirazlarını dile getirmek üzere iş bı
rakma eylemi yaptılar ve alanlara çıktılar ama ne yazık ki bulundukları her yerde önleri panzerlerle, 
polis barikatlarıyla kesilerek bu demokratik haklarını kullanmaları engellendi. 

Bu emekçi arkadaşlarımızın bulunduğu birkaç noktayı biraz önce ziyaret ettik. Meclisin Dikmen 
kapısı önünde biriken grubun diğer gruplarla buluşması önlendi. Akay Caddesi'nde bir grup, polis 
panzerlenyle çevrilerek ablukaya alındı, Güven Park'ta başka bir grup, Numune Hastanesi önünde 
sağlık işçileri... 

Hükümete sormak istiyoruz: Demokrasilerde halka tanınan rol, sadece seçimden seçime sandığa 
gidip oy vermek midir? Böyle bir demokrasi parmak demokrasisi olmaz mı? Böyle bir demokrasi, 
çoğunluğun, halkın demokratik kanallarını kapatma hakkını kullanarak demokrasiyi işlevsiz kılması 
anlamına gelmez mi? Bütün bunları sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz Hükümetin. 

Siz bir yasa çıkartmaya çalışıyorsunuz ama hakları engellenenlerin, gasp edilenlerin de en azın
dan bunlara itiraz etme hakkı olmalı. Demokrasi, halkın katılımına imkân tanıyan bir sistemdir. De
mokrasilerde halka sadece seçimden seçime sandığa gitme rolü tanınmaz. Demokrasilerde halk 
örgütlenir, toplu olarak da tek tek olarak da toplu olarak da görüşlerini ifade etme, yasa yapma sü
reçlerine aktif olarak katılma, önerilerini dile getirme hakkı tanınmıştır. 
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Bugün gelişmiş demokrasilerde, aslında halka, yani bize vekâlet verenlere vekâletini geri alma, 
geriye çağırma hakkı bile tanınmışken bizde Meclisin önünde basın açıklaması hakkı bile tanınma
masını şiddetle kınıyorum. Emekçilerin mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum, bu
radan hepsini saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesi verdiğimiz madde sigortalı sayılan iş kollarını ta
nımlıyor ve biz sigortalı işler kapsamı dışında tutulan kadınların da -birçok maddede bu var- bu kap
sama alınması için böyle bir değişiklik önergesi verdik. Çünkü, kadınlar işverene ait işlerde eş olarak 
çalışıyorlarsa sosyal güvenlik şemsiyesi dışındalar. Ev içindeki emekleri görülmüyor. Bütün bunla
rın yanı sıra, ücretli olarak başka evlerde çalıştıkları zaman bile sosyal güvenlik kapsamı dışındalar. 
Bu nedenle, verdiğimiz bu değişiklik önergesiyle, çoğunlukla kadınların çalıştığı ev hizmetlerinin sos
yal güvenlik kapsamına, uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınmasını öneriyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kışanak, konuşmanızı -cümlenizi- tamamlayınız. 

Buyurun. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Ayrıca, tutuklu ve hükümlülerin çalıştırıldığı atölyelerde de 

bir emek ilişkisi söz konusudur, bir emek harcanmaktadır, bir değer üretilmektedir. Bu işte çalışan ki
şilerin de uzun vadeli sigorta kapsamına alınması gerekmektedir. Aksi hâlde, sadece ve sadece tutuklu 
ya da hükümlü oldukları için çalışmaktan dolayı elde etmeleri gereken emeklilik haklan gaspedilmiş 
olmaktadır. Bu nedenle, tutuklu ve hükümlülerin atölyelerde çalışmalarının da uzun vadeli sigorta kol
ları kapsamına alınması gerektiğini öneriyoruz. Bunu destekleyeceğinizi umuyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

2'nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutaca

ğım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının 3. maddesi ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 
31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi
nin (f) bendinin aşağıdaki şekilde madde metnine tekrar eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Ali Oksal 
İstanbul Ankara Mersin 

Ergün Aydoğan Hulusi Güvel Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Balıkesir Adana Malatya 
Hüseyin Unsal 

Amasya 
"f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı îşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden ya

rarlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta kollan uygulanır." 
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TBMM Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 3. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 5. maddesinin a fıkrası ile bu maddeye eklenen g fıkrasının çıkarılmasını arz ve tek
lif ediyoruz. 

Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak Hasip Kaplan 

Diyarbakır Diyarbakır Şırnak 

Akın Birdal Sevahir Bayındır Aysel Tuğluk 

Diyarbakır Şırnak Diyarbakır 

Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş 

Siirt Bitlis 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım son iki önerge aynı mahiyettedir. Önerge
leri ayrı ayrı okutup birlikte işleme alacağım. İstemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz ve
receğim. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3. maddesi ile 5510 sayılı yasanın 5. 
maddesinin (g) fıkrasının değiştirilmesine ilişkin hükmün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 27/03/2008 

Ufuk Uras 

İstanbul 

"Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışın
daki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağ
lık sigortası hükümleri uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3. maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 5. 

maddesine eklenen (g) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygıları
mızla. 

Oktay Vural Beytullah Asil Muharrem Varlı 

İzmir Eskişehir Adana 

Mustafa Kalaycı Alim Işık 

Konya Kütahya 

"g) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dı
şındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kollan ile genel sağ
lık sigortası hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, aynı mahiyette iki önerge vardır, bu önergelere katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Uras, konuşacak mısınız efendim? 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; Türkiye zor bir dönemden 
geçiyor. Prensip olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Türkiye'de siyaset sorunları siyasetle 
çözülmeli. Adalet ve Kalkınma Partisiyle ilgili kapatma davası açılınca zannettim ki hiçbir şey ol
mamış gibi kaldığımız yerden yola devam etmek yerine, mesela geniş bir demokratik mutabakatla 
her şey yeniden ele alınabilir. Çünkü gördük ki bugün şu anda Kızılay'da coplanan işçiler, sendika
lar, meslek örgütlerinin iradesine rağmen, sadece kendimiz için bir şey isteyerek Türkiye'de kalıcı 
barış, kalıcı yasaları çıkaramıyoruz. Hakeza "nevroz"da bir kere daha gördük ki bölgede yurttaşları
mıza ilişkin vahşi ve saldırgan tutumun siyasi sorumluluğunu üstlenerek, bir gün, gün geldiğinde 
kendi başımıza kalmak istemiyorsak, ahlaklı olmanın, erdemli olmanın, başkasının yanağına indiri
len yumruğun kendi yanağımıza indirilmek demek olduğunu gördüğümüzde sorunlar çözülecek. 
Ama görünen o ki hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Zaman zaman, Sayın Bakan, bu yasa tasarısıyla ilgili bazı görüşlerin ideolojik olduğunu ileri 
sürdü. Biliyorsunuz "izm"lerin en kötüsü aslında egoizmdir, yani içimizdeki şeytandır. İçimizdeki 
şeytanı taşlamanın tam da yanı, hazır burada basın mensubu arkadaşlarımız da bulunmuşken, hazır Kı
zılay'da sendikalar, meslek örgütleri "Bir kere daha düşünün." diye bize yönelirken, hazır hâlâ kolu 
kırık çocuklarımız gözetim altında ve üzerine gidilmiyorken şapkayı başımızın önüne koymaktır. 

Şimdi çok açık bir şekilde görülüyor ki bütçeden aktarılan kaynakların abartılması, açık ve kara delik 
olarak nitelendirilmesi gerçeklerin üzerini örtmekten başka bir şeye yaramamaktadır. Çok açık bir şekilde 
devlet katkısı olmaksızın insanca bir yaşam, sosyal güvenliğin teminat altına alınması mümkün değildir. 

Ülkemizin sosyal güvenlik sistemi tamamen prim sistemine dayalı olup devletin katkısı öngö
rülmemişti. Oysa sosyal güvenliğin finansmanında devletin katkısı sosyal devletin olmazsa olmaz ge
reğidir. Örneğin, değişik sosyal güvenlik sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal güvenlik 
harcamalarının yüzde 37'si devlet tarafından finanse edilmektedir. Ülkemizde ise sosyal güvenlik 
sisteminde mali sorunların ortaya çıktığı 1990'ların ortalarına kadar devletin sosyal güvenliğe kat
kısı gündeme gelmedi. Tam tersine, sosyal güvenlik kurumları, ucuz borçlanma kaynağı olarak dev
lete katkı yaptı. Özellikle SSK fonları düşük faizli hazine kâğıtlarına plase edilerek devlet tarafından 
yağmalandı. Kaynakların yağmalanması, siyasi müdahaleler, iş gücüne katılım ve istihdam oranının 
düşüklüğü, kayıt dışı istihdamın büyümesi ve devlet desteğinin olmaması gibi nedenlerle sosyal gü
venlik sisteminin mali yapısında 90'lı yılların başında sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve 90'lı yıl
ların ortalarından itibaren bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına kaynak aktarılmaya başlandı. 
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Şimdi, bu katkıların millî gelire oranı 2006 yılı itibarıyla 3,3 olup, on üç yıllık cari ortalaması 
ise yüzde 2,5'tir. Bilindiği gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti tarafından Nisan 2005'te 
IMF'ye sunulan "Niyet Mektubu"nda bu oranın yüzde 1 'e düşürülmesi taahhüt edilmiştir. 

Şimdi, emekli aylıklarının güncellenmesinde büyümeyi dikkate almaya yanaşmayan Başbakan, 
ESK konuşmasında, cari tutarı 84 milyar YTL olan on üç yıllık transferlerin hazine borçlanma fai
ziyle güncellendiğini iddia ederek 851 milyar YTL'ye yükseltti ve bunun, kamu borç stokunun 3,5 
katı olduğunu söyledi. Oysa aynı dönemde yapılan faiz ödemelerinden hiç söz etmedi Sayın Başba
kan. Aynı dönemde, cari fiyatlarla 341 milyar YTL faiz ödendi. Başbakanın güncelleme kat sayı
sıyla faiz ödemeleri 3 trilyon YTL'ye yaklaşıyor. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların on üç yıllık 
cari ortalaması yüzde 2,5 iken faiz ödemelerinin aynı dönemde ortalama yüzde 12,6'ya ulaştığını 
görüyoruz. Üstelik, sosyal güvenliğe aktarılan kaynaklarla faiz ödemelerini ilişkilendirmenin de 
mümkün olmadığını biliyoruz. İddia edildiğinin aksine, borçları ve faizleri sosyal güvenliğe aktarı
lan kaynaklar artırılmış olamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Uras, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tabii, tamamlıyorum. 

Bütçeden sosyal güvenliğe yüzde 0,6 kaynağın aktarıldığı 94 yılında faiz ödemelerinin oranı 
yüzde 7 ile neredeyse bugünkü düzeydedir. 

Türkiye, sosyal güvenlik harcamaları yüzünden borçlanmamış, tersine, ağır borç ve faiz yükü yü
zünden "sosyal devlef'in gerekleri yerine getirilmemiştir. Asıl ideolojik olan, asıl geniş kesimlerin 
aleyhine olan yaklaşım budur. 

Bugün devlet işverene destek verdiğinde biz buna "teşvik" diyoruz, çiftçiye destek verdiğinde 
"sübvansiyon" diyoruz, aynı vakaya değişik ve farklı kelimeler kullanıyoruz. O yüzden bugün ya
pılması gereken, Kızılay'daki sesle "nevroz"da duyduğumuz çığlığı yan yana getirmek, kimlik ta
lepleriyle, ezilenlerin taleplerine duyarlı olduğunu bu Meclisin kanıtlamasını sağlamaktır. 

Teşekkür ederim. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 

Diğer önerge sahipleri adına... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Mustafa Kalaycı konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kalaycı, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra 

sayılı Kanun Tasansı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak vermiş oldu
ğumuz önerge hakkında konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Verdiğimiz önergede, daha doğrusu, 5510 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine Plan ve Bütçe Ko
misyonunda eklenen (g) bendinde, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üst
lenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin sigortalı 
sayılması, ancak kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanmaları 
düzenlenmiştir. 
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Biz burada, uzun vadeli sigorta kollarından da yararlanmasını önergeyle teklif ediyoruz. Zira 
Kanun'da gerçi bu süreleri isteğe bağlı sigortalı olarak borçlanabilme imkânı var, ancak işçilerimi
zin gelir düzeyleri böyle bir isteğe bağlı sigorta primini ödeyecek düzeyde olmadığından bundan 
muhtemelen yararlanamayacaklar. Böyle olunca da prim ödeme gün sayısını doldurmaları altmış beş 
yaş haddine kadar dahi mümkün olamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben burada bir konuyu düzeltmek için bu altmış beş yaş meselesini tekrar 
anlatacağım: Sayın Bakanımız, altmış beş yaş uygulamasının 2036 yılından sonra kademeli bir şekilde 
yürürlüğe gireceğini söylüyor. AKP Grubu adına konuşan Sayın Ünal Kaçır, yine "Kanunun yürürlük 
tarihinden sonra işe girecekler için 2036 yılına kadar emekli yaş sınırında değişiklik yoktur." diyor. 

Perşembe günü ben, "Bu konuda milleti kandırmayalım." dedim, kanunun çok açık olduğunu, 
on sekiz ilâ otuz yaş arası yeni işe girecek sigortalıların elli sekiz-altmış yaş değil, altmış beş yaşa 
tabi olduğunu söyledim. Ama benden sonra tekrar AKP Grubu adına söz alan Sayın Ünal Kaçır "Yok 
öyle bir şey, bundan sonra işe girecek olanlar için emeklilik yaş sınırı altmış beş değildir." diyor, 
"2044-2046 arasında gündeme gelecek" diyor. 

Arkadaşlar, bu, sizlerin çıkardığı kanun, 5510 sayılı Kanun. Bunu yani yorumlama sıkıntısı da 
yok. Burada tamamen bir hesap meselesi. Yani, okuduğunuzu anlamakta da mı güçlük çekiyorsunuz? 
Ben bunu anlamıyorum. Hele ki Sayın Bakanım, ben, sizin bunu açıklamamanızı yadırgıyorum. Yani 
yanınızdaki bürokrat arkadaşlarım çok iyi biliyor bu meseleyi. 28'inci maddede diyor ki: 

"İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları..." 
Devamında, (b) bendinde de bu yaş hadleri 2036 ilâ 2037 arasında kadın ise 59, erkek ise 61 

diye kademelendirilerek gidiyor. 
Şimdi çok basit bir hesap yapalım: Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra bu yıl işe giren on sekiz 

yaşında birisi 2036-2037 yılında kırk altı-kırk yedi yaşını doldurabiliyor. Kanun'da elli dokuz-altmış 
bir yaşını doldurursa emekli olabilir diyor, yani olamıyor. 2038-2039'a gidiyoruz: Kırk sekiz-kırk 
dokuz yaşını doldurabiliyor, Kanun'da altmış-altmış iki yaşın doldurulmasını öngörüyor. 2040-2041 'e 
gidiyoruz, altmış bir-altmış üç yaşın doldurulmasını istiyor Kanun, ama on sekiz yaşında işe giren si
gortalı ancak elli-elli biri doldurabiliyor. Yine 2042-2043 'te sigortalı ancak elli iki-elli üç yaşını dol
durabiliyor, ama Kanun altmış iki-altmış dört yaş öngörüyor. Bu şekilde gidiyor. 

Tüm bunları çok basit bir hesap yoluyla açıklamak mümkün. Yani buna yorum yapmaya, hiç
bir şeye gerek yok. Biz burada doğru bildiklerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. O nedenle, kim
seyi aldatmayalım diyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin lügatinde milleti kandırma esasına dayalı 
siyaset anlayışı yoktur, kendinizle bizi karıştırmayın diyorum. Başbakanınız doğru konuşmuyor, AKP 
grup temsilciniz doğru konuşmuyor, Bakanınız doğru konuşmuyor. Yani, işiniz gücünüz vatandaş
larımızı yanlış yönlendirmek. Kanunda çok açık arkadaşlar. On sekiz yaş ve otuz yaşın altında bu ka
nunun yürürlük tarihinden sonra işe gereceklerde yaş haddi altmış beştir. Bunu tekrar, net olarak 
söylüyorum. 

Bir diğer konu, Emek Platformuyla yapılan uzlaşmayla ilgili ben şunu söyleyeceğim: Yapılan 
uzlaşma sadece mevcut... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kalaycı, cümlenizi tamamlayınız. 
Buyurun. 
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MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - ...sigortalıların bazı haklarını korumaya yönelik hüküm
ler içeriyor. Yani, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, gelecekteki sigortalılann haklannda 
hiçbir iyileşme sağlamıyor. Ben o nedenle buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu kanun yü
rürlüğe girmeden, on sekiz yaşın altındaki dahi çocuklarınızı sigortalı ettirin. Niye? Erkekse beş yıl, 
kızsa yedi yıl yaş haddinden avantajı var. Maaş bağlama oranında, ilk on yıl yüzde 3 olacağı için, 
yüzde 10 maaş bağlama oranında avantajı var. Emeklilikte çalışırsa da maaşı kesilmeyecek. Yani, tüm 
bunlar ortadayken, bu nedenle, sigortalı olmayan çocuklarınız varsa hemen sigortalı ettirin diyorum. 
Hele ki memur yapabilirseniz çocuklarınızı bu kanun yürürlüğe girmeden, çok daha avantajlı bir du
ruma geliyor. Yani, getirdiğiniz düzenleme bu. 

BAŞKAN - Sayın Kalaycı, ben cümle tamamlamak için verdim, ama bu, ek, ilave süreleri de 
geçiyor. Lütfen, teşekkür ediniz Genel Kurula. 

MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Peki. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağ olun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekillinizi dinledik. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Bildiğiniz gibi, şu anda, 2000 yılında işe başlayan vatandaşımız, 
çalışmaya başlayan vatandaşımız altmış yaşında emekli olmak durumundadır. Bakınız, 2008 de
miyorum. 2000 yılında o günün hükümetinin çıkardığı yasa gereği, işe başlayan vatandaşlarımıza 
-2001, 2002, 2008'deyiz şu anda- elli sekiz-altmış yaş emekliliği var. Biz bütün kamuoyuna açık ve 
net deklare ettik, dedik ki: Bu altmış yaş uygulaması 2028 yılında kademeli olarak gerçekleşiyor. 
2028 yılında altmış yaş emekliliği kademeli olarak gerçekleşecek. Bugün kırk dört-kırk yedi yaşında 
vatandaşlarımız emekli oluyorlar -bu yıl itibarıyla söylüyorum- ve bu kademe 2028'e kadar altmışa 
varacak. Bu konuda hiçbir değişim yok, hiçbir değişiklik yok. 2028'e kadar vatandaşlarımız kaç ya
şında emekli olacaklarsa şu anda, bu yasa bu vatandaşlarımız için hiçbir düzenleme getirmiyor yaş 
olarak, bu bir. 

İki: Bu düzenlemede 2028 yılında altmış yaş sonlanırken biz bunu 2036'ya çıkardık. 2036'ya 
kadar altmış yaş emekliliği devam edecektir. Altmış beş nedir? Altmış beş yaşı, 2036'dan sonra 
2048'e kadar bir uygulamadır. Şimdi, biz şunu söylüyoruz: Bu yüzyılı planlamamız gerekiyor diyo
ruz Türkiye olarak. Bize yakışan budur, Parlamentoya yakışan budur, bir. 

İki: Sayın Hatibin, Değerli Milletvekilinin az önce belirttiği konuya gelince, bu düzenlemeyi 
biz sosyal taraflarla, hatta siyasi partileri ziyaretimizde görüştüğümüzde burada çok ince bir nüans 
ayarına ihtiyaç olduğunu gördük. Şundan dolayı: Vatandaş yirmi yaşında bugün işe başladığı zaman 
2028 yılında prim gün sayısını dolduruyor. 2028 yılında emeklilik yaşı altmış. Oysa vatandaşımız 
yirmi yaşında işe başlamış, 2028'e kadar çalışmış, şu andaki uygulama gereği de altmış yaşında 
emekli olması gerekiyor. Bu vatandaşımız bugünkü sistem gereği yaşı beklemesi gerektiğinden yeni 
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bir kademeye, yeni bir altmış beş yaş kademesi yaşamasın diye biz bunu, önergeyi muhalefet parti
lerimizle de birlikte verelim dedik ve 2036 yılına kadar emekli olacak olan vatandaşlarımız bugünkü 
yürürlükteki sisteme göre altmış yaşında emekli olacaklardır. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum, 
bu önergeyi de birlikte vereceğiz. Onun için, bu önerge belki sizlere ulaşmamıştır. Bu, sosyal taraf
larla, siyasi partilerle paylaştığımız bir düzenlemedir, onu özellikle bir açıklamayı uygun buldum. 

Tekrar ediyorum: Sistem içerisinde olan vatandaşları, şu anda emekliliği bekleyen, kademelen-
miş, 2028'e, 2030'a kadar emekli olacak vatandaşları ilgilendirmeyen bir düzenlemedir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama yapacak arkadaşımız. 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim? 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Benim söylediklerim mevcut düzenlemeyle ilgili. Şu anki 

mevcut düzenleme, on sekiz yaşında işe giren birisinin, yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra altmış 
beş yaşında emekli olması söz konusu, ama Sayın Bakan "Önerge vereceğiz." diyor, "Bu durumu dü
zelteceğiz." diyor. O zaman... Ama mevcut düzenleme, şu anda altmış beş yaşı öngörüyor. 

BAŞKAN - Tamam, tutanaklara geçti. Sayın Kalaycı, teşekkür ederim. 
Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

geler kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 5. maddesinin a fıkrasıyla bu maddeye eklenen g fıkrasının çıkarılmasını arz ve tek
lif ediyoruz. 

Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, ka

tılamıyoruz, çünkü bu önergenin gereği yerine getirilince, Türk işçilerinin sosyal güvenliklerinin nasıl 
sağlanacağını belirsiz hâle getiriyor. Belirli olan bir şeyi belirsizliğe dönüştürdüğü için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Demirtaş? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Nezir Karabaş konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu önergenin 87'nci maddeye göre işleme konul

maması lazım çünkü madde 3'te değiştirilen 5510 sayılı Kanun'un o maddesinin (a) fıkrası yok. Ba
karsanız, önergede bu (a) fıkrasını çıkarmayı düşünüyorlar. Komisyonun çoğunluğu olursa ancak... 

BAŞKAN - Evet, madde metninde olduğunu ifade ediyor arkadaşlarımız. Metinde olan o mad
deyi değiştiriyor, onun için işleme alıyoruz. 
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Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, (a) fıkrası yok Sayın Başkan. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - 5510'da var, 5510... Bırakırsanız, arkadaşımız açık
layacak. İşleme alınmış zaten. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; verdiğimiz öner
genin gerekçesini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, "nevroz" kutlamaları esnasında Van, Hakkâri, Yüksekova ve Si
irt'te uygulanan aşırı ve hukuk dışı şiddete dikkat çekmek istiyorum. Demokratik hakkını kullan
mak isteyen insanlara yönelik hedef gözeterek ateş edilmiş, işkenceye varan uygulamalarla 2 kişi 
yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. Bugün Van'da yaralananlardan birinin daha yaşamını yi-
tirmesiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 3'e çıkmıştır. Sokakta ve evlerde uygulanan bu işkenceler Hü
kümet tarafından ısrarla görmezden gelinmiş, olağan sayılmaya çalışılmıştır. Yetkilerini aşan ve 
görevlerini kötüye kullanan hiçbir resmî yetkili hakkında işlem yapılmamıştır. Ölümlerden ve iş
kencelerden sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı ve bu illerin savcı
larını göreve davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasındaki değişiklikler üzerine 
geçen haftadan görüşmeler sürüyor. Ben bu konuda şuna dikkat çekmek istiyorum: Şimdi, hepimiz 
her söylememizde "Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devledir." diyoruz. Hepinizin bildiği 
gibi geçmiş hükümetler döneminde de özellikle yaygınlaştırılarak, AK Parti Hükümetleri döneminde 
belli bir yasaya, belli bir ödeme biçimine bağlı olmayan, başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu olmak üzere birçok fondan vatandaşa ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme biçimi, Türkiye'de ik
tidara bağlılığı, Türkiye'de hükümete bağlılığı geliştiriyor. Bu, insanların siyasi iradesini geliştir
mesini, siyasi tercihini kullanmasını engelliyor. Bu, sosyal devlet ve sosyal devletten hak isteyen, 
talep eden kişi yerine dilenci kültürünü geliştiriyor. Onun için, bu yasa görüşülürken, bu yasadan 
önce, mevcut tüm ödemelerin belli bir ödeme takvimi ve yasa altına alınması, onun için sosyal aile 
yardımı ve ödemesiz primler yasasının çıkarılması gerekiyordu. 

Şimdi, Başbakan çıkıp, Sayın Başbakan, valilere, kaymakamlara "Resmî araçlarla kömür da
ğıtsın." diyor. Burada tüm milletvekilinin kapısına her gün onlarca insan, hastası olduğunu, belli işi 
için geldiğini, aç olduğunu, otel parası olmadığını söylüyor. Peki, bizler, vatandaşa ödenen sosyal gü
venlik, bugününü ve geleceğini garanti altına alacak ödemelere kara delik diyorsak, bu vatandaşımızın 
bu durumunu, içinde bulunduğu bu durumu nasıl çözeceğiz? Yani hepimiz, tüm milletvekilleri, başta 
iktidar milletvekili olmak üzere, vatandaşın bu talepleriyle karşılaşmıyor muyuz? Onun için, bir an 
önce, başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu olmak üzere bu tür ödemelerin hepsi yasal gü
venceye bağlanmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar da belirttiler, diğer genelgelerde de vardı. Yurt dışında çalışan işçiler uzun va
deli sigorta iş kollarına tabi değil ve burada şu gerekçe ileri sürülüyor: İşverenlerin rekabet gücünü 
artırma. Şimdi, böyle bir mantık olabilir mi? Siz işverenlerinizin rekabet gücünü artırmayı, ağır şart
larda emeğiyle geçinen insanların, işçinin geleceğinden, onun çocuklarının geleceğinden sağlıyor
sunuz. Böyle bir mantık kabul edilebilir mi? Onun için, biz, bu önergenin kabul edilmesini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. 
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Buyurun. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - . . .yurt dışında çalışan işçilerin mutlaka uzun vadeli 
iş kollarına tabi tutulmasını ve geleceklerinin garanti altına alınmasını istiyoruz. Eğer işverenlere re
kabet güçlerinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılacaksa onu da bu Meclise getirirsiniz, devle
tin hazinesinden, devletin diğer olanaklarından karşılanır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabaş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, i 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının 3. maddesi ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 
31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi
nin (f) bendinin aşağıdaki şekilde madde metnine tekrar eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kıhçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 

"f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden ya
rarlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta kolları uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kıhçdaroğlu? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Unsal... 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Amasya Milletvekili Sayın Hüseyin Unsal. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 119 sıra sayılı kanu
nun 3'üncü maddesindeki değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Önergeye geçmeden evvel üç konudaki görüşümü aktarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün gazetelerden öğrendik. Dünkü tarih itibarıyla terörle mücadelede 
1 yüzbaşı, 2 tane astsubayın şehit olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Milletimize rahmet, şehit ailele
rine başsağlığı diliyorum. 

Bu arada, Meclis kapısında açıklama yapmak isteyen emekçilerimize ve meslek örgütlerine izin 
verilmemiş. Bu konuyu öğrendik, üzüldük. Polisin izin vermemesini de CHP Grubu adına kınıyoruz. 
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Yine, ben de gazetecilik eğitimi alan birisi olarak, basın emekçilerinin haklarının bu yasayla or
tadan kaldırılması... Basın emekçilerinin nasıl çalıştıklarını hep beraber biliyoruz; yirmi dört saat 
görev yapıyorlar, gece gündüz. Hem yazılı basın hem görsel basın bize çok hizmet veriyorlar. Ama 
bugün gelinen noktada onların haklarının bu yasayla ellerinden alınması söz konusu. Bu konudaki 
hassasiyetinize de dikkat çekerek, bu hakların alınmaması konusundaki hassasiyetlere tüm Meclisin 
dikkatini çekmek istiyorum. Bu basın emekçileriyle ilgili yapılabilecek her türlü yasal desteği hep be
raber yapmamız isteğimi bir kez daha dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 119 sıra sayılı kanunun 3'üncü maddesindeki önerge değişikliğimizin 
amacı şu: Tasarının 3'üncü maddesi 5510 sayılı Yasa'nın (f) bendini ortadan kaldırmakta. Kaldırılan 
(f) bendini -isterseniz- bir okumak istiyorum: "25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka
nunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre 
içinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta 
kolları uygulanır." hükmüdür. Yani, burada, 4'üncü maddenin (a) bendinde sigortalı sayılmayı ak
deden hizmet akdi, çalışanları, normal sigortalı çalışanları tarif etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen yasa, zaten malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarını hak etme ko
şullarını, ülkemizin çalışma hayatına uygun düşmeyecek şekilde ağırlaştırmaktadır. İş akdi kendi is
teği dışında feshedilenlerin bir yıl içinde işe girmelerini olanaksız kılmaktadır. Dolayısıyla, geliri 
olmayan -yani bir yıl içinde işe giremiyorlar- bu kesimlerin isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri ve 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ödemeleri de olanaksızdır. 

Burada, önceki Yasa'da bu primlerin ödenmesi söz konusu idi, şimdi biz bunu geri alıyoruz. 
Bizim önerimiz de, bu önergede, İŞKUR tarafından bu primlerin ödenerek, işsiz kaldığı süre içeri
sinde prim gün sayılarını tamamlamalarının sağlanmasını istiyoruz. Bunu bir sosyal devlet gereği 
olarak düşünüyoruz. Siz bu şekliyle önergeyi reddedecek olursanız, sosyal devleti bir kenara bıra
kacak olacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin temel nitelikleri arasında yer verilen "sosyal hukuk 
devleti" ilkesinin gereği, toplumun yoksul ve gereksinim duyan insanlarına devletçe yardım yapıl
masıdır. Bu yardımı, maalesef, son zamanlarda, özellikle AKP, kömür, makarna ve salça olarak al
gılamıştır. Bu yardımlar tabii ki olacaktır. Bizler bu yardımlara karşı değiliz. Ama, 60'ıncı Hükümetin 
sosyal politikalar olarak yaygınlaştırdığı ve siyasallaştırdığı uygulamalar, sosyal devlet kurallarına 
göre yürütülmemektedir. Kamu kaynakları geçici ve keyfi nitelikten arındırılmamıştır, yapılan yar
dımlar eşit ve nesnel ölçülere göre ulaştınlmamaktadır. Bu yardımları siyasal organizasyon ve ya
rarlanma görüntüsünden mutlaka çıkarmalısınız. Sosyal yardımlar iane ve bağışlama görüntüsü 
yerine, yurttaşın devletten isteme hakkının kapsamında olmalıdır. Bu, bir anlayış, ama esas sosyal 
devlet anlayışımıza gelince, işte bu yasadaki önergeyi biz ortaya koyuyoruz. İşsiz kalan bir sigorta
lının işsizlik süresi içinde prim ödeme gün sayısını tamamlayabilmesi bir sosyal devlet anlayışıdır. 
Önerge de bu doğrultuda verilmiştir. Bu doğrultuda ele alınmasını da sizlerden talep ediyoruz. 

Eğer bu önergeler önemsenmez ve Cumhuriyet Halk Partisinin uyarıları dikkate alınmazsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Unsal, konuşmanızı tamamlayınız. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Tamamlıyorum. 
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.. .60, 59 ve 58'inci Hükümetlerin genel tavrını ortaya koyacaksınız demektir. Bu önergeler Hü
kümetin. .. Sosyal devleti dışlayan piyasacı devleti önceleyen düşüncelerini devam ettireceksiniz de
mektir. Sosyal devlet eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için vardır, piyasacı devlet ise devleti piyasanın 
gereklerine göre düzenler. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu yasayı çıkarırken, IMF'nin, Dünya Bankasının ve Dünya Ticaret 
Örgütü gibi uluslararası para kuruluşlarının direktifleri doğrultusunda değil, Türkiye gerçeklerini 
-zaten Başbakanın da bu konuda demeci var- göz önüne alarak çıkarmak zorundayız. Bu konudaki 
uyarılarımızı dikkate almanızı diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4 üzerinde iki adet önerge vardır; önergeleri okutuyorum: 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 4. maddesi ile değiştirilmek istenen 31/05/2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinin tamamen, ı bendinde ise "tanm 
işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar" ibaresinin yasa metninden 
çıkartılmasını teklif ediyoruz. 

Selahattin Demirtaş Nuri Yaman Akın Birdal 

Diyarbakır Muş Diyarbakır 

Ayla Akat Ata Pervin Buldan Osman Özçelik 

Batman İğdır Siirt 

Hamit Geylani Özdal Üçer 

Hakkâri Van 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4. maddesi ile 5510 sayılı yasanın 6. Mad
desinin değiştirilmesini öngören (c), (k) bentlerinin yasa tasarısı metninden çıkarılmasını, 5510 sayılı 
yasanın 6. maddesinin (d) ve (j) bentlerinin yasa metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

27/03/2008 

UfukUras 

İstanbul 

Değişiklik Teklifi: 
Madde 4- 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (k) bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş; yerine (c) (k) bentlerinin yasa tasarısı metninden çıkarılmasını ve (h) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş; (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, yerine (d) (j) bentlerinin yasa metninden çı
kartılmasını ve (1) bendindeki "kamu düzeninin" ibaresi, "ilgili mevzuatının" şeklinde değiştirilmiştir. 
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"h) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenler
den 18 yaşını doldurmamış olanlar," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) -Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Uras, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; Mecliste biz yemin eder
ken sosyal hukuk devleti için yemin ettik, zekât ve sadaka devleti için yemin etmedik. 

Üç sosyal güvenlik kurumuna 2006 yılı itibarıyla aktanlan kaynağın millî gelire oranı sadece 
yüzde 3,3'tür. Açık ve kara delik olarak ilan edilen oran işte tamamıyla bundan ibarettir. Yaklaşık 60 
milyon yurttaşa aktarılan bu kaynağın yanına devletin diğer sosyal güvenlik harcamalannı -yeşil kart 
ve işsizlik sigortası devlet katkısı gibi- eklersek de bu oran ancak birkaç puan yükselebilir. Oysa bu 
oranlar, Türkiye'nin üyelik müzakereleri yaptığı AB ortalamasının çok ama çok altındadır. Avrupa 
Birliği ülkelerinde sosyal güvenlik ve sağlığa hükümet bütçesinden ayrılan pay, millî gelirin yüzde 
26'sına yaklaşmaktadır. Bu arada, Avrupa'da sosyal güvenlik haklarını budamak isteyen hükümet
lerin ciddi tepkilerle de karşılaştığını hepimiz izliyoruz. Yani, var olan sosyal devleti savunmanın 
ötesinde, bizim, zaten olmayan, kırıntısı olanın çok daha artırılmasına yönelik bir talebimiz var. 

Verilere bakınca mızrağın çuvala sığmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz ve maalesef yine 
İktidar, Hükümet bildiğini okumaya devam ediyor. Sayın Başbakan "reform yapılmazsa sistem çöker" 
iddiasını yeniliyor. Oysa hangi ölçüt açısından bakarsak bakalım, sosyal güvenlik için yapılan har
camaların millî gelire oranı veya sosyal güvenliğin finansmanına devlet katkısının oranı, Türkiye'nin 
sosyal güvenliğe ayırdığı kaynakların oranı, kıyas kabul edilemez bir biçimde düşüktür. Reform ya
sasıyla bu oranlar daha da açık bir şekilde düşecektir. Başbakanın dediğinin aksine, bu sosyal güvenlik 
reformu yapılırsa işte o zaman sosyal devlet çökecektir. Asıl tartışılması gereken, sağlık ve sosyal gü
venliğe bütçeden ayrılan kaynağın oranıdır, Hükümet rakamları çarpıtmaktadır ve bu konuyu tartış
maktan kaçınmaktadır. Reform yasasının bütün parametreleri, devletin sosyal güvenliğe yaptığı 
katkıyı daha da azaltmayı hedeflemektedir. O yüzden bugün sendikalarımız, meslek örgütlerimiz Kı
zılay Meydanı'ndadır, o yüzden belki bunun bedeli olarak coplarla, biber gazlarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu yasa, zaten küçük ve sınırlı olan sosyal devleti daha da küçültmeyi 
hedeflemektedir. Yeni liberalizm ile muhafazakârlığı harmanlayan bir parti olarak Adalet ve Kal
kınma Partisi, tasfiye ettiği sosyal devlet yerine zekât ve sadaka devletini koymaktadır. 

Sosyal güvenlik sisteminin ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Finansman, kapsam, norm ve 
standart birliği ve kurumsal yapı bu sorunların başlıcalarıdır. Sosyal güvenlik hakkını ve sistemini ko
rumayı ve geliştirmeyi hedefleyen gerçek bir reforma ihtiyaç vardır, ama Adalet ve Kalkınma Parti
sinin sosyal güvenliği ve sağlığı ticarileştirip yoksul ve yoksun yurttaşları piyasaya, cemaatlere ve 
hayır kurumlarına terk eden yaklaşımıyla hiçbir şekilde reform olmaz. 
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Değişiklik tekliflerini şu ana kadar okuma fırsatı bulamadım, çünkü nasıl olsa okunsa da "hayır" 
diyorsunuz. Ama bu teklifin gerekçesinin önemli olduğunu düşünüyorum: "Bu değişiklik teklifi ile 
amaç sigorta kapsamı dışında bırakılan yoksul ve korunmaya muhtaç çalışanların; ev hizmetlerinde 
çalışanların, prime esas günlük kazancı 30 günden az olan esnafın, Askerlik hizmetlerini er ve erbaş 
olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri ile niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün 
içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanların da yasa kapsamına alınması"nı içeriyor. 

Takdirlerinize sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 4. maddesi ile değiştirilmek istenen 31/05/2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinin tamamen, ı bendinde ise "tarım 
işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar" ibaresinin yasa metninden 
çıkartılmasını teklif ediyoruz. 

Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Batman Milletvekili Sayın Ayla Akat. 

Buyurun Sayın Akat. (DTP sıralarından alkışlar) 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce geçen hafta içerisinde Türkiye'nin her tarafında yaşanan ama Batman, Siirt, Yüksekova, Hak
kâri'de gölge düşen "nevroz" kutlamalarında yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Ara
dan belki bir hafta geçti ama bugün üçüncü ölüm yaşandı ve ölüm sayısının artma ihtimali de oldukça 
yüksektir. Bizler, ölümlerden ve işkencelerden sorumlu olan kişilerin bir an önce bulunup yargılan
masını ve bu vesileyle de İçişleri Bakanlığı ve cumhuriyet savcılarını da görevin başına davet ediyoruz. 

Önergemiz üzerinde konuşmak üzere söz hakkı almış bulunuyorum. Önergenin belki de diğer 
önergelerden biz kadınlar açısından farkı, bugüne kadar devlet güvenlik şemsiyesi altında yer alma
yan kadınların bugün itibarıyla tekrar Meclis gündemimizde Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı tartışı
lırken ifade edilme şansı bulmasıdır. 

Biz a, b, ve c bentlerinin tamamen kaldırılmasını istedik, çünkü sosyal sigortadan yararlanma
yan eşin ev içerisinde çoğunlukla kadın olduğunu biliyoruz. Biz, ev içerisinde, küçük işletmelerde 
çalışan işçilerin, çoğunlukla aile bireyleri içerisinde sosyal güvenlik yardımından yararlanmayan eş
lerin kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz ve bunu cinsiyet eşitliği politikalarına aykırı buluyo
ruz, çocuk işçiliğini özendirdiğini düşünüyoruz. 
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Şöyle değerlendirebiliriz: Bu talepte bulunurken de bir sosyal güvenlik sisteminden beklenen
leri esas alıyoruz. Nedir sosyal güvenlik sisteminden beklenen? Toplumsal yaşamda var olan eşit
sizlikleri görerek ve devletin yeniden dağıtım rolünü kullanarak ülkedeki tüm vatandaşları insan 
onuruna yakışır bir şekilde yaşlılık, doğum, ebeveynlik ve işsizlik dönemi sonrası, kaza ve engelli-
lik koşullarında gelir, bakım güvencesi ve ölüm durumunda da arkada kalanlara gelir güvencesi sağ
lamasıdır. Oysaki, mevcut tasarı sadece sosyal haklar kümesini daraltmakla kalmakta, iddia edilenin 
tam tersine nüfusun birçok kesimini kapsamamaktadır. Devletin yeniden dağıtıcı rolü gittikçe artan 
oranda belli gruplara ve sadece geçici dönemler için verilen sosyal yardımlara dönüşerek dar bir 
alana sıkıştırılmaktadır. Oysa, daha özgürlükçü ve eşitlikçi bir topluma doğru evrilmenin önemli ko
şullarından biri, insanların erişebildiği sosyal haklar kümesinin genişletilmesidir. 

Sosyal güvenlikten dışlanan grupların başında ise az önce de belirttiğimiz üzere kadınlar gel
mektedir. Kadınlar kendileri sosyal güvenlik kapsamına alınmayıp, eğer eşleri ya da babalan sosyal 
güvenlik şemsiyesi altındaysa bunlara bağımlı kalmak durumunda bırakılmaktadırlar. Öncelikle, ta
san kadınların emek verdikleri bakım hizmetlerini yok saymaktadır. Kadınlar gelir getirici bir işte ça
lışsınlar ya da çalışmasınlar, sigortalı olsunlar ya da olmasınlar, aile ve toplumun ihtiyaç duyduğu 
bakım hizmetlerinin -bunun içinde evin her türlü hizmeti, çocuk ve yaşlı bakımı ve hasta bakımı da 
bulunmaktadır- hemen hemen tümünü üstlenmiş durumdadırlar. Oysa, bu hizmetlerin büyük bir ço
ğunluğu, kamunun, işverenin ve erkeklerin yapması gereken ama yapmadığı işlerdir. Bir yandan 
bütçe yetersizlikleri ve IMF'nin şart koştuğu faiz dışı fazla hedefleri bahane edilerek sosyal hizmet
ler daraltılmakta, diğer yandan küresel rekabet koşulları bahane edilerek işveren yükümlülükleri az
altılmaktadır. Böylelikle bu kesimlerin gittikçe artan oranda yerine getirmekten kaçındıkları 
sorumlulukların ikamesi olan bakım hizmeti, hacmi ve yoğunluğu artarak kadınların üzerine yıkıl
maktadır. Bu durum, kadınlann ev kadını rollerini de pekiştirmektedir. Kadınlar ev işlerine daha fazla 
emek sarf etmek zorunda kaldıkça gelir getirici işlere de yönelememektedirler. Oysaki, hepinizin, 
hepimizin birlikte yaşadıkları kadınlar, doğdukları andan itibaren "kız çocuğu", "anne", "eş" olarak 
değişik sıfatları bulunan, çalışan ortamda da "çalışan kadın" gibi ayrı bir sıfatı bulunan kadınlar, sos
yal güvenlik şemsiyesinden de eşit oranda yararlanmak durumundadırlar. Her gün, sabah uykudan 
kalktığında çocuğuna bakmak durumunda kalan, ona yemek yapmak durumunda kalan, evini temiz
lemek durumunda kalan ve üretici bir faaliyet içinde bulunup el işleriyle uğraşan kadının bir günlük 
faaliyeti içerisinde bulunan her eylemi, esasında bir üretim alanına çekilmesi için bir gerekçedir. 
Yemek yapımından tutalım çocuk bakımına, çocuk bakımından tutalım ev işlerine, ev işlerinden tu
talım el emeğine kadar hepsi birer üretim alanıdır ve her biri birer iş koludur. Amacımız, kadını evden 
çıkarıp üretim alanlarına çekip kadını sosyalleştirmek olmalıyken, kadının ev içerisindeki yükümlü
lüğünü artıran bir şekilde ve eşitsiz ortamda bırakarak, önceliği ev içerisinde yaşayan diğer bireylere 
bıkarak ev içine hapsetmek bugünün Türkiye'sinde bugün tartışılan sosyal güvenlik yasa taşanını
zın konusu olmamalıydı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akat, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 
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AYLA AKAT ATA (Devamla) - Ve yine tasarı, ev içinde ya da dışında, ücret ve gelir karşılığı ça
lışan birçok kadını da sosyal güvenlik sisteminin dışında bırakmaktadır. Bunun içerisinde çalışan ka
dınlar olduğu gibi, asgari ücret altında çalışan mevsimlik işçiler, gündelikçi kadınlar olduğu gibi, bunun 
dışında, yine, eşleri ve babalarının sosyal güvenliğine bağlı olarak çalışan kadınlar da bulunmaktadır. 

Son olarak, bu tasan, kişiler arasındaki farklılıkları ve eşitsizlikleri büyük ölçüde görmezden 
gelmektedir. Anayasa Mahkemesinin bir kararında şöyle denilmektedir: "Farklı durumda olanlara -
yani eşit olmayanlara- farklı kurallar uygulanması -yani eşit olmayanların eşitsizliği- eşitlik ilkesine 
aykırılık oluşturmaz." Eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranılması, toplumdaki eşitsizliklerin büyü
mesine yol açacaktır. Bu tasan, farklılıklann tanınıp eşitlik pratiklerinin içine yerleştirildiği bir sis
temden uzaktır. Kadınlar, erkekler; düşük gelirliler, yüksek gelirliler; çalışmaya çok erken yaşta 
başlayanlar, üniversiteyi bitirdikten sonra başlayanlar gibi birçok farklılık ve eşitsizlik bu tasarıda yok 
sayılmaktadır. 

Saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akat. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul... 

HASAN MACİT (İstanbul) - Karar yeter sayısı Başkanım... 

BAŞKAN - Tamam, arayacağım. 

4'üncü maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
4'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı 

yoktur. 
HASAN MACİT (İstanbul) - İktidar, muhalefete güvenerek yasa çıkarmasın. 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.32 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

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

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
4'üncü maddenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi maddeyi yeniden oyla

rınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6'ncı maddede iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Ünal Kaçır Veysi Kaynak 

Giresun İstanbul Kahramanmaraş 
Fatih Arıkan Öznur Çalık Fatma Şahin 

Kahramanmaraş Malatya Gaziantep 
"a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya baş

latıldığı gün," 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6. maddesi ile değiştirilen, 5510 sayılı Ka
nunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Oktay Vural Kemalettin Nalcı Mustafa Kalaycı 
İzmir Tekirdağ Konya 

Beytullah Asil Muharrem Varlı Alim Işık 
Eskişehir Adana Kütahya 

"a) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, çalışmaya başlattıkları tarihten itibaren 
en geç bir gün," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Kemalettin Nalcı konuşacak. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin Nalcı, buyurun. 

(MHP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı Kanun 
Tasansı'nın 6'ncı maddesinin (a) bendi hakkında vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz 
almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, inşaat sektörünün içinde bulunmuş olduğu problemleri biliyoruz. İnşaat 
sektöründe çalışmalar çoğunlukla taşeron sistemiyle yapılmakta olduğu için bu sigorta süresinin bir 
gün sonra yapılmasıyla ilgili önergemizdeki grubumuzun belirlemiş oldu karar şudur: 

Bakın sayın milletvekilleri, bugün inşaat sektörü diğer sektörlere benzemez. İnşaat sektöründe, 
taahhüt sektöründe yapılan işlerde taşeron firma kullanılmaktadır. Taşeron firmayı da kontrol etmek, 
denetlemek asıl müteahhit firmaya düşmektedir. Aynı gün içinde alınan işçiyi denetlemek imkânı 
yok. Bunun içindir ki, bunun, en geç bir gün içinde yapılmasını Genel Kurula sunmuş bulunmaktayız. 

Sektörün içinde bulunmuş olduğu sıkıntılar sadece bununla sınırlı değildir. Bakın, sayın millet
vekilleri, inşaat sektörü şu anda zaten bir darboğazdan geçmekte. Sigorta yükleri ve belirtilmiş bu
lunan inşaattaki asgari işçilik oranlarıyla birlikte inşaat sektörü üzerinde çok büyük bir yük vardır. 
Çıkan iş kazalarında ve bunların önlenmesinde ve müteahhit firmanın mesuliyetinin daha azaltılması 
için bu sürenin en az bir gün olarak değiştirilmesini Genel Kuruldan talep etmekteyiz. Bunun için ge
reğinin yapılması için sizlerden destek bekliyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Nalcı, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

l Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 

"a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya baş
latıldığı gün," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Tarım ve balıkçılık işyerlerinin özelliği nedeniyle sigortalıların çalışmaya başlamalarındaki bil

dirimlerde uygulamada ortaya çıkan sorunların çözülmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 7 nci maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 9 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Öznur Çalık Bekir Bozdağ 

Giresun Malatya Yozgat 
Veysi Kaynak Fatih Arıkan 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
"3 - 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden, şahıs şir

ketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma işti
raki ortaklannın vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin komandite ortaklannın, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, li-
mited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına 
ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının 
yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma 
düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme karan ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, or
taklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar ve
rildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, 
tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu karannm ticaret sicili memurluğunca 
tescil edildiği tarihten," 

BAŞKAN -Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakı

yoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortakları

nın sigortalılıklarının başlangıcı ile ilgili yapılan düzenlemeye paralel olarak bu sigortalıların sigor
talılıklarının sona erişi ile ilgili hüküm bulunmaması hâlinde uygulamada sorun çıkacağı 
düşünüldüğünden bu maddede düzenleme yapılmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddede önerge yoktur. 
8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9'uncu madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 9. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 sa

yılı kanunun 15. maddesinin ikinci fıkrasında geçen, ".. .doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul ge
belik hâlinde ise ilk on haftalık süreye kadar..." ibareleri yerine, "doğumdan sonraki ilk 13 haftalık, 
çoğul gebelik hâlinde ise ilk 15 haftalık süreye kadar..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak Pervin Buldan 
Diyarbakır Diyarbakır İğdır 

Hasip Kaplan Akın Birdal Sevahir Bayındır 
Şırnak Diyarbakır Şırnak 

Aysel Tuğluk Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş 
Diyarbakır Siirt Bitlis 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, İş Kanu-

nu'na bir tezat teşkil edecek. Bildiğiniz gibi, sekiz hafta doğumdan önce, sekiz hafta da doğumdan sonra 
geçici iş göremezlik izni var. Bu çerçevedeki düzenlemeye aykırılık teşkil edeceği için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sayın Pervin Buldan konuşacaklar. 
BAŞKAN - Pervin Buldan, İğdır Milletvekili. 
Buyurun sayın Buldan. (DTP sıralarından alkışlar) 
PERVİN BULDAN (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de konuşmama başla

madan önce, geçen hafta içerisinde yapılan "nevroz" kutlamalarında Van, Hakkâri, Yüksekova ve Si
irt'te uygulanan şiddetten, yine 3 vatandaşımızın ölümünden, işkencelerden, tutuklamalardan ve 
gözaltı larından sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanını ve cumhuriyet 
başsavcılarını göreve davet ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere canlılar âleminde doğumdan sonra ebe
veyn bakımına en uzun süre ihtiyaç duyulan varlık insandır. Doğumdan sonra bebeğin sağlıklı yaşa
ması açısından anne ve baba bakımına ihtiyacı söz konusudur ve bu bakım da uzun bir süreyi 
kapsamaktadır. Sadece çocuğun doğal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için bile, uzmanlar tarafından, 
farklı besin desteği olmadan ilk altı ay zorunlu emzirme süresi öngörülmektedir. Nitekim, bu da ço
cuğun anneye olan bağımlılığının en doğal ifadesidir. 
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Bunun yanı sıra çocuğun yaşama kazandırılması sürecinde yetişkin bakımına gereksinimi var
dır. Zira, şu anda içinde bulunduğumuz toplum yapısı itibarıyla çocukların yaşama ve topluma ka
zandırılması, daha uzun vadede de ailenin sorumluluğu içinde bulunmaktadır. Bu nedenle, hamilelik 
esnasında ve doğum sonrasında bu bakımın gerçekleştirilebileceği yeterli süreye, baba da dâhil olmak 
üzere özellikle annenin ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, görüşmekte olduğumuz kanun teklifini 
bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz bir zorunluluktur. 

Mevcut durumda, talep ederse annenin ek olarak ücretsiz izin kullanma hakkı da mevcuttur. 
Ancak, kadınlarımız zaten ev içerisinde hiçbir maddi karşılığı olmayan bir emek sarf etmektedirler. Do
ğumla beraber sarf edilen ev içi emeğine ek olarak çocuk bakımı da anneye büyük bir yük getirmek
tedir. Bu nedenle, bu süreçte kadının aslında artarak sarf ettiği emeğine karşılık kamusal gelirinden de 
yoksun bırakılması, zaten emeği görmezden gelinen kadınlar için ciddi bir olumsuzluk yaratmaktadır. 

Bu noktada şunu söylemek gerekir: Unutulmamalıdır ki, ataerkil toplumlarda özellikle kadına 
yüklenmiş olan bu görev, yani çocuğun bakımı sadece anneyi ilgilendiren bir husus değildir. Nitekim, 
toplumumuza sağlıklı bireylerin kazandırılabilmesi açısından bu noktada gerekli ihtiyaçların karşı
lanması aynı zamanda devleti de ilgilendirmektedir ve bu, sosyal hukuk devletinde asli bir yüküm
lülüktür. Bu açıdan kıyaslama yaparken de toplumsal refah düzeyi daha ileri olan devletler örnek 
alınmalıdır. Örneğin, İsveç'te çocukları olan anne ve baba birer yıl doğum izni kullanabiliyor. Baba 
isterse izin hakkını anneye devredebiliyor, böylelikle de kadın isterse iki yıl süreyle maaşının yüzde 
80'ini alarak çocuğunu büyütebiliyor. Yine baktığımız zaman doğum izni Danimarka'da elli hafta, 
İtalya'da kırk yedi hafta, Finlandiya'da kırk dört hafta, İngiltere'de kırk haftadır. 

Ülkemizde kamusal alanda çalışmakta olan kadın sayısı gelişmiş ülkelere oranla zaten çok az bir 
oranı kapsamaktadır ve bu alanda çalışan kesimin maddi olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu açıdan, be
beğin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına devletin etkin destek sunması gerektiğini göz 
önünde bulundurmalıyız. Hükümet temsilcileri bu konuda çocuk sayısıyla değil, bu çocukların sağ
lıklı yaşamları ve gelecekleri için gerekli koşulların sağlanmasıyla mükelleftirler. 

Bu nedenle, Demokratik Toplum Partisi Grubu olarak vermiş olduğumuz değişiklik teklifimizle 
doğum izninin doğumdan sonra ilk on üç haftalık, çoğul gebelik hâlinde ise ilk on beş haftaya kadar 
şeklinde düzenlenmesini talep ediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Buldan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
9'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10'uncu madde üzerinde dört adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Öznur Çalık 
Giresun Yozgat Malatya 

İhsan Koca Ahmet Öksüzkaya 
Malatya Kayseri 
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d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi," 

"Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nede
niyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsa
mındaki sigortalılardan; kendi çalışmalanndan dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli 
olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme 
ödeneği verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10. maddesi ile yeniden düzenlenen, 5510 

sayılı Kanunun 1 ö.maddesinin üçüncü fıkrası ile birinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Oktay Vural Şenol Bal Mustafa Kalaycı 
İzmir İzmir Konya 

Beytullah Asil Muharrem Varlı Alim Işık 
Eskişehir Adana Kütahya 

16/3. fıkra: "Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yap
ması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir 
veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğumdan sonraki 
altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme öde
neği verilir." 

d) Gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara, evlenme ödeneği verilmesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 10. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, dördüncü fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek 
Trabzon Malatya İstanbul 

Birgen Keleş Esfender Korkmaz Faik Öztrak 
İstanbul İstanbul Tekirdağ 

i Gürol Ergin Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk 
.#.. Muğla Mersin Zonguldak 

Bülent Baratalı Bayram Meral 
İzmir İstanbul 

"Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan kansının doğum yapması nede
niyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsa
mındaki sigortalılardan; kendi çalışmalanndan dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay 
süresince her ay doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutannda emzirme ödeneği verilir." 
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TBMM Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 10. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen, "...doğum tarihinde geçerli olan asgari üc
retin üçte biri tutarında..." ibaresi yerine "...doğum tarihinden itibaren altı ay süre ile o ayki asgari 
ücretin üçte biri tutarında..." ibarelerinin eklenmesini. 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 10. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 16. maddesinin dördüncü fıkrasının a ve b bentlerinde geçen, "... 120 gün..." ibaresi 
yerine "...30..." ibaresinin eklenmesini teklif ediyoruz. 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 10. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde geçen, "...kız..." ibaresinin çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 

Teklif Edenler: 

Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak Hasip Kaplan 
Diyarbakır Diyarbakır Şırnak 

Aysel Tuğluk Sırrı Sakık Ayla Akat Ata 
Diyarbakır Muş Batman 

Osman Özçelik Nezir Karabaş Ufuk Uras 

Siirt Bitlis İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

katılmıyoruz, ama bu konuyla ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 
Bu emzirme ödeneği, bildiğiniz gibi en çok tartışılan, konuşulan, belki de yasanın ruhunu ke

nara bıraktık, özünü kenara bıraktık. Ağırlıklı olarak manşetlere bu konu taşındı ve değerlendirildi. 
Bildiğiniz gibi şu anda emzirme ödeneği SSK'h olarak çalışanlara verilen, 50 YTL olarak verilen bir 
ödenek şu anda. Bu, 5510 sayılı Yasa'da altı aylık bir ödenek olarak 1 milyar 200 civarında bir öde
nek verilmiş fakat o Yasa yürürlüğe girmedi bildiğiniz gibi. Daha sonra bununla ilgili asgari ücretin 
üçte 1 'i diye bir düzenlemeyi biz bu tasarıya koyduk, yani 203 YTL olarak -bunları açık şekilde ifade 
etmek istiyorum- bunu biz düzenlemeye koyduk. Sonra Emek Platformu'nda bütün sosyal taraflarla 
bir araya geldik ve onlarla yaptığımız değerlendirmeden şöyle bir karar çıktı: Bildiğiniz gibi Sosyal 
Güvenlik Kurumunun Yönetim Kurulu var. O Yönetim Kurulu içerisinde sosyal taraflar var. Sosyal 
Güvenlik Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile her yıl belirlenecek emzirme ödeneği şeklinde 
yasada yer alması konusunda ittifak sağladık. 

Tabii -bu önergeleriniz okundu- saygı duyuyorum ama ben de Bakanlık olarak tüm sosyal ta
raflarla böyle bir mutabakatın sağlandığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum ve bu önergeye de 
katılmadığımı ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Evet, Sayın Demirtaş... 
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SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Ufuk Uras konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uras. (DTP sıralarından alkışlar) 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; şimdi, bütün sosyal ke
simlerin katıldığı bir mutabakat varsa ve burada bunun ötesinde bir öneri de bulunuyorsa bence bunu 
değerlendirmek gerek. Ortada şu yasa tasarısıyla ilgili kabul edilebilir bir mutabakat olsaydı bugün 
sendikalar, meslek örgütleri Kızılay'da ve Meclisin kapısında ne arıyorlardı? Bütün bu meselelere 
baktığımızda aslında 1848 Arazi Kanunnamesi kadınların erkeklerle eşitliğinden gelen kazanımları-
nın bir örneğini burada görüyoruz. Bir kere daha vurguluyorum: Kendimize değil, herkese hak ve öz
gürlük perspektifini içselleştirdiğimiz zaman, o büyük toplumsal ve demokratik mutabakatı 
sağladığımız zaman sorunlar çözülecek; yoksa, ülkenin sigortasını attırmaya devam edeceğiz. 

Aslında, yine, bizim zaten "piyasacılık, liberalizm" dediğimiz şey, ağır sıklet ve tüy sıklette ya
rışan iki sporcuya aynı kuralın uygulanması değil midir? Siz zannediyorsunuz ki bugün yaygın olan 
neoliberal amentü üzerinden bu yasaların şekillenmesi doğal ama neoliberalizmin kalelerinde şimdi 
neoliberalizmin kendisi sorgulanıyor. "Neoliberalizmi nasıl aşarız?" diyorlar, şirketleri koruyorlar, ko
rumacılık yapıyorlar. Beş yıl sonra buraya geldiği zaman bu yeni eğilimler, siz treni kaçırmış ola
caksınız. Ne söylerseniz söyleyin, bugün, Birleşmiş Milletler insani yaşam endeksinde Türkiye 
81 'inci sıradadır. 170 ülke içerisinde 81 'inci sırada olmamız, insanca koşullara yönelik değişiklik
lerde ne denli duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor. 

Hazır, Sayın Bakan gerekçelere ilişkin polemik yapmaya başlamışken ben de bugüne kadar ne
leri kabul etmediğini kısaca ifade edeyim: Mesela, yasa tasarısı gayrisafı yurt içi hasıla değişim hı
zının yüzde 30'unun dikkate alınmasını öngörerek emeklilerin ulusal gelirdeki artıştan pay almasını 
engellemektedir dedik. Oysa, emekliler bu ülkenin yurttaşları olarak herkes gibi ulusal gelir artışın
dan pay almalıdır dedik. Bu payın yüzde 30 ile sınırlandırılması zaten düşük olan emekli aylıkları
nın düşük kalmasına ve görece düşmesine yol açacaktır dedik. Tasanda öngörülen oran Anayasa'nın 
eşitlik ilkesine aykırıdır dedik. Yapılan değişiklikle, aktif sigortalılık döneminde prim yatıran sigor
talının gerçek ücretlerinin korunarak yaşlılık aylığının gerçek ücretine yakın değerler üzerinden bağ
lanması, yaşlılık aylığı aldığı pasif dönemde zorunlu giderlerinin bir kısmı olsun yaşlılık aylığıyla 
karşılanması sağlanmak istenmektedir dedik, bunu reddettiniz. Son yıllarda iş adamları tarafından yurt 
dışından alınan iş sayıları artmış, yurt dışına götürülen işçiler, sosyal güvenlik sözleşmesi bulunma
yan ülkelerdeki çalışmalarından dolayı, 506 sayılı Yasa döneminde, sadece topluluk sigortası hü
kümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarından yararlanabilmişler, geçirdikleri iş kazaları karşısında 
korumasız kalmışlardır dedik. Tasarı ise getirdiği hükümle, tam aksini yapmakta, bu kez de yurt dı
şında çalışanlan uzun vadeli sigorta kollarından yararlanamaz konuma düşürmektedir dedik. Deği
şiklikle bu sakınca ortadan kaldırılarak sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki 
çalışmalardan dolayı sigortalılara kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının tamamından yararlanma ola
nağı getirilmiştir dedik, e bunu da reddettiniz. 

Bu değişiklik teklifiyle de ayrım yapılmaksızın kız ve erkek çocuklara evlenme ödeneği veril
mesi amaçlanmaktadır. Evlenme ödeneğinde kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılması eşitlik 
ilkesine aykındır. 

Öte yandan, değişiklik teklifiyle, altı ay süreyle emzirme yardımı verilmesi öngörülmüştür. Yasa 
tasarısıyla emzirme ödeneği bir defaya düşürülmüştür diye altını çiziyoruz. 
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Şimdi, burada önerilen bütün bu temaların ne kadar çalışanlar açısından, emekliler açısından ve 
diğer meslek grupları açısından olumlu olduğu ortada. Ama dediğim gibi, "deforme etme"nin adı 
"reforme etme" olunca, IMF talepleri doğrultusunda hazırlanan taslaktan şaşmama konusunda taah
hütname verince, sosyal güvenliğe ayrılan kaynaklar bütçeye yük oluyor, makroekonomik dengeler 
bozuluyor iddiası kamuoyunda yutturulmaya çalışıldıkça adım atmak mümkün olmuyor. Zaten bu re
formun amacı, özü itibarıyla sosyal güvenliğe ve sağlığa ayrılan kamusal kaynakları yani bütçe kat
kısını azaltmaktadır. Bunu kamuoyuna nasıl tarif edersek edelim işin özü değişmemektedir. Daha 
önce de vurguladım, beyaz kitapta on yıllık toplam sosyal güvenlik katkısı bir yıllık millî gelire ve 
o yılın borç stokuna oranlanarak bir felaket tablosu çizildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uras, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Peki "Neden son on yılın toplam faiz ödemeleri hiç dikkate alınmadı?" diyoruz, bunlar yanıtsız 

kalıyor. 
Bu mesele şeye benziyor: Temel'le Fadime beş yıldır beraber yaşamışlar, Temel demiş ki: "Ev

lenelim." Fadime de demiş ki: "Ya Temel bizi kim alır?" Bence bu pişkinlikle bu işlerin üzerine git
memiz zor gibi gözüküyor. 

Hepimize kolay gelsin. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Uras çok te

şekkür ediyorum. Yani, doğrusu bu konuları enine boyuna biz de çok konuşmak isteriz, ama bölüm
ler hâlinde görüşüldüğü için fırsat buldukça bu şekilde, ama bölümlerde de ağırlıklı bir şekilde 
değerlendireceğiz. 

Bakınız, yasa çok daha derinlemesine bir incelenmiş olsaydı, bence bu eleştirilerin çok haksız 
olduğunu siz de kabul edecektiniz. Mesela, kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yaptığımızı söylü
yorsunuz. Bu doğru değil. Bakınız, erkek çocuk evlenince, medeni hâlinde değişim olunca bu ölüm 
aylığı kesilmiyor, kesilmeyince tekrar erkek çocuğu ifade etmeye gerek yok ki; ama, kız çocuğu ev
lenince ölüm aylığı kesiliyor, onun için kız çocuğu ifade ediyoruz. Ama, tekrar ediyorum, bunlar ga
zetelerde işi bilip bilmeyenler tarafından rastgele değerlendirildiği için, siz de bunları doğru kabul 
ediyorsunuz ve bu şekilde kürsüden ifade edince yeni bir yanlış meydana geliyor. 

Ben, diğer konuda, güncelleme katsayısıyla ilgili olarak da... Bakınız, bu hesapları Parlamen
toda bulunan bütün arkadaşlar oturup birlikte yapmamız gerekiyor. Güncelleme katsayısında gelişme 
hızından pay alınmasını Anayasa Mahkemesi istemiştir. Anayasa Mahkemesi, güncellemeye, ülke
nin gelişme hızından pay verilmesi konusunda iptal gerçekleştirmiştir. Nasıl vereceksiniz gelişme 
hızından payı? Tabii ki devletimizin verileri var, gelişme hızıyla ilgili, sosyal kesimlerin paylarıyla 
ilgili ortada veriler var. Biz de bu verileri baz alarak, daha sonra da sosyal taraflarla görüşerek 26,3 
olan bu veriyi, yani çalışanların lehine 26,3 olan veriyi yüzde 30'la sosyal taraflarla görüşerek çı
kardık. "Efendim, bunu yüzde 50 yapalım, yüzde 80 yapalım, yüzde 100 yapalım" talebini saygıyla 
karşılıyoruz, sosyal taraflar bunu da istediler. Ama Türkiye'nin imkânları, ücret ve emekli ücret den
gesi açısından, sosyal politikalar açısından bakacak olursak, sosyal güvenlik politikası açısından ba
kacak olursak ne kadar isabetli ve doğru bir iş yaptığımızı göreceksiniz. 
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Yurt dışına giden işçilerle ilgili olarak da şunu ifade etmek istiyorum, ana sıkıntı şudur bakınız: 
Daha önce bu kapsamda, yani sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan ülkelere işçiler götürülürken 
hem GSS hem de uzun vadeli sigorta kapsamında olmalarını hepimiz istiyoruz. Fakat burada bir sı
kıntı yaşandı. Maliyetler ve rekabette sıkıntı yaşadığı için işverenler Türk işçilerini götürmemeye 
başladılar. Yani ülkemizin işçilerini değil, dışarıdan, diğer ülkelerin işçilerini çalıştırmaya başladılar. 
Onun için biz, bu düzenlemede, sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan ülkelere götürülen işçilerin 
genel sağlık sigortasının gerek burada olan çocuklarına, ailesine gerekse kendisi için varlığını mu
hafaza ettik. Ama, uzun vadeliyle ilgili olarak da Türk işçilerinin yurt dışında bu imkândan istifade 
etmeleri açısından "isteğe bağlı" şekle dönüştürdük. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Ben de teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 10. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, dördüncü fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 

"Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nede
niyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsa
mındaki sigortalılardan; kendi çahşmalanndan dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay 
süresince her ay doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği ve
rilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Baytok konuşacak. 

BAŞKAN - Sayın Nesrin Baytok buyurun, önerge sahipleri adına. (CHP sıralarından alkışlar) 

NESRİN BAYTOK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasanın "emzirme yardımı" 
diye bilinen maddesi üzerindeki değişiklik önergemiz hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, burada 70 milyonu ilgilendiren bir yasayı ele alırken bir an durup iyi mi 
yapıyoruz kötü mü yapıyoruz diye düşünmeyi sizlere teklif ediyorum. Geçen hafta Cargill Yasası 
görüşülürken iktidar partisinin bir sayın grup başkan vekili, burada, muhalefet milletvekillerinin ken
dilerine hazırlanıp verilmiş metinleri okuduklarını iddia etmişti. İtirazlar üzerine de şekerle, pancarla 
ilgili konuşan milletvekili olarak beni işaret etmişti. Şu anda bu konuya girmemin sebebi, bu sözle
rin sahibi Sayın Elitaş'ın da aralarında bulunduğu AKP Grubu, Hükümetin kendilerine yazıp verdiği 
yasa tasarılarını hiç düşünmeden aynen kabul edip geçirmektedir; öyle ki Lozan Anlaşması'na ay
kırı maddeleri bile bulunan Vakıflar Yasası böyle geçirilmiştir. 

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sizin düşünceniz! 
NESRİN BAYTOK (Devamla) - Cargill Yasası sırasında konu olan şeker pancarı üretimi ra

kamları ise Sayın Elitaş'ı değil, beni haklı çıkarmaktadır. Yüce Meclisteki bu tartışmanın ardından 
geçen hafta perşembe günü TÜİK, resmî üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre, şeker pancarı üre
timi Sayın Elitaş'ın iddia ettiği gibi 17 milyon ton değil, benim konuşmamda belirttiğim gibi 12 mil
yon ton olarak gerçekleşti bir önceki yıla göre yüzde 14 düşüşle. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekiline, karşısında kadın milletvekili görünce "rahatça sataşırım" düşüncesinde ol
maması gerektiğini hatırlatmak isterim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma metniyle ilgili, kendi gruplarında nasıl çalıştıkları ile de ilgili değilim ancak insan şu 
sözleri hatırlamadan edemiyor: Kişi karşısındakini nasıl bilinmiş? Kendi gibi. Haklı çıkmak için yük
sek perdeden bağırmak veya sözlü de olsa saldırmak gerekmez. Şu yüce Meclis kürsüsünde sadece 
doğrulan ve değerlendirmelerinizi ifade ediniz yeterlidir. Haklılığınızı ve gücünüzü vicdanınızdan ve 
söylediklerinizin doğruluğundan alırsınız. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Başbakanlığın yayınladığı ve 2005 Nisanında bütün milletvekil
lerine gönderdiği "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform" başlıklı beyaz kitapçığın "Teşekkür" bölü
münde Başbakanlık ne diyor: "Dünya Bankasından Anita Schwarz ve Mukesh Chawla'ya teşekkür 
ederiz. 

Yine, şu andaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik 1999 Ağustosunda yüce 
Meclisin 52'nci Birleşiminde bakınız ne demiş: "Bu kürsüden bir iktidar partisi milletvekili 'IMF'nin 
dediğine razı olduk, IMF'ye teslim olduk.' der mahiyette ifadede bulundular." Sayın Çelik'in o gün
lerde söylediğini biz şimdi iktidar partisine soruyoruz: IMF'yle, Dünya Bankasıyla el ele, kol kola 
bu yasayı Meclisten geçirirken, başta söylediğim gibi, bir an durup, iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapı
yoruz diye düşünmez misiniz? 

Sayın milletvekilleri, bakalım İktidar Grubu, Sayın Elitaş'ın deyimiyle, ellerine yazılıp verilmiş 
yasa tasarısını nasıl ele alıyor? Şu anda görüştüğümüz maddede olduğu gibi, ellerine Hükümet tara
fından yazılıp verilmiş olduğu şekliyle mi, yoksa yüce Meclisin iradesinin çalışması sonucu değiş-
tirilebilmiş şekliyle mi geçecek? Yani, annelere verdiğimiz emzirme ödeneğini azaltıp şartlarını 
ağırlaştıracak mıyız, yoksa bizim önergemiz doğrultusunda değiştirme imkânı bulabilecek miyiz? 
Sayın Başbakanın söylediği gibi aileler en az 3 çocuk sahibi olacaklarsa, emzirme ödeneğini bir nevi 
kaldırmak anlamına gelecek bu düzenleme ne demek oluyor? Bu yasa olduğu gibi geçerse, altı ay bo
yunca ödenmesi gereken emzirme yardımı teke indiriliyor. Ayrıca, bu yardımı alabilmek için, do
ğumdan önceki bir yıl içinde en az yüz yirmi gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor. 

Bu yüce Meclisin kürsüsünden Sayın Başbakana soruyorum: Bu çelişkiyi nasıl izah ediyorlar? 
Bir yandan çocuk yapmayı teşvik edeceksiniz, bir yandan da doğan çocuğun en temel ihtiyacı olan 
emzirme yardımını altıdan teke düşüreceksiniz, ödeme şartlarını ağırlaştıracaksınız ve bunu da içi
nize sindireceksiniz. Bu anlayışı kınıyoruz. 
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Bu nedenle, "doğumdan sonraki altı ay süresince" ibaresinin madde metnine eklenmesini ve 
emzirme ödeneği verilmesini yüz yirmi gün prim ödeme koşuluna bağlayan 16'ncı maddenin dör
düncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baytok, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
NESRİN BAYTOK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Her yönüyle hakları gaspeden, Anayasa'nın 2'nci ve 60'ıncı maddelerinde emredici olarak ifa

desini bulan sosyal devlet anlayışını ortadan kaldıran bu tasarıya karşı çıktığımızı bir kez daha ifade 
ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10. maddesi ile yeniden düzenlenen, 5510 

sayılı Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile birinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

| Oktay Vural (İzmir) ve arkadaşları 
16/3. fıkra: "Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yap

ması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir 
veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğumdan sonraki 
altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme öde
neği verilir." 

d) Gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara, evlenme ödeneği verilmesi. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi mi okutayım? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Osman Durmuş konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Kırıkkale Milletvekili Sayın Osman Durmuş; buyurun Sayın 

Durmuş. (MHP sıralarından alkışlar) 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önerge üzerinde 

söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, anne sütü, bebeğin beslenmesinin temel gıdasıdır. Tüm dünyadaki veri

ler, bilim adamları, bebeğin ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle beslenmesini önermektedirler. 
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Yine bilimsel verilere göre bebeğin, bir diğer ifadeyle erişkin insanın beyninin yüzde 75'i ilk bir 
yıl içinde gelişmesini tamamlamaktadır. Dolayısıyla insan için olmazsa olmaz organ olan beynin ge
lişmesini tamamlayacak bu sürede annenin gıdasını kesiyorsunuz, o annenin memesindeki süte muh
taç, en az günde 8 defa her iki saatte 1 anne sütü emmek zorunda olan bebeğin rızkını kesiyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bir önceki Kanun, 5510 sayılı Kanun AKP Hükümeti tarafından çıkarıldı. 
Siz aynı mehter takımı gibisiniz, bir önce getirdiğinizi geri alıyorsunuz. Altı ay süt parasını siz getirdi
niz, aradan ne geçti de bunu geri alıyorsunuz? IMF bunu geri alın mı dedi? Bebeğin oyu yok da onun 
için mi alıyorsunuz? Yeni mi fark ettiniz? Bu çok acı ve çirkin bir durum. (MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, insanı diğer memelilerden ayıran en büyük özelliği beyninin niteliğidir, 
zekâsıdır. Bu gelişmeyi sağlayacak olan besin de sadece anne sütüdür. Yüzde 75'lik bölümü. 

Anne sütünün bir başka özelliği var: Sayın Adıyaman Milletvekili geçenlerde komisyonda ifade 
etti, annem fukaraydı, aç kalıyordu, sütü yoktu, beni doyuramıyordu, komşu kadınlar sırayla beni 
emzirdiler dedi. Ben de şanslıymışsınız dedim. Çünkü çok ciddi farklı bağışıklılık elemanlarını al
mışsınız dedim. Anne sütü, annenin bebekliğinden erişkin yaşa kadar geçirdiği bütün hastalıklar, 
karşılaştığı rahatsızlar ve onların antijenlerine karşı korunma mekanizmaları, antikorlar oluştururlar. 
Bebek ilk altı ayda annesinin hastalıklara karşı direncini alır ve öncelikle altı ay, sonra da iki yıl has
talıklara karşı dirençlidir. Aşıları ondan sonra başlatırız, altı aydan sonra. Gıdaları da altı aydan sonra 
başlatırız, peynir, yumurta, benzeri... Dolayısıyla bu süt parası, Sayın Bakanım, olmazsa olmazdır. 
Bu bebekler yarınımızdır, geleceğimizdir. 

Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade edeyim, Türkiye'de doğuran anne yoksul annedir. Sosyal 
statüsü yüksek insanlar 1 bebeği ya doğuruyor ya doğurmuyor. Ama fukara ve yoksullar, özellikle 
de yüzde 95'i yoksulluk sınırında olan memurlar -aldıkları ücretler ortada- memur ailesi nasıl doyu
racak, bu bebeği nasıl doyuracak? Hele hele büyük aile olmuşsa, evde bir de cimri bir kayınvalide 
varsa, gelinin içtiği süte göz dikecek, sıkıntı yaratacak. O kaynanadan kötü duruma düşeceksiniz. 
Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, on dokuz-otuz beş yaş grubu fertil dönem, doğurgan dönemdir. Türki
ye'deki kadınların yüzde 76'sı işsiz. Bu yaş grubu erkeklerin de yüzde 25'i işsiz ve bebek sahibi 
olan bunlar. Bu parayı kesmemelisiniz. Bu, doğru değil. Lütfen, yaptığınız yanlıştan dönün. 

Değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Durmuş, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Biraz evvel belli notlar aldım, onlara da bakmak istiyorum. 
Ağzı var dili yok bebeğin hakkını korumak zorundayız. Bu, çok önemli. Yine özellikle 3 bebek 

tavsiye eden Sayın Başbakan, 1 bebeğin rızkını kesiyor, 3'ünü nasıl verecek? Onun için biz "Anne
ler ölmesin, bebekler yaşasın" diye kampanya yaptık. Burada tüm anne adaylarına söylüyorum: Üç 
yıldan önce doğurmayın. Çünkü kendi rezervlerinizi bebeğinize veriyorsunuz, hem siz ölüm riskine 
girersiniz hem yeni, sık doğan bebekleriniz. Hükümet de süt paranızı kesiyor. O bebekler risk al
tında. Verdiklerini geri alıyorlar. Melih Gökçek'in 10 katrilyon, balon, top diye dağıttıklarını bu be
beklerden esirgemeyin, yanlış yaparsınız. Türkiye'nin geleceği bakımından bu çok önemli. 

Bebeklerimizin beyin gelişmesini tamamlayalım diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

teşekkür ediyorum. 
Sayın Durmuş'a, Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. 

Sayın Baytok da... Emzirme konusuna yine, ısrarla arkadaşlarımız değiniyorlar. Şimdi, bir ta
raftan diyoruz ki uzlaşma olsun... "Sosyal taraflarla ne yapıyorsunuz?" En çok tartışılan konu, ben... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bakan Bey, dışarıda çok miting var... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Hayır, hayır. Biz 
sosyal... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Peki niye gaz bombası atıldı? Hangi uzlaşma? Bizi kandırmayın yani! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi bakınız, o ko

nuyla ilgili de ben size izah ederim. 
Bakınız 19 madde önümdedir, büyük ihtimalle de genişçe bir şekilde kürsüden açıklamak isti

yorum. Neler konuştuk, neler yapıyoruz? Bunları açık bir şekilde burada ifade edeceğiz. Bugün yü
rüyenler niçin yürüdüler, bunlan konuşacağız. Onlar için... Yalnız şu anda Sayın Durmuş'un, Sayın 
Bakanın konuşmaları çerçevesinde birkaç şeyi söylemek istiyorum. Benim bildiğim mehter takımı 
tabii iki sağa gider, sağa bakar; iki sola gider ama ileri gider, mehter takımının hiç geri gittiğini bil
miyorum. Onu bir kere belirtmek istiyorum. 

İkincisi: Bakınız, emzirme yardımı dediğimiz emzirme ödeneği şu anda 50 YTL ve yalnız SSK 
çalışanlarına bu ödenek veriliyor. 

Şimdi, efendim 5510'u söylüyorsunuz muhalefet olarak, saygı duyalım. Ama bakınız... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Resmî Gazete'de yayımlandı Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Ama getirdiğimizi 

de bir tartışalım. Şu anda 8 milyon 497 bin SSK'lı olarak çalışan vatandaşımız var. Emeklisine var 
mı emzirme yardımı? Yok. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Emekli doğurmaz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Hayır, otuz sekiz 
yaşında emekli ederseniz... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Emekli doğurmaz Sayın Bakan, yapma, yeni icat çıkarma. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - İşte, Türkiye'de 

doğurur. Çünkü otuz sekiz yaşında emekli yaptık. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - O çocuk sakat doğar. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yani kusura 

bakmayın, bu veriler bizde var. 
Bak, bir şey söylemeye çalışıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlayınız lütfen. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Tabii efendim. 
Esas mesele şu: Emeklileri de dâhil ederek, esas yaptığınız şey, BAG-KUR'lu 3 milyon 300 bin 

çalışanı da emzirme yardımı alma, emzirme ödeneği alma kapsamına aldık. 

- 5 2 8 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 O: 2 

Şimdi, yasanın hiç olumlu yanı yok mu diye söylüyorum. Olumsuz söyleyeceğiniz ne vardır? 50 
YTL alırken şu anda, Kurumda bulunan, sivil toplum örgütlerinden oluşan Sosyal Güvenlik Kuru
munun belirleyeceği bir ücret, bir ödenek verilecektir ve bu BAĞ-KUR'luları da içine alıyor, SSK'lı-
ları da içine alıyor, emeklileri de içine alıyor. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Geriye gidiş olacak mı Sayın Bakan? 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Emekli almıyor Sayın Bakan, yapmayın! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yani geriye 

gitme hiç yok, devamlı ileri gidilecektir mehter takımı gibi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (MHP sıralarından "kabul 
edildi" sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar, bir dakika. 
Ben, "Kabul edenler, etmeyenler..." Yani "Kabul edilmiştir veya edilmemiştir" diye bir şey söy

lemedim ki niye heyecanlanıyoruz. (MHP ve DTP sıralarından gürültüler) 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Kapıları kapatalım, oyları sayalım... 
BAŞKAN - Tamam, tekrar sayayım. 
Kabul edenler... (MHP sıralarından gürültüler) Evet, kabul edenleri bir göreyim efendim... 
Kabul edenler ellerini kaldırırlarsa sayacağım. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, kapılardan girenler oluyor. Bu olmaz ama Sayın 

Başkan, bu haksızlık. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayılacak ya, sa

yılacak ya. Hayret bir şey, sayılmadan olur mu ya. 
BAŞKAN - Evet, kabul etmeyenler... Evet, önerge kabul edilmemiştir. 
ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu tavrınız maalesef siyasi etik kurallarına 

uymuyor. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
"d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi," 
"Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nede

niyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsa
mındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli 
olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme 
ödeneği verilir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Evlenme ödeneğinin sadece kız çocuklarına verilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır. 
Yine emzirme ödeneğinin miktarının Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından 

onanan tarife üzerinden verilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 10'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 'inci madde üzerinde dört adet önerge vardır. 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11. maddesi ile değiştirilen, 5510 sayılı 

Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Oktay Vural Mustafa Kalaycı Beytullah Asil 
İzmir Konya Eskişehir 

Muharrem Varlı Alim Işık 
Adana Kütahya 

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş gö
remezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir." 

TBMM Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 11. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 18. maddesinin b bendinin ve aynı maddenin son fıkrasının aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ediyoruz: 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan 
hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, geçici iş göre
mezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için; 

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş gö
remezlik ödeneği, 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yatarak ve ayaktan tedavilerde 
üçte ikisidir." 

Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak Hasip Kaplan 
Diyarbakır Diyarbakır Şırnak 
Akın Birdal Sevahir Bayındır Aysel Tuğluk 
Diyarbakır Şırnak Diyarbakır 

Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş İbrahim Binici 
Siirt Bitlis Şanlıurfa 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım son iki önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri 
ayrı ayn okutup, birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nın çerçeve 11 inci mad
desi ile değişik 5510 sayılı kanunun 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Harun Öztürk Hasan Erçelebi Hasan Macit 
İzmir Denizli İstanbul 

A.Jale Erbaş Kamer Genç Hüseyin Mert 
İstanbul Tunceli İstanbul 

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek 
hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavi süresince veya yatarak te
davi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir." 

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş gö
remezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 11. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek 
Trabzon Malatya İstanbul 

Faik Öztrak Gürol Ergin Esfender Korkmaz 
Tekirdağ Muğla İstanbul 

Bayram Meral Birgen Keleş Bülent Baratalı 
İstanbul İstanbul İzmir 

Yaşar Ağyüz Ali Rıza Öztürk 
Gaziantep Mersin 

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek 
hastalığı ya da analık hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavi süresince veya yatarak te
davi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı hâlinde verilecek geçici iş göre
mezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının ise üçte ikisidir." 

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki ilk önergeye katılıyor musunuz Sayın Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının temel yasa tasarısı şeklinde getiriliş biçimine 
parti olarak yaptığımız itiraza muhalefet partili arkadaşlarımızdan alınganlık gösterildiğini gördük. 
Ancak şunu ifade etmeliyiz ki gerçekten bu yasa 5510 sayılı Yasa olsaydı ve ilk kez burada görüşü
lüyor olsaydı bu yasayı temel yasa olarak görüşebilirdik. Ancak 5510 sayılı Yasa'nın Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen kimi hükümleriyle ilgili olarak yapılan bir düzenleme olması 
dolayısıyla temel yasa olma vasfını kaybetmiştir. Dolayısıyla muhalefet partili arkadaşlarımızın ik
tidar partisi grubuna vermiş oldukları uzlaşı desteğinin yerinde olmadığını ifade etmeliyim. 

Değerli arkadaşlar, önergemizle ilgili olarak geçici iş göremezlik ödeneğinin maddedeki man
tığı üzerinde durmak istiyorum. 

Bir kere, Hükümet getirdiği tasarıda SSK ve BAG-KUR'lular için geçici iş göremezlik ödeneği 
düzenlerken, memurlar için "maluliyet aylığı" şeklinde bir düzenlemeye yer vermek durumunda 
kaldı. Dolayısıyla, öngördüğü hedefi, yani tek çatı altında norm ve standart birliğini bu konuda sağ
layamadı. 

İkinci husus: Görüşmekte olduğumuz maddede iş göremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek has
talığını, hastalık ve analık hallerini sigorta eden kısa vadeli bir sigorta koludur ve bu sigorta kolunun 
primlerini işveren yatırmaktadır. İşçi bu durumlarla karşılaştığında, doksan gün sigorta primi ödemiş 
olması koşuluyla ve... BAG-KUR'kılarda da yine yeni bir kıstas getiriliyor, norm ve standarttan ay
rılıyoruz ve "BAG-KUR'lularda geçici iş göremezlik hâlinin ortaya çıkması durumunda prim borcu 
olup olmadığına bakarız." diyoruz. Yani burada da norm ve standart birliğini sağlayamadık. 

Peki, geçici iş göremezlik ödeneğini niye getiriyoruz? Saydığımız durumlarla karşılaşan işçi 
işine gidemediği zaman işveren işçisine ücret ödemiyor. Yani bu kısa vadeli sigorta kolundan, bu iş 
kazası ve meslek hastalığı ve diğer hâller meydana geldiğinde bu hâllerin devamı süresince iş göre
mezlik ödeneğinin ödenmesi gerekiyor. İşin mantığı, hastalık hâli sırasındaki geçici gelir kaybının si
gorta kolunca karşılanmasıdır. Mantık bu olunca, tedavinin ayakta mı yoksa yatarak mı yapılıp 
yapılmadığına bakılarak sigorta kolunun ödenecek iş göremezlik ödeneğini belirlemesi doğru değil
dir. Hükümet şunu diyebilir: "Efendim, 506 sayılı Kanun'da da öyle düzenleme vardı." diyebilirsi
niz. Ancak geçmişteki düzenlemelerin hepsinin doğru ve öğretiye uygun olduğunu söylememiz de 
mümkün değildir. Geçmişte yanlış yapılmış ise o yanlışlar üzerine bina inşa etmeye devam etme
memiz gerekiyor. 

Sayın Bakan temel yasayla ilgili olarak kendisi de burada bir yakınmada bulundu. Gerçekten de 
değerli arkadaşlar, 30 maddeyi birlikte görüşüyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda detaylı incele
meler yapmış olmamıza rağmen, görüştüğümüz maddenin aniden hangi konuyu düzenlediği konu
sunda bizler de gerçekten bir anda durumun farkına yaramayabiliyoruz. Dolayısıyla, Genel Kurulun 
bu görüşme usulü çerçevesinde yasanın tam olgunlaşmış bir şekilde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden geçmiş olması da bu usulle mümkün görülmemektedir. Sayın Bakanın bu eleştirilerine katı
lıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk, konuşmanızı tamamlayınız. 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu yakınmayı yeterli ve doğru bulmuyorum. Dolayısıyla, Hükümet olarak son derece ciddi bir 

sosyal güvenlik tasarısı üzerinde tartışıyoruz. Diğer maddelerde buna ilişkin düşüncelerimi açıkla
maya devam edeceğim. Dolayısıyla bunun tek tek görüşülüp ne yaptığımızın farkına vararak değer
lendirmemizin yerinde olacağını söylemek istiyorum, ama çok geç. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, kısa 

bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, teşekkür 

ederim. 
Şimdi, bu madde son derece önemli bir düzenleme yani belki de hiç tenkit edilmemesi gereken 

bir düzenleme diye ifade etmek istiyorum. Şundan dolayı: Bu maddede iki iyileştirme var. Bunlar
dan biri, SSK mensubu olan vatandaşlarımız geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için yüz yirmi 
gün prim ödemeleri gerekirken bunu doksan güne çekiyoruz. Bir iyileştirme bu. 

İkinci iyileştirme: Geçici iş göremezlik ödeneği BAĞ-KUR'lularda yoktu, BAG-KUR'luları da 
şimdi kapsama alıyoruz. Dolayısıyla, olması gereken, sosyal devlete, çağdaş bir devlete yaraşan bir 
düzenlemeyi bu maddeye koymuş bulunuyoruz. Sayın milletvekilimizin değerlendirmeleri de ağır
lıklı bu istikametteydi. 

Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Diğer önerge sahipleri adına bir konuşma olacak mı Sayın Okay? 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Ağyüz konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 

sıra sayılı Tasan'nın çerçeve 11'inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 31.5.2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 18'inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. 
CHP Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, bir önceki maddede emzirme ödeneğinin, doğum yapan, çocuk bakmak zo
runda olan annelerimiz için, kadınlarımız için çok önemli bir ödenek olduğunun bilincinde olma
mıza rağmen, bu 10'uncu madde konusunda verilen önergeye sahip çıkmayan AK Partili kadın 
milletvekillerimizi de anlamadığımı beyan etmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan her önergeye cevap veriyor ve özellikle de bağırarak cevap 
veriyor. Yasaya inanmamazlığı olan insanlar, inanmadıklarını gösterebilmek için en önemli unsur 
böyle bağırarak konuşmaktır. Dışarıda eylem yapanlara karşı çıkıyor, onları umursamıyor. Masa ba
şına oturuyor bir zaman kazanmak için, çok cüzi ödünlerle sosyal güvenlik yasasını toplumsal uzlaşı 
şeklinde sunmaya çalışıyor ama bugün Dikmen Kapısı'na gelmek isteyen, bu yasadan etkilenecek 
olan çalışanların önünde barikatlar kuruluyor. Buraya gelen gazeteci arkadaşlarımız hizmet zammı
nın kendilerinden esirgendiğini protesto etmek için geliyorlar, onu görmezlikten geliyorsunuz. 
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Şimdi, bu yasa keşke iktidar partisi milletvekillerinin önünde olsa da bu yasadaki maddeyi oku
mak zorunda kalmasaydım. Çünkü iktidar milletvekilleri, eğer zorunlu olarak sayı istenmese, kifa
yet sayısı istenmese, tenezzül edip burada bulunmayacaklar. Çünkü bu yasanın önemini bilmiyorlar 
yani önemini okumamışlar, 3 tane Grup Başkan Vekili, 1 tane Sayın Bakan. 

Yasada, geçici iş göremezlik ödeneğinin tutan, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı de
niyor, ayakta tedavide günlük kazancın üçte 2'si olarak belirleniyor. Biz diyoruz ki: Geçici iş göre
mezlik ödeneği hiçbir şart, koşul aranmadan ödensin ve yatarak tedaviler dâhil günlük kazancın üçte 
2'sinden az olmaması gerektiğini savunuyoruz ve bunu öneriyoruz. Bu değişiklik için de sizin siyasi vic
danınıza, bilginize, becerinize sığınarak buna destek olmanızı istiyoruz, başta Sayın Bakan olmak üzere. 

Sayın Bakan ucundan kıyısından diyor ki: "Yüz yirmi gündü doksan güne getirdik. BAG-
KUR'luları da ilave ettik. " Çok büyük ulufe vermişsiniz Sayın Bakanım. Verilen hak... Neden de
ğişiklik öneriyoruz? Çünkü geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık nedeniyle çalışamayan sigortalının 
çalışamadığı sürede asgari ihtiyaçlarını karşılamak için verilen sosyal bir haktır, sosyal güvenlik sis
temine konulan bir haktır. Bu hakkın prim gününe esas bağlanması bir hakkın kullanılmasını sınır
lamaktır. Hani siz diyorsunuz ki, biz... İşte, bir gecede kişi başına düşen geliri 9 bin dolara çıkardınız. 
Bu kadar bonkörsünüz. Bu cimrilik yakışıyor mu AK Parti İktidarına? Yani Allah'ın bir lütfusunuz 
Türkiye'nin başına, bir gecede 9 bin dolara çıkardığınız kişi başı gelir için bu kadar rahat konuşur
ken iş göremezlik ödeneğini niye üçte 2'ye çıkarmakta zorlanıyorsunuz değerli arkadaşlarım? 

Maaşta ve sağlıkta hak kaybı yaratıyor bu yasa. O nedenle IMF'nin istediği ve toplumsal ger
çeğimize uymayan bir yasadır. Bunu her Anayasadan dönen yasada yapıyorsunuz. Bunda da... 5510 
sayılı Yasa'dan daha geri bir yasadır bu yasa. 5510 sayılı Yasa'da kazanılmış hakları gasbediyorsu-
nuz. Bunu huy hâline getirdiniz. Sekiz aydır bu Mecliste Anayasa Mahkemesinden dönen yasalarla 
Cumhurbaşkanlığı, o günün Cumhurbaşkanı, saygın Cumhurbaşkanlığı döneminde iade edilen ya
salardan başka bir şey görüşülmüyor ve Anayasa'dan dönen yasaları da noktasını, virgülünü değiş
tirme tenezzülünde bulunmadan getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu, topluma hakarettir, bu Meclise 
hakarettir. Sosyal devlet özünü kaybettiniz bu yasanın. 

Şimdi, bu yasanın ve iktidar partisinin amacı ne? Halkın geçimini, geleceğini ve sağlığını iyi
leştirmek değil kesinlikle. Amaç, sosyal güvenlik hakkını kısıtlamak, emekli aylıklarını düşürmek, 
sağlık hakkını uzun vadede paralı hâle getirmektir. Paralı hâle getirmek için gösterilen bir yasal ta
sarıdır bu değerli arkadaşlarım. Her alanda yaşattığınız gibi bu yasayla da kaos yarattınız. Sokaklarda, 
iş yerlerinde iş barışı kalmadı, gelecek güvencesi kalmadı, iş huzuru kalmadı. İnsanlar geleceğine gü
vence içerisinde bakamıyorlar değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
YAŞAR AGYÜZ (Devamla) - Hâlbuki günümüzde daha çok huzura, daha çok barışa ihtiyaç ol

duğunu söyleyenler de sizlersiniz değerli arkadaşlarım. 
Bakın, ekonomik başarısızlık ve olumsuzluk kaos yaratılarak gizlenmeye çalışılmaz değerli ar

kadaşlar. Ne yazık ki ülkemizde gerçek gündem yoksulluk, işsizlik, açlık. Fabrikalar kapanıyor. Kendi 
seçim bölgemden geliyorum, 17 bin işçi işten çıkarılmış. Sulama suyu elektriğini ödeyemeyen çift
çiler sulama yapamıyorlar. Kuraklık nedeniyle Tarım Bakanı kılını kıpırdatamıyor. Türkiye Toprak 
Mahsulleri Ofisi buğday alamıyor değerli arkadaşlar. Açtığı ihalede, fiyat yüksek diye ihale alamı
yor ama üç ay önce alması gereken buğday 300 dolardı, bugün 600 dolar değerli arkadaşlarım ve 
bunun bedeli, bunun hesabı bu genel müdürden sorulmuyor. Böyle bir ortam içerisindeyiz. 
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Ekonomi iyi diyorsunuz, gelir arttı diyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Ağyüz, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Ama insanların gelirleri maalesef buharlaştı. 
Ben bu önergeye destek vermeniz dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 
Sosyal devlet özünü kaybeden bir yasa olduğu için de grubum ve şahsım adına ret vereceğim için 

çalışanlar adına, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

T B M M Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 11. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 18. maddesinin b bendinin ve aynı maddenin son fıkrasının aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ediyoruz. 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan 
hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş görmezliğe uğraması halinde, geçici iş gör
mezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için; 

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş gö
remezlik ödeneği, 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yatarak ve ayaktan tedavilerde 
üçte ikisidir." 

Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Demirtaş, kim konuşacak? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Gültan Kışanak. 
BAŞKAN - Sayın Gültan Kışanak, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu

ğumuz yasa tasarısının 11 'inci maddesine ilişkin verdiğimiz değişiklik önergesine dair grubumuzun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, burada, tartıştığımız iki tane temel konu var. Birincisi, geçici iş göremezlik ödeneğine hak 
kazanabilmek için doksan gün prim ödemiş olma ön şartının getirilmiş olması. Bu ne demek olu
yor? Bir kişi işe girdi, bir ay sonra hastalandı ve doktor raporuyla tedavi olması gerektiği ve çalış
maması gerektiği belirtildi. Bu kişiye denilecek ki: "Sen son bir yıl içerisinde doksan günlük prim 
ödememişsin, onun için ben, senin bu raporlu olduğun süreler içerisinde sana hiçbir ödeme yapma
yacağım, sen geçici iş göremezlik ödeneğini almayı hak etmedin." Peki bu durumda işveren ne ya
pacak? Bu durumda işveren, muhtemelen bunu, işten çıkartmak için bir zemin olarak kullanacak. 
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İşte getirdiğimiz bu doksan gün prim ödeme şartı, ön koşulu, insanların hastalıkları hâllerinde tedavi 
olmaları hakkını da elinden alacaktır böylece. Çünkü işten çıkartılan kişi sağlık sigortasından da ya
rarlanamayacaktır. Bu madde bu nedenle kabul edilemez. 

Şimdi, geçmişte de benzer uygulamalar vardı. Neden vardı? Çünkü şöyle varsayılıyordu: Bir 
kişi aslında hasta, tedavi olması gerekiyor. Onun için gidecek bir müteahhit bulacak, yanında ken
dini sigortalı gösterecek, doksan günü de doldurmadan daha ilk ayında gelecek tedavi olmaya baş
layacak, geçici iş göremezlik ödeneği alacak. Şimdi, Sayın Bakanımız diyor ki: Biz herkesi genel 
sağlık sigortası kapsamına alıyoruz. Eğer biz herkesi genel sağlık sigortası kapsamına alıyorsak hasta 
bir kişinin tedavi masraflarını karşılamak üzere böyle bir hileli yola başvurmasına da gerek kalma
yacaktır. O zaman bu maddenin bir işlevi ve anlamı da yoktur genel sağlık sigortası açısından bak
tığımızda. Bu ne yapmaktadır? Bir kişinin hastalık hâlinde geçici olarak gelir elde edemediği 
durumlarda sosyal güvenlik sisteminin ona sağladığı bir hakkı kullanamaması için konulmuş bir 
engel hâline gelmektedir. Bu engelin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu, işlevsiz bir pozis
yondadır, sadece, bir hakkın kullanılmasını engeller niteliktedir. Bu nedenle bunun kaldırılmasını 
öneriyoruz. 

Bu maddede tartıştığımız ikinci konu nedir? Yatarak tedavilerde ve ayakta tedavilerde kişilerin 
aldığı geçici iş göremezlik ödeneğinin farklı oranlarda hesaplanmasıyla ilgilidir. Bu da şu demek 
oluyor: Bir kişi hasta oldu, doktora gitti. Doktor ona "Al şu ilaçlan kullan, ama evinde otur, istirahat 
et, çalışma." dedi. Bu kişinin maaşının üçte 1 'ini kesiyoruz. Ama bu kişi çok daha hasta, hastaneye 
yatması lazım, tedavisini hastanede sürdürmesi lazım; o zaman yarısını kesiyoruz. 

Bu durumda hasta kişi ne yapacak? Doktoruna diyecek ki: "Doktorum, ne olur beni hastaneye 
yatırma. Ben zaten üç kuruş para alıyorum, bunu da kesmesinler. Ben evde gider iğnelerimi yaptırı
rım." Ve yaptıramayacak. 

Bu durum da, yatarak hastalann ücretlerinin yansının kesilmesine, onların sağlık haklarından 
vazgeçmelerine ve doğru düzgün tedavi görme imkânlarının ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. 

İşte bu iki madde, aslında bizim Bakanımızla ve Sayın AKP Hükümetiyle anlaşamadığımız, bu 
yasanın felsefesiyle ilgili bir konudur. Bu yasa, gelir artırıcı-gider azaltıcı bir maksatla hazırlanmış
tır. Bu yasa, çalışan her kişiye sağlanan sosyal güvenliğe bir yük gözüyle bakmaktadır. Bu yasa, ki
şilere, eğer sen hastaneye yatıyorsan daha çok masrafın oluyor kuruma, o zaman ben de senin maaşını 
çok keserim demektir. İşte felsefesi yanlıştır. Biz bu nedenle buna karşı çıkıyoruz. 

Biraz önce yine Bakanımız evlenme ödeneğiyle ilgili bir açıklama yaptı, dedi ki: "Yanlış anla
şılıyor, işte, erkek çocukları evlenseler dahi, medeni hâlleri değişse bile onların aldığı maaş kesil
mediği için biz onlara evlenme ödeneği vermiyoruz." 

Böylece sanki kız çocukları ile erkek çocukları dengeleniyormuş gibi bir mantıkla sunmaya ça
lıştı. Burada da felsefik olarak anlaşamadığımız noktalar var. Sayın Bakanımızın anlamak istemediği 
konu şu: Yasa bu şekilde düzenlendiğinde mantığı şu demek oluyor: Erkek çocuk o aileye bakmakla 
yükümlü kişidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kışanak, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Medeni hâli değişse bile biz onun aldığı aylığı kesmiyoruz 
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yirmi beş yaşına kadar. Ama kız çocuğunun on sekiz yaşından itibaren, medeni hâli değiştiği andan 
itibaren onunkini kesiyoruz, çünkü o, aileden çıkıp gidiyor. İşte, kız çocuğuna ve erkek çocuğuna sos
yal olarak biçilen rollerle ilgili bir problemimiz var. Eğer bir ailede bakmak durumunda olan, ba
kıma muhtaç kişiler varsa buna kız çocuğu da bakabilir, erkek çocuğu da bakabilir. İkisinin de o 
zaman maaşlarının kesilmemesi gerekir. Eğer evlenme ödeneği bir sosyal haksa her ikisinin de ev
lenme hâlinde ödenmesi gerekir. Oysa mantık olarak şöyle bakılıyor: Kızlar çeyiz almak zorundalar, 
biz onlara çeyiz parası veriyoruz, erkeklere de ailenin bakmakla yükümlü oldukları kişilere bakma 
görevi veriyoruz. 

İşte bizim itiraz ettiğimiz nokta budur. Biz, bu görev tanımlarına karşı çıkıyoruz. Kız ve erkek 
çocukları sosyal olarak aynı yükümlülüklerle yükümlü olmalıdırlar ve sosyal güvenlik sistemi içeri
sinde de aynı haklara sahip olmalıdırlar. 

BAŞKAN - Sayın Kışanak, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - İşte, biz, bu nedenle, gerçekten, AKP Hükümetine ve Sayın 

Bakanımıza bizim itirazlarımızın felsefık ve sosyolojik nedenlerini de anlamalarını öneriyoruz. 
Hepinize teşekkür ediyoruz. (DTP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

teşekkür ediyorum. 
Şimdi, yasa, tabii bir bütün olarak değerlendirilmiyor. Tekrar ediyorum, bakınız, bu maddede de 

değerli arkadaşımızın değerlendirmeleri gerçekten yanlış. Şimdi, diyorlar ki: "Herkes genel sağlık si
gortası kapsamında. Nasıl oluyor şimdi bu? Geçici iş göremezlik durumuyla karşı karşıya kalan bir 
vatandaş doksan gün prim ödememişse, ne olacak bunun hâli?" 

Biz diyoruz ki, yasa zaten genel sağlık sigortasını da kapsam altına aldığına göre, bununla ilgili 
düzenlemeler bunun içinde var ama bütün olarak bakarsanız bunu bulursunuz, bütün olarak bak
mazsanız bu konuda çözüm elde edemezsiniz ve baktığınız noktadan değerlendirmeler yaparsınız. 
Şimdi, acil hâllerde herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Acil hâllerde ama, acil hâllerde! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Evet, bulaşıcı has

talık. .. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Ölüme yaklaştığınız zaman! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Hayır, bakınız, ge

çici iş göremezlikten bahsediyoruz. Vatandaş acil bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu vatandaşla il
gili geneldeki kuralımız şu: Bir ay sigortalı olan vatandaşımız, GSS kapsamında sağlıktan istifade 
edecek, çalışan vatandaşımız bakınız. Ama, bugün öyle değil. Bugün iki yüz kırk gün, BAG-KUR'lu 
prim ödemek zorunda, doksan gün, SSK'lı prim ödemek zorunda ki sağlıktan istifade edebilsin. Bunu 
bir aya çekiyoruz. Diyelim ki, bir ay öncesinde yani bu primi ödemeden bir acil durumu oldu, ra
hatsızlık oldu. Ne olacak bu vatandaşımızın hâli? Bugünkü düzende, bugünkü uygulamada bunun ce
vabı yok, buna çare yok. Doksan gün prim ödemedi mi SSK'lı, dışarıdasınız. Cebinde para varsa 
tedavi olursunuz. İki yüz kırk gün prim ödemediniz mi BAG-KUR'lu, dışarıdasınız, tedavi hakkınız 
yok. Bunları biz otuz güne indiriyoruz, otuz güne indirmekle de kalmıyoruz, acil bir durum olursa, 
bir bulaşıcı hastalık olursa, meslek hastalığı olursa, bugün olduğu gibi grev ve lokavt durumundan 
dolayı olursa, bu vatandaşlarımız otuz gün şartı da aranmaksızın GSS kapsamındadırlar. 
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Arkadaşlar, lütfen, yani bu düzenlemenin maalesef konjonktürel olarak birçok maddesi başka ta
raflara çekilmeye çalışılıyor. Bu düzenleme köklü bir düzenlemedir. Sosyal güvenlik sistemimiz... 
Ha, şunu da söylemiyorum: Dört dörtlük bir düzenlemedir, eksiği yoktur diye başından beri söyle
medim. Her safhasında katkılara açık olduğumuzu söyledim. Ama, az önce bahsedilen emzirmeden 
tutunuz geçici iş göremezliğe varıncaya kadar ve şu andaki acil hâller durumu da dâhil hiçbir eksiği, 
kusuru yoktur. Vatandaşımız GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamındadır, hangi hâlde olursa olsun. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11. maddesi ile değiştirilen, 5510 sayılı 
Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

i Oktay Vural (İzmir) ve arkadaşları 

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş gö
remezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi mi okutayım, konuşacak bir arkadaş var mı? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Alim Işık konuşacak. 

BAŞKAN - Sayın Işık, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısının 11 'inci mad
desiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin üçüncü fıkrasının düzeltilmesini amaç
layan Milliyetçi Hareket Partisi önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve bizleri 
televizyonları başında izleyen değerli milletimizi saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarının 11 'inci maddesinin üçüncü fıkrasında aynen 
şöyle denilmektedir: "İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verile
cek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük ka
zancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir." Buna karşılık 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Geçici iş göremezlik ödeneği" başlıklı 
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18'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise şöyle söylemektedir: "İş kazası, meslek hastalığı, hastalık 
ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre he
saplanacak günlük kazancının üçte ikisidir." Bizim önergemizde de geçici iş göremezlik ödeneğinin 
AKP'nin 59'uncu Hükümet döneminde, yani iki yıl önce yasalaştırdığı haliyle devam edilmesi tek
lif edilmektedir. Yani yeni tasarıda, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısına indirilen, ayaktan 
tedavilerde ise üçte ikisi olarak öngörülen geçici iş göremezlik ödeneğinin tedaviler arasında ayrım 
yapılmaksızın, hastanın günlük kazancının üçte 2'si olarak devam ettirilmesi önerilmektedir. 

Görüşülmekte olan tasarıda, söz konusu ödenek 2/3'ten yarıya, yani '/2'ye indirilerek 1/3'lük bir 
tasarruf öngörülmekte. Hangi hastalarda? Yatarak tedavilerde. Yapılacak bu tasarruf, yatarak tedavi 
gören hastalann incitilmesine değecek bir tasarruf değildir, diğer yandan sosyal devlet anlayışıyla da 
kesinlikle örtüşmemektedir. Hastalık nedeniyle çalışamayan bir kişinin, çalışamadığı sürede asgari 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sosyal güvenlik sistemine konulan bir hak olan geçici iş göremez
lik ödeneğinde kısıtlamaya gidilmesi, hasta yatağındaki birçok çalışanın rencide edilmesine neden ol
makta, diğer yandan hastalığın verdiği ıstıraba ek olarak devletine olan güven duygusunun da 
zayıflamasına yol açmaktadır. 

Açlık sınırının yaklaşık 700 yeni Türk lirası/ay, yoksulluk sınırının da yaklaşık 2.300 yeni Türk 
lirası/ay olduğu değişik kesimlerce ifade edilen günümüzde, kamu çalışanlarının çok büyük bir bö
lümü ne yazık ki yoksulluk sınırının altında ücret almakta, yani kısacası yoksul durumdadır. 

Sosyal devletin en önemli görevlerinden birisi de yoksuluna el uzatarak, onun elinden tutmak
tır. Bu değişiklikle, bırakınız elden tutmayı, daha önce yoksula uzatılmış devlet eli geri çekilmekte, 
hastanın eli de âdeta 1/3 oranında kesilerek kısaltılmaktadır. 

Bugün sokaklara dökülen binlerce vatandaşımızın bu tasarıya olan tepkilerini duymazlıktan ge
lemeyiz. Bugünün gençleri ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu 
bir kez de ben hatırlatmak isterim. 

Bu yanlıştan dönülmesi amacıyla vermiş olduğumuz değişiklik önergesinin kabul edilmesini 
diler, yüce Meclise ve milletimize saygılarımı sunarım. 

İyi akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Madde 11'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HASAN MACÎT (İstanbul) - Karar yeter sayısı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Macit. 

Maddeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, 
madde kabul edilmiştir. 

12'nci madde üzerinde bir adet önerge vardır. 

Önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 12. maddesinin madde çerçevesinde "dör
düncü" ibaresinden önce gelmek üzere "üçüncü fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş," ibare
sinin eklenmesini ve madde metnine aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek 

Trabzon Malatya İstanbul 

Faik Öztrak Gürol Ergin Esfender Korkmaz 

Tekirdağ Muğla İstanbul 

Bayram Ali Meral Bülent Baratalı Ali Rıza Öztürk 

İstanbul İzmir Mersin 

Birgen Keleş Halil Ünlütepe 

İstanbul Afyonkarahisar 

"Sürekli iş göremezlik geliri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının %70'inden az 
olamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Katılmı
yoruz Sayın Başkanım. . -

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Halil Ünlütepe efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe. 

. .Buyurun Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; çok geniş bir kesimi 
ilgilendiren bir yasal düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu yasa tasarısı, sosyal devlet ilkesiyle çok 
yakından ilgilidir. Ayrıca, yasa tasarısı ile ilgili, toplumda çok ciddi bir bilgi kirliliği de vardır. Ya
sanın uygulamasından etkilenen sosyal taraflar ile siyasi iktidar arasında, yasanın yorumunda, bir
birlerini yalan söylemekle itham edecek duruma gelinmiştir. Sayın Başbakanın da açıklamalarında 
taraf olmasına da dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, kamuoyuna "reform" olarak sunulan, getirdiği yeni düzenleme ile çalışan
lar arasında eşitliği bozan, sağlık sistemine çalışanlar açısından ağır yükler getiren, emekliliği me
zara taşıyan, kazanılmış hakları geriye götüren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nı 
görüşüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, bu yasa tasarısını, IMF ve Dünya Bankasının is
teğine göre hazırlamıştır. 

- 5 4 0 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 O: 2 

Mecliste bugün bu yasa görüşülürken yasanın uygulanmasından etkilenecek olan emekçiler, ça
lışanlar, meydanlarda eylem içindeler. Çalışanlar yasanın olumsuzluklarına dikkati çekebilmek için 
iş bırakma eylemini sürdürüyorlar. Bu yasanın uygulamasından etkilenecek olanlar bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisine alınmamakta. Türkiye Büyük Millet Meclisinin önü, etrafı güvenlik güçle
rince çevrilmiş durumda. Böyle bir ortamda bir yasal düzenleme yapmayı takdirlerinize sunuyorum. 

Hak arama özgürlüğünün nasıl engellendiğini, bu yasadan etkilenecek olanların yasa tasarısının 
olumsuzluklarını anlatmakta nasıl zorluklarla karşılaştıklarını üzülerek görüyoruz. Açıkçası, sosyal 
taraflardan bir tarafın, Sayın Başbakanın belirttiği gibi yeni birtakım haklar getiren bir yasayı değil, 
kazanılmış haklarını yok eden bir yasayı bugün burada görüşüyoruz. Eğer Sayın Başbakanımızın 
söylediği gibi, bu, yeni birtakım sosyal hakları getirmiş olsaydı, niye binlerce insan meydanlarda 
bugün iş bırakacaktı? Niye binlerce insan polisten cop yemeyi göze alacaktı? Hakikaten burada ta
raflardan biri yalan söylüyor. Yani Sayın Başbakanın söylediği gibi, taraflardan biri yalan söylüyor. 
Bu, topluma olan güvensizliği yaratır. Bu Meclis halkın Meclisidir. Bu Meclisin dinleyiciler bölümü 
gelenlere açık olmalıydı. Kimden gizliyoruz? Kimden kaçırıyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Bu 
yasa sosyal devlet ilkesini ayaklar altına alan bir yasadır. Anayasa'nın 60'ıncı maddesinde açıkça şu 
söylenmektedir: "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." Biz ise insanları sosyal güvenlikten dışlamaya çalışan bir yeni dü
zenlemeye doğru gidiyoruz. Bu yasa tasarısı, demin de söylediğim gibi, eğer aynen kabul edilirse dev
letimizin temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinden ciddi bir şekilde uzaklaşılacağına 
dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bu yasa tasarısı görüşülürken infaz koruma memurları, fiilî hizmet zammından niçin yararla
namadıklarını herhalde sizden soracaktır. Cezaevlerinin iç güvenliğinden sorumlu, toplumca tecrit 
edilen tutuklu ve hükümlülerin ıslahını sağlamaya çalışan infaz koruma memurları fiilî hizmet zam
mından faydalanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak faydalanmaları yönünde gerekli önerileri de 
Meclise sunacağız. Yerel yönetimlerde çalışan zabıta memurlarının fiilî hizmet zammından yarar-
landınlmamalarını da anlamakta zorlandığımızı belirtmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, yıllardır kendi emeğini ortaya koyarak sabahın 6'sında dükkânını açan bir 
esnaf, emekliliğinin keyfini çıkartmak isteyecektir herhalde. Fakat bugün Türkiye'de, görebildiğimiz 
kadarıyla, emekli olanların yüzde 50'si yeni bir işte çalışmaktadır. Bu ise Türkiye'deki sosyal gü
venlik sisteminin getirdiği bir sıkıntıyı ortaya çıkartmaktadır. 

Bizim bu önerimizle... İş yerinde çalışırken iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma 
gücünü kaybeden vatandaşlarımız da toplumun korunmaya muhtaç bireyleridir. Bunlara bağlanacak 
olan gelirlerde alt sınır uygulaması kaldırılmamalıdır. Eğer, alt sınır uygulaması kaldırılırsa yürür
lükteki mevzuata göre yüzde 25 iş göremezlik derecesiyle bağlanabilen gelir tutarına ulaşılması zor 
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bir durum olacaktır. Biraz önce Sayın Bakanımız, doksan gün prim yatırılması gerekirken otuz güne 
düşürdüklerini söylüyorlar. Peki otuz gün yatınlmazsa ne olacak? Gene bakmayacaksınız. Ee acil 
serviste bakıyoruz... Acil insan bir ayağı çukurda olan bir insandır, eğer ona da bakmayacaksanız 
artık sizin de bizim de burada durmamıza hiç gerek yok. 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, efendim, ben cümlelerini tamamlamak için vekil arkadaşlara süre 
veriyorum, ama ekrana bakıyorum, hep bir dakikayı çok geçiyor. Lütfen... 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Hemen bağlıyorum, tamam Sayın Başkanım. 
Dolayısıyla, Sayın Bakan, o konuda toplumu yanıltıcı bir bilgi vermektedir, o konudan kendi

sini kurtarmasının çok daha iyi olacağı inancıyla tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Madde 12'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.22 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.39 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

O: 3 

Gültan Kışanak 

Diyarbakır 
Selahattin Demirtaş 

Diyarbakır 
Osman Özçelik 

Siirt 

Sevahir Bayındır 

Şırnak 

Aysel Tuğluk 

Diyarbakır 
Nuri Yaman 

Muş 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
13'üncü madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 25. maddesinde geçen ".. .%60..." oranının ".. .%50..." olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

Hasip Kaplan 

Şırnak 
Akın Birdal 
Diyarbakır 

Mehmet Nezir Karabaş 
Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 13. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci mad
desinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını ve sonraki fıkraların buna göre teselsül et
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Bayram Meral 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl
mıyoruz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Faik Öztrak 
Tekirdağ 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Metin Arifağaoğlu 
Artvin 

Mustafa Özyürek 

İstanbul 
Esfender Korkmaz 

İstanbul 
Birgen Keleş 

İstanbul 
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BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Okay... 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Metin Arifağaoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Metin Arifağaoğlu, Artvin Milletvekilimiz, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
METİN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

119 sıra sayılı Tasarı'nın 13'üncü maddesiyle ilgili önergemiz hakkında söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri "reform tasarısı" diye halka sunulmaya çalışılan ve şu anda görüşülmekte 
olan tasarı, bugüne kadar yaşanılan sorunları çözmüyor. Kayıt dışı işçi çalıştırmayı önlemek için ön
celikle SSK prim nispetlerini düşürmek gerekmektedir. İşçi ve işveren prim nispetleri iş kolları du
rumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama yüzde 35 civarındadır. Bu yüksek primle kayıt 
dışı çalışmanın önüne geçemezsiniz, yaşanan sorunları çözme yolunda mesafe alamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, önergemizle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu'nun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını talep ediyoruz. İkinci 
fıkranın madde metninden çıkarılmasını neden istiyoruz? Maddenin birinci fıkrasını bilgilerinize 
sunmak istiyorum. Bakınız, birinci fıkra şöyle diyor: ".. .iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mes
lekte kazanma gücünün az yüzde 60'ını kaybettiği kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı 
malûl sayılır." Bu fıkra ile çalışan bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kazanma gücünü 
yüzde 60 kaybederse malulen emekli olabiliyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, çalışan arkadaşlar, şayet, iş kazası veya meslek hastalığı nede
niyle kazanma gücünün yüzde 60'ını kaybederse malulen emekli oluyor. Ancak, bakınız, madde met
ninden çıkarmak istediğimiz ikinci fıkra ne diyor: "...sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihten önce sigortalının çalışma gücünün yüzde 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede mes
lekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya 
özrü nedeniyle malûllük aylığından yararlanamaz." diyor. Yani, şunu söylemek istiyor ikinci fıkra: 
Çalışan -ikinci fıkrayla- doğuştan engelli olan, doğuştan kazanma gücünü yüzde 60 kaybeden bir 
işçi, çalışırken bunun doğuştan engelli olduğu veya doğuştan yüzde 60 kazanma gücünü kaybettiği 
önceden veya sonradan tespit edilirse, birinci fıkradaki gibi, çalışan bir sigortalının meslek hastalığı 
veya iş kazası neticesi yüzde 60 kazanma gücünü kaybetmesi hâlinde elde ettiği hakkı elde edemiyor. 

Şimdi, burada bir haksızlık var arkadaşlar. Biri çalışırken yüzde 60 çalışma gücünü kaybediyor, 
yani, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle; öbürü doğuştan engelli, çalışırken doğuştan engelli, 
ama diğerinin hakkına sahip olamıyor. Biz bu önergemizle bu haksızlığın önüne geçemeye çalışıyo
ruz ve mutlaka bu haksızlığı bu Meclis düzeltmelidir diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, zaten engelliler... Biliyorsunuz, yasa nedeniyle çalışan her 100 işçi için 3 en
gelli ve 3 ağır hükümlü çalışabiliyor. Zaten zor şartlar altında bir işe girme imkânını bulmuş bir en
gelliye niçin öbür çalışıp da iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü kaybedene 
aynı hakkı vermiyoruz? Biz bu önergemizle bu haksızlığı önlemeye çalışıyoruz. 

Bakınız değerli milletvekilleri, iktidar milletvekilleri zaman zaman bu kürsüye çıkarak, muha
lefete seslenerek önergeniz varsa getirin diyorsunuz. Biz birçok önerge getirdik. Bunun gibi nice 
haksızlıkları önleyecek önergeler getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bizim önergemize ret 
oyu verdiğinizi bu millet görüyor. Bu millet kendi terazisinde tartıyor. 

- 5 4 4 -



TBMM B:84 1.4.2008 0 : 3 

Değerli milletvekilleri, 25'nci maddenin ikinci fıkrasını madde metninden çıkarırsak, doğuştan en
gelli olanlarla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle engelli duruma düşenler aynı hakka sahip olsunlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

METİN ARİFAĞAOGLU (Devamla) - Bu haksızlığı önleme konusunda duyarlılık göstererek 
önergemize destek vereceğinizi umut ediyor, hepinizi en içten sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arifağaoğlu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 25. maddesinde geçen ".. .%60..." oranının ".. .%50..." olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

Gültan Kışanak (Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER 
BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Demirtaş? 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sayın Nuri Yaman konuşacak. 

BAŞKAN - Sayın Nuri Yaman, Muş Milletvekilimiz, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 

M. NURİ YAMAN (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı Sosyal Sigor
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13 'üncü maddesi hakkında Demokratik Toplum Partisi 
adına söz almış bulunuyorum. Bu nedenle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 

Daha önceki maddelerle ilgili konuları görüşürken, değerli arkadaşlarımın da değindiği gibi, 
geçen hafta "nevroz" kutlamaları esnasında Van, Hakkâri, Yüksekova ve Siirt'te uygulanan aşırı ve 
hukuk dışı şiddete sizlerin, değerli milletvekillerimin dikkatlerini de çekmek istiyorum. Tamamıyla 
bayram havasında demokratik bir hakkı kullanmak isteyen insanlara yönelik -hedef göstererek- ateşli 
silah kullanılması ve işkenceye varan uygulamalar neticesinde de bugün bir yurttaşımızın da ölümü 
sonucunda 3 kişi yaşamını yitirmiştir. Uygulanan bu işkenceler Hükümet tarafından ısrarla görmez
den gelinmiş, olağan sayılmaya çalışılmış, yetkilerini aşan ve görevlerini kötüye kullanan hiçbir 
resmî yetkili ya da kamu görevlisi hakkında bugüne kadar tek bir soruşturma bile açılmamıştır. Ölüm
lerden ve işkencelerden sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılması için Sayın İçişleri Bakanını ve 
cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 13'üncü maddesi, 5510 sayılı ve 31/5/2006 ta
rihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Malûl sayılma" başlığı altında dü
zenlenen 25'inci maddesini yeniden düzenlemiştir. Bilindiği gibi, malulen emeklilik, iştirakçilerin 
vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkânsız hastalıklar sebebiyle vazife
lerini yapamayacak duruma gelmeleri hâlinde uygulanan bir emeklilik işlemidir. Belirtilen sebep
lerle çalışamayacak duruma düşenlere "malul" denilmekte ve meydana geliş sebeplerine göre de adi 
malullük, vazife malullüğü ve harp malullüğü şeklinde üç türe ayrılmaktadır. 

Bu 13'üncü maddenin ilk paragrafı kimlerin malul sayılacağı konusunda açıklık getirmiştir. 

Aslında bu önerimizle, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde tanımlanan sosyal devlet ilkesinin ye
rine getirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal devlet, insanları, kişisel ve ailevi krizlere yol açabilecek 
hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi belirli sosyal riskleri karşılayabilecek güce kavuşturmak suretiyle ki
şiler ve aileler için var olan güvensizlik alanını daraltarak ve nihayet statü ya da sınıf ayrımı yap
maksızın tüm vatandaşlara belirli sosyal hizmetleri en iyi şekilde sunmayı garanti eden devlet 
demektir. Üstelik, üzerinde görüşme yaptığımız madde, toplumun geneliyle ilgili değil, yaşamlarını 
sürdürebilmek için gerekli olan çalışma gücünü kaybeden insanlarla ilgilidir ve sırf bu nedenle bile 
çok daha fazla hassasiyet gösterilecek bir durumdur. Çünkü güçsüzlerini koruyamayan bir devlet, 
bırakın sosyal devlet olmayı devlet olma vasıflarını dahi yerine getiremiyor demektir. Bu nedenle, ça
lışanların malul olabilmeleri için aranan çalışma gücü ya da meslek kazanma gücünün yüzde 60 ora
nında kaybedilmesi alt sınırının yüzde 50'ye düşürülmesi gerektiği inancındayız ve bu konuyla ilgili 
değişiklik önergemizi Genel Kurula bu nedenle sunmuş bulunmaktayız. 

Siz değerli milletvekillerimizin bu önergeyi destekleyeceğinizi umarken. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yaman, konuşmanızı tamamlayınız. 

M. NURİ YAMAN (Devamla) - Yine aynı düzenlemenin 13'üncü maddesinin altıncı fıkrasında 
2006 tarihli Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılardan, per
sonel kanunlarına tabi olmayanların hastalık sebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak hastalık sü
resi konusunda kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır denilmektedir. 

Bu bentte yer alan ".. .Kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar..." ifadesi de bu yasanın 
kabul edileceğiyle ilgili peşin bir yargı taşımakta ve bize göre de Parlamentonun iradesini bir nok
tada ipotek altına almaktadır. 

Bu nedenle, bu değişiklik teklifinin tarafınızdan da uygun görüleceğini umuyor, hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yaman. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Madde 13'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14 üzerinde üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 14. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 26 ncı mad
desinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Gürol Ergin 
Muğla 

Rahmi Güner 
Ordu 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

Mustafa Özyürek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Faik Öztrak 
Tekirdağ 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Bayram Meral 

İstanbul 
"b) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi bildirilmiş olması," 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 14. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.5.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 26. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"b) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün veya başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 900 gün ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması" 

Gültan Kışanak Hasip Kaplan Sevahir Bayındır 
Diyarbakır Şırnak Şırnak 

Aysel Tuğluk Selahattin Demirtaş Akın Birdal 
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 

Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş Sırrı Sakık 
Siirt Bitlis Muş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 14. maddesi ile değiştirilen, 5510 sayılı 

Kanunun 26. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla, 

Oktay Vural Mithat Melen Mustafa Kalaycı 
İzmir İstanbul Konya 

Alim Işık Muharrem Varlı Beytullah Asil 
Kütahya Adana Eskişehir 

"b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup top
lam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması," 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. | 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Şandır, kim konuşacak? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Mithat Melen konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Melen, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MİTHAT MELEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyeti saygıyla se

lamlıyorum. 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, herhalde, Türkiye'nin en önemli yasası; he

pimizi ilgilendiriyor, burada bizleri bile ilgilendiriyor. Biz kendimiz için bile bir yasa çıkarırken pek 
fazla düşündüğümüzü ve pek fazla üzerinde durduğumuzu zannetmiyorum. 

Aslında, yasanın çıkarılması için üç tane önemli neden var: Bir tanesi, ekonomik yaklaşım. Eko
nomik yaklaşımla bakarsanız, bu yasanın, gerçekten Türk ekonomisinin önemli iki tane sorunu olan 
faiz ve sosyal sigortalar yükünü ortadan kaldırması gerekiyor önce. Çok önemli bir şey bu, Hükümete 
düşen de zor bir görev. "Ben yaptım, sen yaptın"dan çok geçmişin bir birikimi de var bunda. Ama 
bunu değiştirmek, yeni bir yapıya kavuşturmak, önce ekonomisiyle ilgili bu işin; bu işin daha eko
nomik bir yapıda gelişmesi önemli. 

Şimdi, böyle bir yaklaşımla bu kanuna yaklaşıldığını pek çok zannetmiyorum, çünkü ekonomik 
yaklaşım bir parça ihmal edilmiş durumda. Onun yerine daha gerçekçi bir yaklaşım belki gerekliydi. 
O da -gerçekçi yaklaşım- tabii Türkiye'nin şartlarında, bugünün şartlarında çok olumlu sonuç vere
medi, çünkü gerçekçi yaklaşırsanız, dünyayla bunu eşitlemeye kalkarsanız o yükler daha da ağırla-
şabilir. 75 milyon nüfusun, cidden, sosyal barışın, ekonominin ve piyasa ekonomisinin yapısını 
bozması itibarıyla, özellikle insan kaynağı ve düzgün insan kaynağı yetiştirmek için, gerçekten yıl
ların birikintisinin çok önemi var. Bunu düzeltmek de sanıldığı kadar kolay değil. Ama son yaklaşım, 
politik yaklaşım herkesi memnun etmek; işte, sokaktakini, bizi, herkesi. İşte, herkesi memnun ede
ceğim diye kimseyi memnun etmeyip bu yasayı da çok anlaşılmaz bir hâle getirdiğimizi fark etme
miz lazım. 

Dört sayfa süren maddeler var. Dört sayfa süren maddeyi anlamak o kadar güç bir iş ki, uzman 
olmak gerekiyor. Yarın da bu konuda o kadar fazla ihtilaf çıkacak ki... Yani, ben göremeyeceğim 
bunun ekonomik olduğunu, uygulandığını ama, Sayın Bakan, inşallah görür ve uygulamada sıkıntı 
çekmez. Çünkü hakikaten zor. Onun için, bütün bunları bir tarafa atıp, belki bu kanunda onun için 
değişiklik önergesi veriyoruz. Özellikle bu maddenin (b) fıkrasıyla ilgili -ki, bu 14'üncü maddenin 
(b) fıkrasını 5510 sayılı Kanun'dan kopya edip o Kanun'un belirli yerlerini değiştiriyor bu kanun 
ama- burada, özellikle malullere, malul sigortalılara bu hakkı tanımakta belki yarar var. Yani bunda 
bir parça... Hani var ya bizim yaklaşımımız, ağanın eli tutulmaz; belki Sayın Bakanın, Sayın Ko
misyonun eli tutulmaz. Bu, on yıldan beri sigortada bulunup, toplam bin sekiz yüz gün veya başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için, beş yıldan beri sigortalı bulu
nup dokuz yüz günlük bir hak tanımakta -yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri bildirilmiş olması şar
tıyla- gerek görüyoruz. Çünkü, zaten ekonomikliğini kaybetmiş bir yasada, bence, böyle bir taviz 
vermekle çok daha fazla zarar etmemiş olur Hükümet ve biz, hepimiz. 
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Bu arada da Türkiye'de, önemli bir biçimde -özellikle Türkiye terör mücadelesi içerisinde- ger
çekten "malullük" meselesi önem kazanıyor. Hatta, bir araştırma komisyonu şu anda ortada. Bil
hassa Sosyal Sigortaların malullük konusunda önemli meseleleri var. Onun için, bu kanunda bu 
değişikliğin kabul edilmesinin, toplamda büyük bir sıkıntıya neden olmayacağı kanısındayız. Kanu
nun bu yönde değiştirilmesi için veya bu maddenin bu yönde en azından değiştirilmesinin düşünül
mesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatlerini çekmek istiyorum. Niye? Çünkü bu kanun 
hepimizin kanunu. Ayrıca bu işin çözümünün sokakta değil de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ol
duğunun da idraki içinde olmamız gerekiyor. Sosyal baskı başka bir şey. Ama bu işin çözümünün biz
lerin sorumluluğunda -başta Hükümet olmak üzere- olmasında hakikaten yarar var. Çünkü bu kanun 
hiç kimsenin değil, Türkiye'nin meselesi. Sağlıklı ve düzgün insan kaynağı yetiştirmek ve onlara 
güven sağlamak zorundayız. 

Saygılarla arz ediyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Melen. 

Önergeyi oylarınıza... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir, 
karar yeter sayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 14. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.5.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 26. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"b) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün veya başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 900 gün ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması" 

Gültan Kışanak (Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kışanak... 

Sayın Demirtaş, siz mi konuşacaksınız? 

Buyurun. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Divan, değerli arkadaşlar; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Doğrusu, 5510 sayılı bir yasa var, daha önceki uygulamalar var ve işte, geçen haftadan bu yana 
görüşmekte olduğumuz değişiklik kanunu var. Bütün bunları bir arada değerlendirip yasayı bütün
cül bir şekilde anlayabilmek, değerlendirebilmek de kolay bir iş değil. Sayın Bakan bu konuda mu
halefet partilerinin yönelttiği eleştirilere karşı "Yasayı bütünüyle inceleyip anlasanız, aslında 
eleştirileriniz çok haklı değil, eleştirileriniz yersizdir." diye bazen serzenişte bulunuyor ama, yani bu 
yasayı bütünlüklü olarak anlayabilen kaç kişi var Genel Kurulda, bu yetkinlikte kaç kişi var bilmi
yorum ama, bu yasayı tümüyle anlayabilmek için hukukçu olmak yeterli değil, sosyal güvenlik ala
nında da uzman olmak gerekiyor aynı zamanda. Dolayısıyla, yani bir yandan bu yoğunluk içerisinde 
bu yasayı -ne getiriyor, ne götürüyor- tümüyle anlamaya çalışıyoruz, bir yandan da eksik bulduğu
muz yönleri eleştirerek, önergeler vererek tamamlamaya çalışıyoruz. En azından, yaptığımız yasa, 
sosyal taraflar tümüyle, bütün maddeler üzerinde anlaşmadığı için, sosyal tarafların da ihtiyacını, ta
leplerini karşılayabilecek hâle gelsin diye büyük bir uğraş veriyoruz. 

Ama diğer arkadaşlarımın da dile getirdiği gibi, bugün, bu yasa üzerinde tümüyle uzlaşmamış, 
anlaşmamış sosyal tarafların demokratik bir hakkını kullanmak üzere Güven Park'a, Kızılay'a yü
rümeleri, orada basın açıklamaları yapma istekleri -sonrasında demokratik olmayan- yine güvenlik 
güçlerinin aşın güç kullanımıyla engellenmeye çalışıldı. Bu yasaya karşı çıkan emekçilerin, gaz bom
balarıyla, coplarla, düşüncelerini açıklamaları veya eleştirilerini sunmaları bir yönüyle engellenmeye 
çalışıldı. Bu durumun haksız bir durum olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, protesto ettiğimizi ben 
de ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan ısrarla "Bu sosyal güvenlik şemsiyesi, çatısı altında her
kes bulunacak, hiç kimse dışında kalmayacak, en azından sağlık hizmetlerinden istisnasız herkes ya
rarlanacak." diye ifade ediyor ama bazı maddelerde öylesine kısıtlayıcı, engelleyici düzenlemeler 
var ki haklı olarak şunu soruyoruz: Yani madem herkes bütün haklardan yararlanacak, madem her
kes sosyal güvenlik şemsiyesi, çatısı altında olacak bir şekilde, işte, malullere ilişkin prim veya prime 
dayalı her türlü borcu olanlara ilişkin, iş göremezlik durumu olanlara ilişkin bu kadar ağır ve engel
leyici düzenlemeleri neden yapıyoruz o hâlde? Önceki 5510 sayılı Yasa'da bile tanınmış olan hak
ları bu değişiklik yasasıyla geriye çekiyoruz, süreleri yükseltiyoruz, prim ödeme gün sayısını 
yükseltiyoruz, yine çalışma gün sayısını yükseltiyoruz. Dolayısıyla, yani bir yandan "Herkes zaten 
bu haklardan faydalanacak." diyoruz, ama öbür taraftan özellikle sosyal güvenliğin temel amacı olan 
bakıma muhtaç olan insanların devlet tarafından sosyal güvenceye, sosyal korumaya alınması ama
cını güden bu yasada yine bu kesimlere yönelik ağır düzenlemeler getiriyoruz. Bunlardan biri de işte 
bu değişiklik önergesi verdiğimiz maddede değerli arkadaşlar. Yani madem malullük durumuna düşen 
insanları koruyacağız, o hâlde bu kişilerle ilgili, prim ödeme gün sayısı veya çalışma süreleriyle il
gili daha düşük günler öngörerek bu yasa tasarısında, bu maddede daha düşük primler öngörerek 
daha ciddi bir koruma sağlayabiliriz. En azından 5510 sayılı Yasa'daki düzenlemeye benzer düzen
lemeler yapılabilir. Beş yılık hizmet süresi ve dokuz yüz günlük prim ödeme gün sayısı bizce yeterli 
olmalıdır. Zaten malulen emekli olan insanlar çalışma gününü doldurmadığı için emekli maaşını hak 
ettikleri zaman da çok düşük emekli maaşları alacaklar. Bu yasayla emekli aylığı bağlama oranı zaten 
düşüyor, bir de malulen emeklileri düşündüğümüzde iyiden iyiye zor duruma sokmuş olacağız. Eğer 
bu maddedeki, bu düzenlemedeki değişiklik önergeleri kabul edilmezse değerli arkadaşlar, maalesef 
ki yasanın sosyal amacı, özellikle korunmaya muhtaç olan maluller, çocuklar, yaşlılar gibi kesimleri 
görmezden gelen, yani emekçileri bir tarafa bıraktık, onların hakları zaten korunmuyor ama sosyal 
güvenliğin temel amacı olan bu kesimleri koruma amacını da bu maddelerle görmezden gelmiş ola
cağız, onların aleyhine, onların çıkarına olmayan düzenlemelere imza atmış olacağız. 
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Biz, DTP Grubu olarak, değişiklik önergesi vererek bu duruma bir kez daha dikkat çekmek is
tedik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirtaş, konuşmanızı tamamlayınız. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) - Önergemize destek vereceğinizi umut ederek, hepinizi 

saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı tasarının çerçeve 14. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 26 ncı mad
desinin ikinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 

"b) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi bildirilmiş olması," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER 

BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Okay... 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Rahmi Güner... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 
RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan yasanın 

14'üncü maddesinin değiştirilmesi hususunda vermiş olduğumuz önerge hususunda CHP Grubu 
adına konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüşülmekte olan kanun, Türkiye'nin hem şimdiki durumunu hem 
geleceğini tayin eden bir kanun tasarısı fakat bugün, bu kanun tasarısı görüşülürken dikkatimi çeken 
bir konu var: Muhalefet partileri önergeleriyle, konuşmalarıyla, bu kanunun içeriğini, bu kanunun 
Türkiye'nin geleceğini nasıl tayin edeceğini açıkça ortaya koymaktalar fakat dikkatimi çeken bir 
husus daha var, iktidar parti milletvekilleri salonda bulunmadıkları gibi, karar sayısı talep edildi
ğinde salona gelip parmak kaldırıyorlar. Sayın Başkan, şunu açıkça söylüyorum: Neye parmak kal
dırdıklarını, niçin bu önergeleri reddettiklerini hiçbirisinin bildiğini tahmin etmiyorum ve bilmiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısında malul aylığının bağlanması için on yıl ve bin sekiz 
yüz gün çalışma şartı öngörülmekte. Biz, bunun, gerçekten çalışamaz durumda olan bir emekçinin, 
bir çalışanın mağdur olacağı görüşündeyiz. O nedenle, bu on yıllık sürenin beş yıllık ve bu çalışma 
süresinin de yine dokuz yüz gün olarak değiştirilmesi konusunda bu talepte bulunmuş oluyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, şunu da belirtmek istiyorum: Bu kanun tasarısına karşı, burada birçokları söy
lediler, Sayın Bakan 16/8/1999 tarihinde, bu tasarının Türkiye'ye büyük bir yük getireceğini, bu tasa
rının Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmadığını ama IMF'in ve Dünya Bankasının baskısı ile gündeme 
geldiğini o zamanki hükümete karşı bizzat konuşma yapmıştır. Konuşmanın metni burada değerli ar
kadaşlarım. Ve şimdi, ve bu kanunun çok daha yeterli olduğunu, tasarının yeterli olduğu ve tasarının geç
mesi gerektiği üzerinde görüş belirtmektedirler. Hatta, o zaman ki muhalefet partisinden olan Sayın 
Bakanın da katılmış olduğu bir önerge var Mecliste. Bu önergede elli ve elli beş yaş önerilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ise altmış beş yaş gündeme gelmekte. Altmış beş yaş sorulduğunda 
yetkili Sayın Bakan şunu söylemekte, "Bu sizi ilgilendirmiyor, çocuklarınızı ilgilendiriyor. Siz niye bu 
kadar üzerinde duruyorsunuz?" diye de demeçleri var değerli arkadaşlarım. Bu, Türkiye'nin geleceğini, 
Türkiye'nin gelecek nesillerinin hayat garantisini, yaşama garantisini tamamen ortadan kaldıran bir 
kanun tasarısı değerli arkadaşlarım. Biz, çocuklarımızın mutluluğu için yaşıyoruz, çocuklarımızın ge
leceği için burada çalışıyoruz. Biz, çocuklarımızın geleceği ve Türkiye'nin geleceği için buradayız ve 
bütün mücadelemizin özü buradadır değerli arkadaşlarım. Töhmet altında kalmak istemiyoruz, ileride 
vebal altında kalmak istemiyoruz. Bunu babalara söylüyorum, annelere söylüyorum değerli arkadaşla
rım. Demin burada bir oylama oldu. Sayın anneler, iktidar partisi milletvekili hanımlar süt parasına 
karşı çıktılar değerli arkadaşlarım. Bu, Türkiye'nin geleceği için çok daha sıhhatli çok daha gürbüz çok 
daha zeki çocuklarımızın yetişmesi için bir teklifti, maalesef aleyhinde oy kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım, bir platformdan gelen, bugün sokaklarda bu mücadeleyi veren, kendileri 
için ve çocukları için mücadele veren Emek Platformunun yöneticilerinin nasıl baskı altında oldu
ğunu, nasıl konuşturulmamak istendiğini, nasıl eylemlerinin engellendiğini bizzat gördük. İşte, biz 
vebal altında kalmak istemiyoruz. Aynı platformdakilerden, aynı şekilde emeğiyle çalışan, alın teriyle 
çalışan, emeğin en yüce değer olduğu dünyamızda bu Emek Platformunda çalışan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - . . .bir kesimden bana bir şiir geldi, onu okumak istiyorum ve bi
tireceğim: 

"Sen de mi onursuz ve bencil çıktın baba! 

Hani senin her şeyindim, hani yaşama sevincindim, hani kırlarda açan çiçektim, hani umutsuz 
ve yoksul gecelerin sabahına güneştim. 

i Demek ki hepsi yalanmış. Demek ki hepsi dolanmış. Beni ve öteki çocukları kandırmışsınız 
günler geceler boyunca. 

Oysa nasıl güvenmiştim sana. O yedi başlı korkunç ejderhayı bile yeneceğimi düşünmüştüm 
sen tutunca ellerimden. 

Oysa sen ellerini kirletmeyi seçtin. Bana bile 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.' dedin. 

Ne yazık ki sen türünün tek örneği değilsin. Bugünlerde birçok ana baba, çocuklarına sıkça söyle
dikleri 'Senin için canımı bile veririm.' sözü yerine 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.' demekte. 
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Biliyorum buraya kadar söylediklerimi anlamazlıktan geldi. Bu çocuk ne saçmalıyor böyle dedin. 

Öyleyse daha açık anlatayım Baba! 

Adına sosyal güvenlik reformu diyorlar. 

Dönen o kadar soygunun, yolsuzluğun bütçede yeri varken benim sağlıklı kalabilmem için ödene
cek üç kuruşu yük olarak görüp, bu yükten kurtulmak siz büyüklerin yapmak zorunda olduğu reform. 

Şimdi o reformun içinde senin sesini kısmak için sana 'Bu reform seni çok etkilemiyor, asıl ço
cuklarını etkiliyor' diyorlar ve sen de bundan memnun kalıp sesini çıkartamıyorsun." 

BAŞKAN - Sayın Güner, bu şiir mi, metin mi? 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Sayın Güner, şu anda bir buçuk dakikayı geçtik. Ben cümlelerinizi tamamlamak 
için veriyorum ama süreyi vermediğim için... 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Tamam, tamamlıyorum. 

BAŞKAN - Bundan sonra zorunlu olarak hiç vermeyeceğim yani öyle görünüyor. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Lütfen. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - "Demek sana değil bana 'mezarda emeklilik' vaat ettiklerinde 

sessiz kalıp sonra bana dönüp 'canımın içi' diyebiliyorsun. 

Demek sana değil bana daha kısıtlanmış içi boşaltılmış bir sosyal güvenlik vaat ettiklerinde 
'oğlum/kızım' diyebiliyorsun. 

Vicdanen böyle bir rüşveti nasıl böyle kabul edebildin." 

BAŞKAN - Sayın Güner, sözünüzü keseceğim, iki dakikayı geçti efendim, lütfen... 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - "Benim geleceğim karartılırken nasıl böyle sessiz kalabildin! 

Çek elini baba benden. 

Al sana baba bana hediye ettiğin gelecek! Sesini çıkarmadığın gelecek!" 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Siz, Türk milletinin geleceğini kararttınız! 

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Onları anlamazsınız, anlasanız zaten bunu yapmazsınız. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Türk milletini anlamayan sizsiniz! 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Şiir de şiir olsa bari! 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Kanundan haberiniz yok, hiçbir şeyden haberiniz yok! 

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

Evet, madde 14'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 15'inci madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 15. maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 27 nci mad
desinde yer alan "9000" ibarelerinin "kamu görevlileri dışında 7000" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Hüseyin Unsal 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 15. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun 27. maddesinde geçen "... 9000 gün..." ibareleri yerine "...7000 gün..." ibareleri
nin eklenmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Teklif Edenler: 
Gültan Kışanak 

Diyarbakır 
Selahattin Demirtaş 

Diyarbakır 
Osman Özçelik 

Siirt 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Faik Öztrak 
Tekirdağ 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Bayram Meral 
İstanbul 

Mustafa Özyürek 
İstanbul 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Tansel Barış 
Kırklareli 

Sevahir Bayındır 
Şırnak 

Aysel Tuğluk 
Diyarbakır 

Hasip Kaplan 
Şırnak 

Akın Birdal 
Diyarbakır 

Mehmet Nezir Karabaş 
Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Veysi Kaynak 

Giresun Yozgat Kahramanmaraş 
Fatih Arıkan Fatma Şahin Öznur Çalık 

Kahramanmaraş Gaziantep Malatya 
Agâh Kafkas 

Çorum 
"Madde 15-5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 27- Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üze

rinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu 
madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edi
len aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa
mında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır. 
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Malûllük aylığı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar 
ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık ha
line tabi olarak çalışmamış olanların; 

a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, 

b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların ise, maluliyet

leri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi, 

takip eden ay başından itibaren başlar. 
Malullük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında ça

lışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi ba
şında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime 
esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağ
lık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için ya
zılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak 
ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkra
sının (c) bendi kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini 
takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanır. 

Bu durumdakilerden ilk bağlanan malullük aylığına esas prim ödeme gün sayısı; 
a) 9000 günün üzerinde olanların aylıkları 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi hü

kümleri uygulanarak hesaplanır. 
b) 9000 günden az olanların aylıkları ise, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan 

artışlar uygulanmak suretiyle aylığın başlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik öncesi 
ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamının emeklilik öncesi prim ödeme gün sayısına orantılı bö
lümü ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalış
maya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı ve emeklilik sonrası 
çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan aylığın 
emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Yeni aylık, eski aylığın kesil
diği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarın altında olamaz. 

Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 9000 prim gün sayısı, 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 7200 gün olarak uygulanır.'" 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dört önergeden bahsetmiştim, dördüncü önerge geri çekildiği 
için üç önergeyi okuttum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılı

yoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Kafkas. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Parti Grubu tarafından 

verilen önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Başkanım, kıymetli arkadaşlarım; bugün burada çalışmasına devam ettiğimiz yasa, Tür
kiye'deki bütün insanları ilgilendiren bir yasa ve uzunca bir serüveni olan bir yasa. Türkiye'de bir 
ortak aklın ortaya çıkması konusunda bir çabanın ürünü olarak bugün buradayız. 

Bildiğiniz gibi geçen dönem 5510 sayılı Kanun'u çıkardık, Anayasa Mahkemesi tarafından belli 
maddeleri iptal edildikten sonra, yeniden Bakanlığımız tarafından uzun bir hazırlık sürecinden ve 
sosyal taraflarla yapılan çalışmalardan sonra yeniden Meclisimizin gündemine getirildi. 

Meclisin gündemine getirilen bu yasanın da en önemli maddelerinden bir tanesi, özellikle, benim, 
bugün, şu anda üzerinde durmak istediğim olay, emeklilik hakkında ödenecek prim gün sayışıydı. 

Bildiğiniz gibi, 5510 sayılı Kanun'la prim ödeme gün sayısı Türkiye genelinde yedi bin güne ka
demeli olarak geçiş sağlanmış, sonra 5510'la bu dokuz bin gün prim ödeme gün sayısına çıkarıl
mıştı. 

Şimdi, bu yasayla önemli bir gelişmeyi meydana getirmiş durumdayız. Türkiye'de demokrasi
nin işleyişinin, sosyal tarafların demokratik zemini kullanarak nasıl iş yaptıklarının ve Hükümetin ve 
Bakanlığımızın demokratik talepler karışsındaki duyarlılığının en güzel, en somut örneğini burada 
görmemiz mümkündür. Bir ortak akıl sonucunda Emek Platformu bileşenleriyle uzun bir süre mü
zakereler sürdürülerek ki onların on dokuz maddeden oluşan itirazları vardı, bunların her birisi üze
rinde çeşitli, uzun müzakereler sürdürülmüş ve birçoğunda da mutabakata varılmıştır. Buradaki en 
önemli unsur yıllardır eleştiri konusu olan... Dokuz bin gün prim gün sayısını Türkiye'deki emekçi
lerin, özellikle SSK'hların tamamlama imkânının zor olacağına dair çok ciddi anlamda eleştiriler 
vardı ki bu yasanın temel parametrelerinden bir tanesi yaşsa, bir tanesi de prim gün sayısıdır. Prim 
gün sayısında hep... Demin... 5510 sayılı Yasa'dan geriye gidişi filan konuşuyoruz. İşte bu devrim 
niteliğinde bir geriye gidiştir, ileriye adım atmaktır. Yani dokuz bin gün prim yedi bin iki yüz güne 
indirilmiştir... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - İşçiler 14 Martta yürüyünce oldu. 
AGÂH KAFKAS (Devamla) - ... yani bin sekiz yüz gün geri çekilmiştir ve bunlar Emek Plat-

formuyla da el sıkışarak yapılmıştır. Ama bizim... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Kafkas, kim yaptı dokuz bin günü? 
AGÂH KAFKAS (Devamla) - Herkesle el sıkışmak, herkesle uzlaşmak temel amacınızdır ama 

kimi insanlar vardır ve kimi gruplar vardır ki kendisiyle bile anlaşmaktan korkan insanlarla anlaşma 
zemini yakalama imkânınız bazen olmuyor olabilir. O nedenle burada yedi bin iki yüz gün prim esası 
teşkil edilmiştir ve kazanılmış haklar burada önemli oranda korunmuştur ve yaşla ilgili... Yarın sabah 
sanki buraya çıkanlar dokuz bin gün primi alacaklar, altmış beş yaşına kadar da emekli olacaklar. Tür
kiye'de böyle bir panik havası yaratıldı. Böyle bir şeyin olmadığı ortada. Yedi bin iki yüz güne indi
rilmiştir prim gün sayısı. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Daha inmedi efendim, daha inmedi. 

AGÂH KAFKAS (Devamla) - Bugün çalışanların yaşla ilgili bir problemleri yoktur, yarın olan
ların yoktur. On yıl içerisinde gireceklerin de altmış beş yaş diye bir problemlerinin olmadığı orta
dadır. Buna rağmen artık bu ülkede bir sosyal güvenlik sisteminde yapılması gereken önemli bir 
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düzenlemenin onurunu hep beraber yaşayacakken, hep beraber, hepimiz bunu yapmış olmaktan do
layı onurlu yaşayacakken, bunun istismarından artık hep beraber vazgeçiyor olmamız lazım diye dü
şünüyorum. Yani, yarın sabah dokuz bin gün filan, yok altmış beş, yok... Kimsenin kazanılmış 
haklarına da dokunulmuyor. Yedi bin iki yüz gün prim gün sayısı esas alınmaktadır ki bu bence... Bu
rada, Sayın Bakanın şahsında, bütün ekibini kutluyorum, Hükümetimizi kutluyorum, çünkü Emek 
Platformuyla demokratik bir ortamda oturulup onlarla uzun bir müzakerenin sonucunda bir ortak 
aklın ortaya çıkmasını gerçekleştirmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kafkas, son cümlelerinizi alayım. 

Buyurun. 

AGÂH KAFKAS (Devamla) - Çünkü, demokrasilerin olmazsa olmazı sivil toplum örgütleridir. 
Sivil toplum örgütlerinin demokratik mekanizmaların içerisinde demokratik haklarını aramasının 
bütün yolları açıktır meşru zeminlerde, hukuk sistemimizde bunların hepsi vardır ve o zeminleri de 
bu Hükümet sonuna kadar bunlara açmıştır ve onun sonucunda da bir uzlaşma sağlanmıştır. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Vatandaş niye yürüyor? 

AGÂH KAFKAS (Devamla) - Ben emeği geçen herkesi kutluyor, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Vatandaş niye yürüyor, niye? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, hatip, prim ödeme gün sayısının yedi bin 
iki yüze indirildiğini söyledi. Yedi bin iki yüze henüz indirilmiş değil, bu konuda sadece önerge 
okundu. Ama, eğer hatip doğruyu söylemek isterse, prim ödeme gün sayısı, şu anda, 5510 sayılı Ya-
sa'ya göre dokuz bin gündür. Bunu yüce Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce kabul etmiş olduğunuz önergeyle çerçeve 
15'inci maddenin düzenlediği 5510 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi tümüyle değiştirilmiştir. Bu ne
denle, aynı maddede değişiklik öngören son iki önergeyi işleme koyma imkânı kalmamıştır. Öner
geleri işlemden kaldırıyorum. 

15'inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16'ncı madde üzerinde beş adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

119 sıra sayılı kanun tasarısının 16. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı kanunun 28. maddesinin ikinci fıkrasının a bendinde geçen "... En az 9.000 gün..." ibaresi ye
rine "... En az 7.000 gün..." ibarelerinin eklenmesini, ikinci fıkranın b bendinin çıkarılmasını, üçüncü 
fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini, yedinci fıkrada geçen, "... 55..." ibaresinin "... 50..." ola
rak düzeltilmesini, sekizinci fıkrada geçen "... 55..." ibaresinin, "... 50..." olarak değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 
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"Sigortalılar ikinci fıkranın a bendinde yer alan yaş hadlerine 60 yaşını geçmemek üzere üç yıl 
eklenmek ve adlarına en az 5.400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak 
şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler" 

Ufuk Uras Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak 
İstanbul Diyarbakır Diyarbakır 

Hasip Kaplan Sırrı Sakık Ayla Akat Ata 
Şırnak Muş Batman 

Osman Özçelik Nezir Karabaş 
Siirt Bitlis 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 16'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Öznur Çalık 

Giresun Yozgat Malatya 
İhsan Koca Ahmet Öksüzkaya Agâh Kafkas 

Malatya Kayseri Çorum 
"Madde 16- 5510 sayılı Kanunun 28'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin so

nuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, üçüncü fıkrasına "yaş hadlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"65 yaşını geçmemek üzere" ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasındaki "50" ibaresi, "55" şeklinde de
ğiştirilmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasındaki "prim ve her türlü 
borcunun" ibaresi, "prim ve prime ilişkin her türlü borcunun" şeklinde değiştirilmiştir. 

"Ancak, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim 
gün sayısı şartı 7.200 gün olarak uygulanır." 

"Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldu
rulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır." 

"Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4'üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirti
len sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı is
tekte bulunmaları, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri 
üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 16. maddesinin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek 

Trabzon Malatya İstanbul 
Esfender Korkmaz Birgen Keleş Faik Öztrak 

İstanbul İstanbul Tekirdağ 
Gürol Ergin Bülent Baratalı Ali Rıza Öztürk 

Muğla İzmir Mersin 
Bayram Meral Tansel Barış 

İstanbul Kırklareli 
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"Madde 16-5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "9000" iba
resinin "kamu görevlileri hariç 7000" şeklinde, üçüncü fıkrasına "yaş hadlerine" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "65 yaşını geçmemek üzere" ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasındaki "50" ibaresi, "55" 
şeklinde, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasındaki "prim ve her türlü 
borcunun" ibaresi, "prim ve prime ilişkin her türlü borcunun" şeklinde değiştirilmiştir. 

"() Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun dü
zenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca ça
lışma gücündeki kayıp oranının; 

a) Birinci derecede özürlü olan sigortalılar en az 15 yıldan beri sigortalı olmak ve 3600 gün, 
b) İkinci derecede özürlü olan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4000 gün prim, 
c) Üçüncü derecede özürlü olan sigortalılar 20 yıldan beri sigortalı olmak ve 4400 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) ben

dindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümle
rine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler." 

"(Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirti
len sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı is
tekte bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri 
üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 
Süleyman L. Yunusoğlu Erkan Akçay Mustafa Kalaycı 

Trabzon Manisa Konya 
Reşat Doğru Recep Taner 

Tokat Aydın 
"Madde 16 - 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında belirtilen "3960 gün" ibaresi "3700 gün", beşinci fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen "4320 gün" ibaresi "3700 gün" ve (b) bendinde belirtilen "4680 gün" ibaresi 
"4100 gün" şeklinde değiştirilmiştir. 

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ol
maları ve en az 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaş
lılık aylığı bağlanır. 

Sigortalılar, kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve adlarına en az 4500 gün malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın çerçeve 16 ncı 
maddesi ile değişik 5510 sayılı kanunun 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Harun Öztürk A. Jale Ağırbaş Hüseyin Mert 
İzmir İstanbul İstanbul 

Hasan Erçelebi Hasan Macit Kamer Genç 
Denizli İstanbul Tunceli 
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"Madde 16-5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan 
Madde 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır: 

a) Yaşlılık aylığı bağlanması. 
b) Toptan ödeme yapılması. 
İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ol

maları ve en az 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaş
lılık aylığı bağlanır. 

Sigortalılar, ikinci fıkrada yer alan yaş hadlerine iki yıl eklenmek ve adlarına en az 4500 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlana
bilirler. | 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 
malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özünü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığın
dan yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzen
lenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma 
gücündeki kayıp oranının: 

a) %50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 
3900 gün. 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 
4200 gün. 

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmak şartıyla ikinci fıkradaki yaş şartları 
aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol mua
yenesine tâbi tutulabilirler. 

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en 
az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 53 olarak uygulanır. 

50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şart
ları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklanndan yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin bi
rinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen 
sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte 
bulunması şarttır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz madde, yasanın en önemli maddelerinden birisi ve kurgulama olarak da 
sosyal güvenlik açıklarının önlenmesine yönelik bir tedbir olarak düşünülmüş ve emekliliği zorlaş
tırmak suretiyle masrafların azalacağı belirtilmiş. Ancak geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde de 
ifade ettiğimiz üzere sadece gider azaltıcı önlemler değil, şu anda Bakanlığın takip etmesi gereken 
kayıt dışı ekonomi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilen prim gelirlerinin tahsili gibi önemli bir 
görevi var. Bunları yapmayarak emekliliği güçleştirmek sosyal güvenlik sistemine sosyal devletin 
bakış açısı olamaz. 

Şimdi, yaşla ilgili olarak mevcut duruma göre bir tespit yaptığımızda, hem mevcut duruma hem 
Sayın Bakanın sosyal güvenlik reformuyla ilgili olarak açıklayıcı kitapçığındaki rakamlar karşılaş
tırıldığında şöyle bir tablo çıkıyor: Devlet Planlama Teşkilatının 2007 yılında özel ihtisas komisyonu 
olarak hazırladığı raporda doğuşta yaş beklentilerine göre, o gün için yaptığı hesaplamalara göre, 
altmış beş yaşı dikkate alındığında, erkeğin emekli olduktan sonra 3,3 yıl, kadının da emekli olduk
tan sonra 8,1 yıl emekli maaşı alabileceğini söylemiştik. 

Şimdi, Sayın Bakan bu kitapçıkta bir başka hesap yapıyor ve 2040 yılındaki yaşam beklentisini 
dikkate alarak bir rakam çıkarıyor ve bu rakamları Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıyor. Ben Almanya 
ve Türkiye'yi esas alarak, yani erkekte ve kadında altmış beş yaşın uygulandığı Almanya'yı ve Tür
kiye'yi esas alarak, Devlet Planlama Teşkilatının düzenlediği rapordaki yılı ve Sayın Bakanın kitap
çıkta sunduğu yılları karşılaştırdığımızda şöyle bir tablo çıkıyor: Yani, önümüzdeki otuz iki yıl 
içerisinde Almanya'da erkeklerin yaşında 8,2'lik bir artış bekleniyor, kadınların yaşında 5,5'lik bir 
artış bekleniyor. Türkiye'de ise bu rakamların erkeklerde 10,7 ve kadınlarda 9,9 olduğu söyleniyor. 
Buna, şu açıdan, yaş ilerledikçe diğerinin öbürünü yakalama şansı fazla olabilir diye bakabiliriz. 
Ancak, önümüzdeki dönemde olaylara üç çocuk yaklaşımıyla bakarsak, istikrarsız yönetimleri ve is
tikrarsız büyümeyi dikkate alırsak, bu aktüeryal hesapların ortaya konulmasındaki güvenilirliği sor
gulamamız lazım ve o günkü yaşı da bugünden sorgulamak mümkün, çünkü kadınlarda 2 kat daha 
yaşlanmış, doğuşta yaşam beklentisinin artmış olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, doğru olan neydi? Şimdi, sosyal taraflarla da görüştünüz, yani bir mu
tabakat aradınız ve bu mutabakatta komisyona getirdiğiniz tasarının iki ayağı olduğunu söylediniz. 
Yani, olmazsa olmaz iki ayağından bahsettiniz. Bu ayaklardan birisi altmış beş yaş idi, diğeriyse 
dokuz bin iş günüydü ve bunlardan hiçbir şekilde taviz verilemeyeceğini belirttiniz, ancak, dokuz bin 
iş gününü yedi bin iki yüze çekiyorsunuz. Şimdi burada iyi yapıyorsunuz, ancak, şu dengeyi gözet
meniz gerekiyor: Yaşla prim ödeme gün sayısı arasındaki bağlantı son derece önemli. Şunun için 
önemli: Çünkü, prim ödeme gün sayısını doldurduğunda insanlar, yaşı beklerken kayıt dışına geçe
ceklerdir. Yani, elli sekiz-altmış yaş ve yedi bin-yedi bin iki yüz prim ödeme gün sayısı doğru bir ter
cihtir ve dolayısıyla, bunun üzerinde oynanmamalı ve sistemin buna uyum sağlamasına fırsat 
verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk, konuşmanızı tamamlayınız. 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
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Bir hususu dile getirmek istiyorum: Sayın Bakan, bu bulunduğu yerden, 99'da sistemi eleştirir
ken, devletin kayıtlarına vâkıf olmadığı için öyle bir eleştiri yönelttiğini, ancak bugün sistemi tanıdı
ğını ve bunun yapılması gerektiğini söyledi. Ben şunu dikkatlerinize getirmek istiyorum: Sayın 
Bakanın samimi ifadesi, o gün için itirafı doğruydu, o gün için yaptığı yanlıştı. Gerçekten, bugün için 
de vâkıf olduğunu söylüyor ama sistem son derece karmaşık. Ben yine vâkıf olamadığı düşüncesiyle 
bugün de yanlış yaptığını söylüyor, zamanın bizi yanıltmasını beklediğimi ifade ediyor, yüce heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Süleyman Yunusoğlu (Trabzon) ve arkadaşları 

"Madde 16- 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında belirtilen "3960 gün" ibaresi "3700 gün", beşinci fıkrasının (a) ben
dinde belirtilen "4320 gün" ibaresi "3700 gün" ve (b) bendinde belirtilen "4680 gün" ibaresi "4100 
gün" şeklinde değiştirilmiştir. 

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olma
ları ve en az 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

Sigortalılar, kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve adlarına en az 4500 gün malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? -..•>'• -
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Şandır? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Beytullah Asil konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Asil, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk'ün "Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz." diyerek öv
düğü Millî Mücadele'mizin ve çatısı altında bulunduğumuz Büyük Millet Meclisinin ilk zaferi olan 
İnönü Zaferi'nin 87'nci yılı kutlu olsun. İnönü Zaferi ile yüce milletimiz mağlubiyetine ve mağduri
yetine nokta koymuş ve birbirini takip eden zaferlerle Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşılmıştır. Bu zafer
leri bize armağan eden aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Bu zaferin 87'nci yıl dönümünü bugün Metristepe'de, Bozüyük Şehitliği'nde ve Eskişehir'in 
İnönü ilçesinde coşkuyla kutladık. İnönü Belediye Başkanımız Sayın İsmail Karaköse, İnönü halkı
nın İstiklal Madalyası 'nı hak ettiğini, yüce Meclisin de bu hakkı kendilerine teslim etmesini istiyor. 
Hepinize saygıyla arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 
16'ncı maddesinde 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının değişti
rilmesiyle ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce heye
tinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, sosyal devlet olmanın gereklerinden biri olan sosyal güvenlik hakkının 
düzenlendiği Anayasa'mızın 60'ıncı maddesinde "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, 
bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." denilmektedir. Buna rağmen, gö
rüşmekte olduğumuz bu tasarının ruhunu oluşturan emekli, dul ve yetimlerine yapılan aylık ve diğer 
ödemelerin azaltılması yoluyla sistemin açıklarını kapatma mantığını bu maddede de görüyoruz. 
Oysa olması gereken, yaşlılık, hastalık, malullük, kaza ve ölüm gibi sosyal risklere karşı asgari hayat 
düzeylerinin korunması amaçlanmahdır. 

Sosyal güvenlik, insanların bulundukları toplumda insan onuruna yakışır bir şekilde, başkalarına 
muhtaç olmadan yaşamalarının teminatıdır. Görüşmeye çalıştığımız önümüzdeki kanun tasarısı bu 
bakış açısını göz ardı eden teknik bir düzenlemedir. Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren böyle
sine önemli bir yasa tasarısında sosyal yönler göz ardı edilirse bu kanun tasarısının toplumun geniş 
kesimlerine benimsetilmesi çok zor olur ve bunun sonucunda da toplumda oluşacak tepkiler nede
niyle bir iki yıl içinde bu kanun, ucundan köşesinden düzeltilmek üzere tekrar yüce Meclisin huzu
runa gelir. Nitekim, bundan önce bu şekilde çıkarılan yasalarda olduğu gibi, bu Meclis, bu yasayı 
mükemmele yakın bir düzenlemeyle çıkarmaya, gerçek bir sosyal güvenlik reformu yapmaya muk
tedirdir. Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Gerçekten de bu tasarı bu şekilde yasalaşırsa -ki öyle gözüküyor-
önümüzdeki bir iki yıl içinde bunun düzeltilmesi için çeşitli tasarılarla önümüze getirilmesi kaçınıl
mazdır. Bu şekilde yapılacak düzenlemeler bu defa da yasanın bütünlüğünü ortadan kaldıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemeler yapılması konusunda top
lumda oluşmuş fikir birliği vardır, bu sistemin geldiği gibi gitmeyeceği konusunda mutabakat birliği 
vardır, muhalefet partilerinin yasaya olumlu katkı yapma konusunda irade beyanları vardır. Bu ger
çekler ortadayken, toplumun, parlamenterlerin içine sinmeyen, pek çok ayağı sakat, kendi içerisinde 
tutarsızlıkları olan bu yasa tasarısını ısrarla, acele bu Meclisten geçirme çabası anlaşılır değildir. 
Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda etkin yapısal tedbirler bu yasa tasarısında yoktur. Bilgi 
işlem teknolojisinden de yararlanılarak ilgili kamu kurum/kuruluşları ve meslek odaları arasında sağ
lıklı bir bilgi akış sistemi ve koordinasyon sağlanamamıştır. Sistemin en önemli gereği olan güçlü bir 
denetim mekanizması oluşturulamamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Asil, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, vakit çok geç değildir. Maddeler üze

rinde verdiğimiz ve vereceğimiz önergelere destek olun. İnsanımızın, genç kuşaklarımızın geleceğe 
umutla bakmasını sağlayalım. 11 milyon çalışanı kayıt altına almak için gerekli yasal ve idari dü
zenlemeleri yapalım. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Şandır'in geçmiş aylarda yaptığı bir ko
nuşmada dediği gibi: Yeriniz mi dar, yeniniz mi dar? Yeriniz darsa yer açalım, yeniniz darsa yeninizi 
açalım. Yeter ki bu milletin hayrına olacak yasa tasarılarını bu Meclise getirin diyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asil. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Evet, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir, karar yeter sayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 16. maddesinin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 

"Madde 16- 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "9000" iba
resinin "kamu görevlileri hariç 7000" şeklinde, üçüncü fıkrasına "yaş hadlerine" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "65 yaşını geçmemek üzere" ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasındaki "50" ibaresi, "55" 
şeklinde, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasındaki "prim ve her türlü 
borcunun" ibaresi, "prim ve prime ilişkin her türlü borcunun" şeklinde değiştirilmiştir. 

"() Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun dü
zenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca ça
lışma gücündeki kayıp oranının; 

a) Birinci derecede özürlü olan sigortalılar en az 15 yıldan beri sigortalı olmak ve 3600 gün, 
b) İkinci derecede özürlü olan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4000 gün prim, 
c) Üçüncü derecede özürlü olan sigortalılar 20 yıldan beri sigortalı olmak ve 4400 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) ben

dindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümle
rine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler." 

"( Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirti
len sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı is
tekte bulunmalan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri 
üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yaşar Ağyüz konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Divan üyeleri hep aynı partiden. Olmaz ki! 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Sayın Yaşar Ağyüz. 
Buyurun Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı Yasa Ta-

sansı'nın 16'ncı maddesi üzerine verdiğimiz değişiklik önergesi için CHP Grubu adına söz aldım. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, birinci konuşmamda, bu yasanın her yönüyle sağlıkta ve sosyal güvenlikte 
bir yıkım yasası olduğunu söylemiştim. Şimdi bu yasadan özürlüler de nasibini alıyor; prim ödeme 
gün sayısıyla alıyor, yaşı "elliden elli beşe çıkarma" taktiğiyle alıyor. 

Demin, Sayın AKP Grubu bir öneri verdi ve her zaman yapıldığı gibi, Anayasa değişikliğinde 
-türbanda- bayan milletvekilleri konuştu, bugün de çalışanların hak kaybını sağlayan yasada da maa
lesef bir sendikacı arkadaşımız konuştu. Dışarıda sendikacılar, çalışanlar mücadele ederken, sayın ar
kadaşımız, yedi bin iki yüz güne düşen prim gün sayısını, bir ulufeymiş, kendilerine bir bağışmış 
gibi buradan söyledi. 

Bir kere, bu ifade altmış beş yaşı ortadan kaldırmıyor. Emek Platformunun protokolü, ne demek 
istediği burada. Emek Platformu diyor ki: "Yedi bin iki yüz tamam." Yalnız şunu diyor: "Ancak prim 
gün sayısının kademeli olarak artması nedeniyle, prim gün sayısını doldurduğu hâlde emeklilik ya
şını doldurmadığı için emekli aylığına hak kazanamayan sigortalıların emeklilik yaşını doldurduğu 
yılda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'yla belirlenen altmış beş yaş koşulu aran
maksızın emekli olmasına olanak sağlanmıştır." 

Şimdi, ya bu önergenizi açacaksınız -Emek Platformuyla protokole bağlanmamasına rağmen 
öneri olarak sunulur hâle getireceksiniz- veyahut da yedi bin iki yüz güne düşen prim gün sayısının 
altmış beş yaşı ortadan kaldırmadığını açık ve net söyleyeceksiniz değerli arkadaşlarım. 

Şimdi bakın "sosyal devlet" diyoruz. Sosyal devlet, yaşlısına, emeklisine bakamaz ise, özürlü
sünü koruyamaz ise, özürlülerini devlete el açar hâle getirir ise "sosyal devlet" kavramından bahse
dilebilir mi? Özürlüler toplumun korunmaya muhtaç bireyleri ise, sosyal güvenlik açıklarının 
azaltılması amacıyla bunların mevcut haklarının kaldırılması ya da geriye götürülmesi sosyal devlet 
anlayışıyla bağdaşır mı değerli arkadaşlarım? 

Bu yasa, önergelerle adam olmaya niyeti olmayan bir yasa, bunu açık söyleyelim. Zaten öner
geleri de dikkate aldığınız yok ne kadar sosyal özü olursa olsun. Deveye sormuşlar "Boynun niye 
eğri?" Deve demiş ki: "Nerem doğru ki?" Bu yasanın hiçbir doğru yanı yok ki. Sosyal devleti orta
dan kaldıran, halkı yoksullaştıran, emeklilik yaşını artıran, prim gün sayısını artıran bir yasa değerli 
arkadaşlarım. O nedenle, bu yasanın önergelerle değişeceği düşüncesinde olmamamıza rağmen -yön 
gösterici, uyarıcı, eğer kabul görürse de yasanın adam gibi bir yasa olmasını sağlamak için- diğer mu
halefet partileri gibi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da önergelerle bu yasaya bir çekidüzen vermek 
istiyor, ama nafile. 

Değerli arkadaşlarım bir yasanın reform olması için iyileştirmeyi hedeflemesi lazım. Bu yasada 
iyileştirme yok. 5510 sayılı Yasa'dan daha geriye gidiş var değerli arkadaşlarım. Hak kayıplarının adı 
ne zamandan beri reform oldu? Bakın, Sayın Bakan da yetkililer de diyorlar ki: "Sosyal güvenlik re
formunu, açıkların sürdürülemez olduğu gerekçesiyle kabul edilir kılmaya mecburuz." 

Peki, değerli arkadaşlarım, ülkemizin 2007 yılı sosyal güvenlik açığı -SSK, BAG-KUR, Emekli 
Sandığı- toplam 25 milyar 400 milyon resmî rakamlara göre. Kayıt dışı istihdam ne kadar? TÜİK'in 
açıkladığı kayıt dışı istihdam ne kadar? Sizin kurumunuz bu. Yanlış nüfus sayımı yapsa da gene ona 
da bir kulp bulursunuz. Kayıt dışı istihdam 9 milyon 938 bin kişi. Bunlar kayıt içine dâhil edildiği 
takdirde -edilme cesareti, çabası- İşsizlik Fonu'nun bu amaçla kullanılması sağlanır ise, gelir vergisi 
ve sigorta primlerinin yaratacağı rakam bu açığı kapatacak noktadadır değerli arkadaşlarım. Onun 
için, yaptığınız aflarla kaçakçıları korumayı biliyorsunuz, 70 bin kişiyi bir saatte affediyorsunuz, tril
yonları çiziyorsunuz. Ama emekliye, ama genç yaşta emekli olması gereken insanlara kapıyı kapa
tıyorsunuz, özürlülere kapıyı kapatıyorsunuz. Sosyal devletle sizin alakanız yok. Sağlıkta ve diğer 
yönde sosyal devleti ortadan kaldırıyorsunuz. Zaten sosyal devletin yerine sadaka devletini ihya et
tiniz. Bunu seçimlerde gördük, diğer zamanlarda gördük. Yeşil kart bunun parçasıdır, kömür dağı
tımı bunun parçasıdır, falan filan... 

- 5 6 5 -



TBMM B: 84 1.4.2008 0 : 3 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz, birkaç saniyenizi rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzere. Sayın Ağyüz cümlesini tamamlayacak. 

Sayın Ağyüz'ün konuşmasını tamamlamasına kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ağyüz, konuşmanızı tamamlayınız. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Bu yasayla artık sosyal bir hak olmaktan çıkmıştır değerli arka

daşlarım ve değerli arkadaşlarım, bu yasanın kapsamına neden İşsizlik Sigortası Fonu dâhil edilmi
yor? Neden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma bu tek çatı altına dâhil edilmiyor? Çünkü onlar 
partizanca kullanılacak kaynaklar olarak kullanılıyor. Bir tanesiyle devlet açıklannı kapatacaksınız, 
kurum açıklarını kapatacaksınız; bir tanesiyle de kömür ve iaşe dağıtacaksınız değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz, konuşmanızı tamamlayınız efendim. Süremiz doldu. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Açlık sınırının 697 YTL olduğu bir yerde her 5 kişiden 1 'i işsiz 
ise bu yasanın sosyal özü yoktur. Bu yasa ülke gerçeklerine uymamaktadır ve emekliler için mezarda 
emekliliği getiren bir yasadır, özürlüleri de mezarda öldürecek bir yasadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini sıra

sıyla görüşmek için 2 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Size ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. 
Kapanma Saati: 21.02 
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VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
].- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, lisanslı kullanılan yazılımlara ilişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

vyşe Jale AÜIRBAŞ 
SP İstanbul Milletvekili 

Dünyanın pek çok ülkesi, kamu ve güvenlik alanlarında kapalı kaynak kodlu 
sistemlerin yerine, Linux temelli özgür yazılımları kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır. 
Ülkelerin bu yazılımları tercih etmesindeki en önemli etmenlerin başında düşük maliyetli ve 
güvenli olması gelmektedir. Almanya, Fransa ve Hollanda kamu kuruluşlarındaki 
bilgisayarlarda, daha güvenli olduğu gerekçesiyle, Linux tabanlı işletim sistemlerine 
geçmiştir. Bu ülkeler, özgür yazılımı desteklemek için fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni 
girişimlerde bulunmaktadırlar. Yazılım lisansları için ülke dışına para ödemek istemeyen bir 
çok ülke özgür yazılımlara yönelirken, Türkiye Linux vb açık temelli yazılımların en az 
kullanıldığı beş ülkeden biri durumundadır. Ülkemiz, yurtdışına her sene milyonlarca dolar 
lisans ücreti ödemektedir. 

1-) Kamu kurumlan lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 

2-) Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar kullanmaktadırlar. 
Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu kurumlarında geçilmesi 
düşünülmekte midir? 

3-) Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve şahısların 
bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi 
yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı düşünmekte 
midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.Ü04/OO.TC2 

Konu : i?-/«O/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 05.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1727-3366/7289 sayılı yazı. 
b) 08.02.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-37-25/654 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AOlRBAŞ'ın Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/1727 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A»^v^n/ 
Prof.Dr.Mehmet AYDIN 

Devlet Bakanı 
EK: Adet yazı ve ekleri 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

A T A T Ü R K K Ü L T Ü R , D İ L VE T A R İ H 
Y Ü K S E K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I 

idarî ve Malî İşler Dairesi 

Sayı :B.02.1.KDT.0.73.00.00-610-90/333 ANKARA 
Konu : Soru Önergesi 

0 5-03-

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12.02.2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'a ait soru önergesi ile ilgili istenen bilgiler 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

rf Çröî. Dr. Sadık TURAL 
N A Î a t ü r k Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLİĞİ 

Genel Sekreterlik 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın soru önergesi ile ilgili; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca teklif toplama usulü ile 
piyasadan alman bilgisayar donanımlarının işletilebilmesi için "Windows XP - Windows Vista 
Home" işletim sistemleri kullanılmaktadır. 

Kurumumuz bilgisayarlarında "Linux İşletim Sistemi" kullanılmamaktadır. 

• r v ^ 
AhmetSOYSALDl 

Gen</l Sekreter 

/ 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

SAYİ, ! B.OM.KDT.5.1 1.7O.02-6I0 / 2 - M ANKARA 
KC MU : Soru Önergesi. 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI'NA 

İLC l : idari ve Mali tşl* Dairesi Başkanlıgı'nın 20 Şubat 2003 tarih ve B.02.1 JCDT.0.73.00.00-
610-75/243 sayılı yazısı. 

tlgi yazın 17, uyarır :a; 

Bilgisayar dorıaı unlarını işletebilmek için işletim sistemi yazılımları tespit edilen 
•.htiyacuruza yönelik piyasada faaliyet gösteren firmalardan temin edilmektedir.Merkezimiz Web 
iayfası ve e- mağaza yanlımlannda Linıvc işletim sistemi kullanılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve g<: egini arz ederim. 

Prjrfftr. Sadık TURAL 
Yüksek Kurumu Başkanı 

iraştırma Merkezi Başkan V. 
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BAŞBAKANLIK 
ATATORKKOLTÜR^DtLVETAIÜHYOKSEKKURUMU 

I TORK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sayı: B.02.1.KDT.5.02.00.00- 7-3 

Konu: Cevap 
YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

A£KA£A 
21/02/2008 

İlgi: 20.02.2008 tarih ve B.02.1 .KDT.0.73.00.00.-610-75/243 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir. 

Kurumumuz, ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimlerini Devlet Malzeme Ofisinden satın 
almaktadır. İşletim sistemleri de Devlet Malzeme Ofisinden alınan bilgisayarlar üzerinde yüklü olarak 
geldiğinden başka bir yolla edinmemiz mümkün olmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Şükrü 
Türk Dil 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 

AKALIN 
Başkanı 

Sayı : B.02.1.KDT.5.03.70.06.610-3<S5 
Konu: Soru önergesi 

Ankara,22/02/2008 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

İdari ve Mali İşler Dairesi 

İlgi: 20.02.2008 tarih ve B.02.l.KDT.0.73.00.00.610-75/243 sayılı yazınız. 

ligi yazınızda belirtilen Sn.DSP Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın soru önergesine 

esas olmak üzere Kurumumuzdan istenilen yazılımla ilgili olarak "Linux" firması ile ilgili 

çalışmamız olmadığı gibi bu yazılımla ilgili bir talebimiz de olmamıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

'rof.Dr. YusuttlALAohĞLU 

Türk Tarih Kurumu Başkanı 
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T.C. 
ATATÜRK KÜLTÜR, DÎL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI 

SAYI •.B.02.1.KDT.5.04.70.02.869/ 2 - ^ S » AMKAEA 
KONU : Soru Önergesi 2 1 $<jbat 2P08 

YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 20.02.2008 gün ve B.02.1.KDT.0.73.00.00-610-75/243 sayıh yazınız. 

Merkezimiz tarafından 2006 mali yılında alınan bilgisayar donanımlarına Linux 

programı yüklenmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.Osman HORATA 

Başkan 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

Sayı: B:02.1.TBA.0.01-870.04/508 21.02.2008 
Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI 
Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN 

İlgi: a) B.02.0.004/0024 sayılı yazınız 
b) 05.02.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1727-3366/7289 sayılı yazı 
c) 08.02. tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-3725/654 sayılı yazı 

Türkiye Bilimler Akademisi Merkez binasında kullanılan bilgisayarlarda 40 kullanıcı 
için lisanslı Windows işletim sistemi kullanılmaktadır. Bu lisans için 2006 yılı Ekim ayında 
4320 YTL + KDV ödeme yapılmıştır. Akademimizde servis sağlayıcı sistem ve elektronik 
posta sunucu sistemleri üzerinde Akademi adına lisanlı olan ise Red Hat Linux işletim 
sistemi mevcuttur. İstanbul ofisinde ise 2005 yılında 1.963,52.-YTL bedel ile temin edilen 
MS Windows Exchange 2003 servis sağlayıcı işletim sistemi kullanılmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 

Dr Engin BERj 
Akademi Başkanı 
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Sayı 

ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B.02.1. AA 21/101-865 18/02/2008 

Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/1727 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Hilmi BENGİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür 

7/1727 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar; 

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından yurt dışından herhangi bir lisans alımı yapılmamıştır. 
2- Genel Müdürlüğümüzün bazı birimlerinde Linux temelli yazılımlar aktif olarak 

kullanılmaktadır. 
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T.C. 
RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU 

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Sayı :A.0I.1.RTÜ.0.02.04-090.04/021 tiÛL<L$d 

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

Özel Kalem Müdürlüğü 
(Sn.Prof.Dr.Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12/02/2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İlgi yazı konusu soru önergesi Üst Kurulumuz görevleri açısından değerlendirilmiş olup, 
1 ve 2 No'lu sorulara verilen cevaplar aşağıda yer almaktadır. 

Soru-I: Kamu Kurumlan lisans alımları için yurt dışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuzda kullanılan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında 
Windows İşletim Sistemi kullanılmakta olup bunlar için ödenen lisans bedelleri aşağıda 
gösterilmektedir. 

Yılı Yıllık Ödenen Lisans Bedeli (YTL) 
2003 1.516,53 
2004 6.778,27 
2005 9.155,21 
2006 24.468,29 
2007 157.189,78 

Soru-2: Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında Linux temelli yazılımlar 
kullanılmaktadır. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara ülkemiz kamu kurumlarında 
geçilmesi düşünülmekte midir? 

22/02/2006 yılında Üst Kurulumuz ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 
Araştırma Enstitüsü (UEKAE) arasında imzalanan anlaşmayla; Ülkemizdeki tüm yayınların 
sayısal olarak bilgisayar ortamında kayıt edilmesi, arşivlenmesi, analizi ve izlenmesini 
sağlayacak Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) projesi açık kaynak kodlu işletim 
sistemleri ve Pardus ile gerçekleştirmektedir. Bu projeyle yaklaşık 300 sunucu bilgisayar ve 100 
kullanıcı bilgisayarı işletim sistemi açık kaynak kodlu yazılım ile gerçekleştirildiğinden bunlarla 
ilgili herhangi bir lisans bedeli ödenmemiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
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TÜBİTAK 

Sayı : B.02.1 JBT.0.70.73.05-900-20- B<£8 
Konu : Soru önergesi 

^ . /02/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
{Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12/02/2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ile bildirilen İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın soru 
önergesindeki sorulara Kurumumuzun cevapları aşağıdadır: 

Sorular: 

1. Kamu Kurumları Lisans alımları için yurt dışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

2. Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz 
kamu kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

3. Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve 
şahısların bilişim harcamalarında önemli oranda tasarruf etmesini 
sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda 
hükümet bir girişimde bulunmayı düşünmekte midir? 

Cevaplar: 

1 ) Kurumumuz tarafından Kampus Lisans anlaşmaları çerçevesinde yurt dışına 
lisans alımı için ödenen miktar YTL olarak son üç yıl için aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Firma 

Microsoft 

Oracle 

Toplam 

2005 

150.017,34 

85.988,33 

236.005,67 

2006 

139.245,84 

28.528,53 

167.774,37 

2007 

98.335,85 

29.384,78 

127.720,63 

574-
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Bu tabloda görüldüğü üzere, son üç yıl içinde yazılım için yurt dışına Kurumumuz 
tarafından ödenen lisans ücretlerinde yarıya yakın bir azalma kaydedilmiştir. Bu 
büyük ölçüde açık kaynak yazılım kullanımına ağırlık verilmesiyle elde edilmiş bir 
sonuçtur. 

2-3) Kurumumuza bağlı bir enstitü olan, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma 
Enstitüsü (UEKAE), Linux temelli ulusal işletim sistemi PARDUS'un geliştiricisidir. 
2003 yılı Mart ayında, Başbakanlık tarafından ulusal bir işletim sistemi geliştirme ile 
ilgili fizibilite ve projelendirme çalışması yapmakla görevlendirilen UEKAE, 2003 Eylül 
ayında bu konuda bir iç destekli proje başlatmıştır. 2004 yılı başından itibaren Linux 
temelli ve açık kaynak kodlu olmak üzere geliştirme çalışmalarına başlayan UEKAE, 
PARDUS adı verilen bu sistemin 2005 Şubat, 2005 Aralık ve 2006 Aralık'ta üç ana 
sürümünü, 2007 yılı içinde üç ara sürümünü yayınlamıştır. 2008 Nisan ayında yeni 
ana sürümün çıkması planlanmaktadır. 

UEKAE'nin kullanmakta olduğu intranet sistemlerinde yer almayan tüm 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile UEKAE tarafından yeni geliştirilen donanımlarda 
İşletim Sistemi olarak PARDUS kullanılmaktadır. Intranet sistemlerinde ise, zaman 
içinde çeşitli amaçlara yönelik olarak geliştirilmiş özel uygulama yazılımları 
bulunmaktadır. Bu sistemlerin PARDUS İşletim Sistemi'ne göç planları yapılmış olup, 
kullanılan uygulama yazılımlarının dönüştürülmesi/değiştirilmesi çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmaların sona ermesiyle birlikte UEKAE donanımlarında 
PARDUS kullanımı başlayacaktır. Bunu takiben diğer TÜBİTAK birimlerinde de 
PARDUS kullanımı önerilecektir. 

http://www.pardus.org.tr/ adresinden ücretsiz olarak dağıtılan PARDUS, aynı 
zamanda UEKAE tarafından çeşitli kurumlar için geliştirilen projelerde 
kullanılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi ve Radyo Televizyon 
Üst Kurulu için hayata geçirilen projeler buna örnek olarak gösterilebilir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ,. ,\. . 

Prof. Dr. Nüket YETİŞ 
Başkan V. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genci Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/Û^O.M^ | ~fif ( 
KONU : 7/1727 sayılı Soru Önergesi Cevabı1 

.26./.9.2./2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12/02/2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGlRBAŞ'ın vermiş olduğu 7/1727 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

TRT'de 2005 yılından itibaren bilgisayar alımlarında ihale bedeli içerisinde işletim 
sistemi lisansı bedeli ayrı kalem olarak yer almamaktadır. Bu bedel ürün satıcısı firmalar ile 
Microsoft yazılım firması arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişmekte olup, bu fiyatların 
kurumlar tarafından bilinmesi mümkün değildir.. 

TRT'de açık kaynak kodlu yazılımların ve işletim sistemlerinin kullanımına, özen 
gösterilmektedir. İşletim sistemi olarak, Linux tabanlı Debian, Redhat ve Fedora işletim sistemleri, 
Unix tabanlı olarak ta A1X işletim sistemleri kullanılmaktadır. Linux tabanlı işletim sistemlerinde 
açık kaynak kod olan, MySQL veri tabanı kullanılmaktadır. Ayrıca, bir açık kaynak kod 
uygulaması olan, Alfresco doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi üzerine çalışmalar da 
yapılmaktadır. Yine güvenlik uygulamaları sınıfında yer alan, Nagios ve Nessus sunucu yazılımları 
Redhat ve Fedora üzerinde TRT'ye uygun özelleştirilerek kullanılmaktadır. TRT'de hali hazırda 
kullanılmakta olan, reklam ve müzik iletim yazılımları da Debian üzerinde Java uygulaması olarak 
geliştirilmiştir. 

Arz ederim. 

- — İ l m i n i ŞAHIN 
mel Müdür Genel M 
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Sayı :B.02.0.001/ Z&3 

Konu -.Soru Önergesi 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

J2. ^ OQ-. l o o g 

İLGt : 12/02/2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AölRBAŞ'ın Sayın 
Başbakanımız'a tevcih ettiği 7/1727 sayılı yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere, 
Bakanlığıma bağlı Yüksek Denetleme Kurulu ve Türkiye Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: 2 adet yazı 

T.C 
B A Ş B A K A N L I K 

Y Ü K S E K D E N E T L E M E K U R U L U 

Sayı : B .02 .1 .YDK.070 .05 / O ö O - O L / /j2.W 
K o n u : 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

Cemil ÇIÇEI 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardın/cısı 

Ankara 

2 7 5u»t 2C08 

İLGİ: 22.02.2008 tarih ve B.02.0.001/163 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞlRBAŞ'ın Türkiye Büyük Millet 
Mci.!:;- Başkanlığına vermiş olduğu ve Sayın Başbakanım!:'.?, tevcih "iliği 7/17^7 
sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, Kurulumuz 
ihtiyacında kullanılmak üzere satın alınan bilgisayarlara Windows İşletim sistemleri 
yüklenmiş olarak satın alındığından ayrıca bir bedel ödenmemektedir. 

Bilgisayarlardaki bilgileri korumaya yönelik güvenlik duvarı, Anti Virüs, Anti 
Spaın, l ;ircwall, Web Filter, Trojan gibi tehlike içerikli dosyaların engellenmesi için 
gerekli olan virüs programlarına yıllık 1.375,00 YTL (KDV dahil) Kurul bütçesinden 
ödenmiştir. * 

Ayrıca, Kurulumuzda Linux temelli yazılım kullanılmamaktadır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sabahattin KAL} 
Başkan 

CUOĞLU 

Devle-. ... ^e 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih 

Sayı 

^.R. O l . 2-ppfr 
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TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 

Sayı : B.02.2.TOD-01.00.00-742.02/59~ 25/02/2008 
Konu : Soru Önergesine Cevap 

i T C 
1 DEVLICT BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

İlgi : 22 Şubat 2008 tarihli ve B.02.0.001/1 63 sayılı yazı 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGlRBAŞ'ın vermiş olduğu soru önergesine 
lişkin olarak '-'nstitümüzce incelenmesi yapılmış olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

o^r-/-/. CT~XS2. 
Prof.Dr. Eyyup CJ. İSBİR 

Genel Müdür 

Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın vermiş olduğu soru önergesine ilişkin Görüşler 

1. Soru 1'e ilişkin görüşler: 

Kamu kurumların lisans alımları için yurtdışına ne kadar ödeme yaptıklarına ilişkin bilgi 
TODAtE kayıtlarında mevcut değildir. Bu konuyla ilgili bilgi Maliye Bakanlığı, Sayıştay 
ve DPT Bilgi Toplumu Dairesi kayıtlarında olabilir. Literatüre bakıldığında kamu 
kurumlarının masaüstü işletim sistemleri tç*in yaklaşık 100 milyon Dolar harcama 
yaptıkları dile ' getirilmektedir (Tekman, http://pardus.oru.tr/biisiii/2006.10.10/newana 
lolian.jpg bkz. EK-1). 

2. Soru 2'yc ilişkin görüşler: 

28/7/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmî Gazctc'de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi 
1.2006-2010) eki Eylem Planının 74 numaralı Eylemi Kamuda açık Kaynak Kodlu Yazılım 
Kullanımı ile ülkemizde kamu kurumlarında Linux temelli yazılımlara geçiş pnütik.nsma 
yer verildiği göt (ilmekledir. Bu eylem kapsamında TÜBİTAK (VP.K.AT.) sorumlu kuruluş, 
DPI ise ilgili kuruluş olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK Aralık 2005'de G N U / L i n u x 
tabanl ı PARDUS işletim sistemini uygulamaya koymuştur. Ulusal ilk açık kaynak kodlu 
işletim sistemi olan PARDUS, geçen süre içinde daha özellikli hale getirilerek PARDUS 
2007 sürümü olarak 2006 sonunda piyasaya çıkartılmışın*. Başta Milli Savunma Bakanlığı 
(ASAL Bilgi Sisteminde ) olmak üzere kimi kamu kurumları PARDUS kullanmaya 
başlamıştır. Ancak güvenlik, yenilik, maliyet, esneklik ve bilgi ekonomisinde katma 
değeri yüksek yeni yazılımlar geliştirme avantajları olan açık kaynak kodlu yazılımların 
ve PARDUS'ıın ülke düzeyinde tüm kamu kurumlarında yaygınlık kazandırılması için 
ulusal stratejinin daha somut politika ve programlarla desteklenmesine gereksinim vardır. 
Bu konuda yalnızca TÜBİTAK'ın değil, araştırma kurumları, enstitüler, üniversiteler ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşların da ortak akıl üretmesini sağlayacak girişimlerin 
desteklenmesinde fayda vardır. Bu bağlamda örneğin TODAÎE TÜBİTAK (UEKAE) ile 
işbirliği yaparak kamu kurumlarının PARDUS ve açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında 
Tarkındahk yaratacak kısa süreli eğitim, araştırma ve yayın etkinliklerinde bulunulabilir. 

3. Soru 3'yc ilişkin görüşler: 
Hu soruya yanıt yukarıda verilmiştir. 

Bilginize. 25.02.2008. 

EK : 1 Yazı 

[ Devimi :-. .'..^rıı ve 
Başbakan Yardımcıl ığı 
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EK-1 
'Free softwarc periocT to begin 
in public organizations 

A ne\v and frcesol'tvvan? pcriod, which brings the utiliza-
tıon of Linux-bascd opcratgıgsysicms with npı>n source 
codes inştead of Microsoft/şopcrating systems in conı-
pulers. wılj bogin inTurkisn public oıgani/ations. 

The first applıcalion vvül bo pcrformed in the Dıaft 
Pepartment of tne Mınistry of National Pefence vvhere 
Turkev's n<ıtion<ıl soft vvar** 'Pardm', developed by Sci-
entificnnd lechnologtcal Research CYuınciİ of Turkey 
{TTJ13 TAK), ıvill be used as t̂ he basic operating system. 

Dr. Erkan Tekman from TTJB TAK's Electronics 
and Cr\ ptolo^y Ke>.earch Institnte (UliKAK) that de
veloped the new operating system Pardus', svıui ıha t as 
.» parl of the "e-transformalion Turkey Project", they. 
hail boen ıiimıııg .il ihe efficient <r-r.f;e of information 
teı.hnologi:v. by ::::b!:.? lîrgani/.attonr. ?.n-A :r.-v-. -.r.MÎ: 
I'ied and l'asler seı \ ıa-s lor thcciti/ens. 

Tekman e\plaincd that in the "Short-Term Arrion 
Plan" <\n<\ "2005 Aclion Plan" \vhich ha ve be en devel
oped in this context, a pilot applicatıon for the change 
«.»«.«i lo an öpen source codcd softuaru utıli/.ation in a 
ouMu nrganization was envisaged and their deparl-
ment (UF.KAF) vvasassigned tor thi> project. 

15 million YTl. vvill besaved annually 
[ndıcating that öpen source coded operating sys-

tenıshad many advantagescomparfd lo tnecfosed and 
ovvned softvvares, Tekman emphasized that the mosi 
important yield w as "securily". 

iv kıiı.ıt; explained th.ıl codes placed by malicious 
progıammers ur inslitutiuns could ıvısily be delcr-
nıined as öpen source codcd systems could be audited 
by a thou^and eyes startı ng from the devvlopmeııt 
procoss tilltheutılizaüon phase. 

Tekman also ınentioned tlıat source t-od es eouUI be 
chan^ed treoly due to rccjuirernenls ,-ınd Ilıt • bronght 
llr\ıbı)tty to thesottvvare 

"At the moment, nearly 150 million \",'l. \iU0mil 
lıon USD) is being s peni for the license fees of the desk-
top operating systems used in public organizations. A^ 
siiih operating systems are ınostly used for weh-bascd 
applicaiions, on the inlerin . .wıd oifice applicalions. il 
carı be clearly seen that 'ParduV does not ha ve any deli-
civncies al this point," hesaıd. 

" A !ı! pcrcenl usageof Pardus in pubhcorg.ını/a-
liuns will save approMmalely 15 million YTI. (1U mil 
lion USD) whiclı is equal to 20 lımes of Pardus projects' 
<iniiu.il bııdget. livarı looking at the ASAL projvct, \ve 
can *.\y that 1 -2 million YİT.has alrvady been saved ,UKİ 
the Parıhıs solution will be implemenled vvilh nu>re n--
duced cost^ ", Tekman said. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.003/01-891 

Konu : 7/1727 sayılı 
yazılı soru önergesi 

06/03/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

tlgi: 12/02/2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın 7/1727 sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin olarak Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan cevabi yazılar ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tazım EKREN 
Devlet Bakanı 

ve 
Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1- DPT Müsteşarlığı'nın 03/03/2008 tarih ve 793 sayılı yazısı ve eki. 
2- TÜÎK Başkaniığı'nm 22/02/2008 tarih ve 332 sayılı yazısı ve eki. 
3- GAP Başkaniığı'nm 22/02/2008 tarih ve 406 sayılı yazısı. 
4- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 28/02/2008 tarih ve 34471/48 sayılı yazısı ve eki. 
5- T.Halk Bankası A.Ş.'nin 25/02/2008 tarih ve 168/11038 sayılı yazısı ve eki. 
6- T.Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 26/02/2008 tarih ve 962 sayılı yazısı ve eki. 
7- SPK Başkanlığı'nın 26/02/2008 tarih ve 3247 sayılı yazısı. 
8- BDDK Başkanlığı'nın 29/02/2008 tarih ve 3021 sayılı yazısı. 
9- TMSF Başkanlığı'nın 20/02/2008 tarih ve 103 sayılı yazısı. 
10- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın 28/02/2008 tarih ve 910 sayılı 

yazısı ve eki 

580 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 

SAYI : 8.02.1.DPT.0.14.0000-^ / V # J 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET HAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazım EKREN) 

İlgi: 19/02/2008 tarih ve B.02.0.003/01-589 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formunuz eki 
Devlet Bakanlığı'nın (Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 12/02/2008 tarih ve 
B.02.0.004/00216 sayılı yazısı ve eki. 

İlgide kayıtlı yazıda; Antalya Milletvekili Sn. Ayşe .lale AĞJRBAŞ'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da Devlet Bakanlığı (Sn. Prof. Dr. 
Mehmet AYDIN) koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/1727 esas no'lu yazılı 
soru önergesi iletilerek, verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin gönderilmesi 
talep edilmektedir. Bahsi geçen soru önergesindeki sorular ve bunlara ilişkin görüşler 
aşağıdadır. 

Soru I: Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 

Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım teklifleri, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile öngörüldüğü üzere, DPT Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanan "Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak Müsteşarlığımıza 
iletilmekte ve Yatırım Prograrm'na alınmaktadır. Kamu kuram ve kuruluşlarının bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile ilgili yatırım önerileri de bu doğrultuda Müsteşarlığımıza iletilmekte, 
Yatırım Programı kapsamına alınan projeler için bu doğrultuda harcama yapılmaktadır. 
Yazılım harcamaları da bu kapsamdadır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojisi yatırım projeleri 
genellikle donanım, yazılım, danışmanlık, vb. alt bileşenleri olan projeler olarak önerilmekte 
olup sadece yazılım alımına yönelik teklifler çok nadirdir. Diğer taraftan, Yatırım 
Pıogramı'nda yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri, bu projelerin alt kalemleri 
(yazılım, donanım, danışmanlık, vb.) itibarıyla izlenmemekte, projelerin toplam büyüklükleri 
takip edilmekledir. Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım lisans harcamalarını 
belirlemeye esas teşkil edebilecek ölçüde detaylı bilgi mevcut değildir. 

Soru 2: Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında Linux temelli yazılımlar 
kullanmakladırlar. Daha güvenli ve maliyelsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi öngörülmekte midir? 

TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 
(UUKAE), 2003 yılı Mart ayında Başbakanlık tarafından milli bir işletim sistemi 
geliştirilmesine yönelik fizibilite ve projelendirme çalışması yapmakla görevlendirilmiştir. Bu 
doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda açık kaynak kodlu PARDUS işletim sistemi 
geliştirilmiş ve ilk sürümü 2005 yılı Şubat ayında yayınlanmıştır. 

Koordinasyonu Müsteşarlığımız tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
kapsamında hazırlanan 2005 Eylem Planı'nda, 7 no'lu eylem olarak, "Kamu kurum ve 
kuruluşlarında açık kaynak kodlu yazılımların uygulanabilirliği" eylemine yer verilmiş ve 
sorumlusu da TÜBTTAK-UEKAE olarak belirlenmiştir. Söz konusu eylem kapsamında; kamu 
kurum ve kuruluşlarında açık kaynak kodlu yazılımlann uygulanabilirliğinin hukuki, idari ve 

İ V E D İ 

3 Mart 2008 
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mali boyutlarını da içerecek şekilde araştırılması ve bu çalışmalar sonucunda bir kamu 
kuruluşunda açık kaynak kodlu yazılım uygulamalarına geçiş için PARDUS işletim 
sisteminin kullanımını da kapsayan bir pilot uygulama gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 2006 
yılı içerisinde tamamlanan eylem sonucunda, açık kaynak kodlu yazılımların kamuda 
kullanılabilirliğini inceleyen bir rapor ve kurumların açık kaynak kodlu yazılımları 
kullanabilmelerine yönelik bir göç planı hazırlanmıştır. Ayrıca, 1 1/07/2006 tarih ve 2006/38 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı iie yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisinin eki 
Eylem Planında 74 no'lu eylem olarak "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı" 
eylemine yer verilmiş ve eylemin sorumlusu da TÜBtTAK-UKKAIi olarak belirlenmiştir. Bu 
eylem, kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımına örnek olmak üzere bir pilot proje 
yapılması ve elde edilen tecrübelere göre bu yazılımların uygulanabilirlik analizinin 
geliştirilmesini hedeflemekle olup yukarıda belirtilen ve 2005 Eiylcm Plam'nda yer alan 
eylemin devamı niteliğindedir. Ayrıca, 2008 Yılı Yatırım Programı'na, 2008-2010 yılları 
arasında yürütülmek üzere toplam proje tutarı 800 bin YTL olan "'TÜBİTAK-UKKAH Pardus 
Projesi" dahil edilmiş olup 2008 yılı için 200 bin YTL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu 
projeyle PARDUS altyapısının geliştirilmesi ve kullanımını yaygınlaştıracak mekanizmaların 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Yukarıda ifade edilenlerden de anlaşılacağı üzere, kamuda açık kaynak kodlu 
yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması, c-Dönüşüm "l'ürkiyc Projesi kapsamında önemle 
ele alınan konulardan biridir. 

Diğer taraftan, herhangi bir yazılım ürününün seçimi sadece bu ürünün lisans ücretiyle 
ilgili değildir. Bu ürünlerin zaman içerisinde güncellenmesi, gerektiğinde ilgili firmadan 
teknik destek alınması gibi ihtiyaçlarda söz konusudur. Ayrıca, yeni bir yazılımın kullanımını 
öğrenmek, kullanıcılar açısından zaman alıcı ve yorucu olabilmektedir. Yani, bir yazılımın 
kullanımının maliyeti olarak sadece bu yazılımın lisans ücretlerinin değil, yukarıda bahsi 
geçen hususları da kapsayan "toplam sahip olma maliycti"nin dikkate alınması gerekir. Bu 
hususlar işletim sistemi yazılımları için de geçerlidir. Halihazırda, PARDUS TÜBITAK-
UF.KAE tarafından geliştirilmiş olsa da, bu işletim sisteminin teknik desteğini verecek 
organizasyonlar ve kullanıcıların bu yazılıma aşinalığı yeterli seviyede değildir. Bu nedenle, 
kısa vadede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının PARDUS 2007 kullanımı konusunda zorunlu 
tutulmaları yönünde bir düzenleme yapılması öngörülmemektedir. 

Bununla birlikte, bazı kurumlar, açık kaynak kodlu yazılımları yaygınlaştırma 
yönünde izlenen politika doğrultusunda, yeni bilgi sistemlerinin kurulması veya mevcut bilgi 
sistemlerinin yenilenmesi sırasında PARDUS işletim sistemine geçiş yapmakladır. Milli 
Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu buna 
örnek olarak verilebilir. Bu gibi örnekler çoğalıp kullanıcı ve kurumların l 'ARDUS'a aşinalığı 
arttıkça, bunun yanısıra PARDUS'u kullanan kişi ve kurumlara destek verebilecek yapılar da 
geliştikçe PARDUS kullanımı doğal olarak artacaktır. PARDUS ve bu yazılımla ilgili 
ekosistem (yazılım geliştiriciler, teknik destek sağlayıcılar, vb.) yeterli olgunluk seviyesine 
ulaştığında, kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı adına, bahsi geçen yazılımın tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında kullanımı yoluna da gidilebilir. Yukarıda bahsi geçen ve 2008 yılı 
Yatırım Programında yer verilen proje de PARDUS ve ekosistem inin olgunlaşlırılmasını 
amaçlamaktadır. 

Soru 3: Lisans olmadan kullanılabilen I.inux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve 
şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde 
bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 

Yukarıda ifade edildiği üzere, kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının 
yagınlaşlırılması e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında ciddiyetle ele alınan bir konudur, 
ücrek 2005 Lylcm Plam'nda gerekse Bilgi Toplumu Stralcjisi'ndc bu amaca hizmet edecek 
eylemlere yer verilmiştir. Halihazırda devam eden çalışmaların sonuçları doğrultusunda, açık 
kaynak kodlu yazılım kullanımına ilişkin daha net bir yol haritasının oluşturulması 
hcdellenmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.TÜİ.0.63.00.00.610-332 _22/02/2008 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 19.02.2008 tarih ve B.02.0.003/01-589 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından teveih edilen 7/1727 esas 
sayılı yazılı soru önergesi için Kurumumuzdan istenilen bilgiler hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Ömer DEMİR 
Başkan 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından tevcih edilen 7/1727 esas 
sayılı yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler. 

1. 
Kişisel bilgisayar ve sunucu alımı yapılırken, kurum tarafından geliştirilen uygulamalar ve 
kurumda kullanılan ofis yazılımları dikkate alınarak bilgisayar ile birlikte işletim sistemi 
satın alınmaktadır. Bu işletim sistemleri donanımlar ile birlikte satın alındığından, işletim 
sisteminin fiyatını gelen faturadan ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Piyasadaki işletim 
sisteminin lisans fiyatları göz önünde bulundurarak hesapladığımızda, Kurumumuz için 
yıllık işletim sistemlerinin lisans maliyeti yaklaşık 56.280 YTL'dir. 

2. 

Kurumumuzda vcritabam, uygulama, E-posta, DNS ve diğer bazı sunucularda linux tabanlı 
işletim sistemleri kullanılmaktadır. İlgili işletim sistemlerinin kullanımını artırmak 
hedeflerimiz arasındadır. 

EK: 
Konuya ilişkin bilgiler 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcılık' 

Tarih 
S a y ı 

-»:?.Oî .:>:r><V 
ktfU 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.0.02.GAP.O.İKKS.02.01-610/ Q(jQjt 

Konu: Soru önergesi 

2İ/02/2008 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Nazını EKREN) 

İlgi: 19.02.2008 tarihli ve B.02.0.003/ 01 - 589 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 7/1727 esas 
numaralı yazılı soru önergesine Başkanlığımızın cevabı aşağıdadır: 

SORU 1- Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

CEVAP 1- Başkanlığımızca, lisans alımları için yıllık 6.340 YTL harcama 
yapılmıştır. 

SORU 2- Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2- Başkanlığımızda, Linux temelli yazılımlar bazı uygulamalarda 
kullanılmaktadır. 

SORU 3- Lisans olmadan kullanılabilen Linux temli işletim sistemleri firma, kurum 
ve şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. 
Ülkemizde bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde 
bulunmayı düşünmekte midir? 

CEVAP 3- Başkanlığımızın bu soruyla bir ilgisi yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan KILIÇ 
Başkan V. 

Devlet iîakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tarih 
S a y ı 

^J .Os .aoD f f 
<^°\ 
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Z İ R A A T B A N K A S I A . Ş . 
G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S E R M A Y E : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Y E N İ T Ü R K L İ R A S I 

Genel Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı 

Sayı : 34471/48 Ankara, 28/02/2008 
Konu : İstanbul Milletvekili Ayşe Jale 

AGlRBAŞ'ın Yazılı Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sayın Nazım EKREN) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

İlgi: 19.02.2008 tarih ve 01-589 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde alınan, T.C. Devlet Bakanlığı'nın 

Bakanlığınızı muhatap 12.02.2008 tarih ve 216 sayılı yazısı ve eki İstanbul Milletvekili Ayşe Jale 

AGlRBAŞ'ın 7/1727 sayılı yazılı soru önergesi Bankamız ilgili birimince incelenmiş olup, anılan soru 

önergesindeki birinci ve ikinci sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1: Bankamız tarafından satın alman işletim sistemlerine ait yıllara göre lisans bedelleri 

aşağıdadır. 

Sunucu işletim 
Sistemleri: 
Linux for ES 7000 
Win Svr Std Win 32 
Win 2003 R2 

Yıl 

2004 
2005 
2007 

Lisans Adeti 

6 
132 
1290 

Genel Toplam: 

Toplam Maliyet 

$ 39.228 
$ 101.449 
$ 477.377 
$618.054 

Cevap 2: Kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği hizmetler günümüzde tamamen bilgi 

teknolojilerine bağımlı olarak yürütülebilmektedir. Kurumlann bilgi teknolojileri (BT) mimarisi ise 

birbiriyle entegre ve uyumlu olarak çalışması gereken birçok yapıtaşından meydana gelmektedir. 

İşletim sistemleri, BT mimarisinin ana omurgasında en önemli bileşenlerdendir. Bir işletim sisteminin 

tek başına sorunsuz olarak çalışabilir olması "Kurumsal BT Mimarisi" için yeterli değildir. Kurumun 

işlerinin kesintisiz ve sorunsuz olarak sürdürülebilmesi için, mevcut bilgi teknolojileri altyapısı 

üzerinde bulunan bütün donanımların ve üzerlerinde çalıştırılan bütün yazılımların işletim 

sistemleriyle entegrasyonu, birbirleriyle bağımlılıkları hayati önemi haizdir. 
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Bütün uygulamaların ortak dille, yani uyum ve bütünlük içerisinde çalışabilecekleri ortak bir 

teknolojik altyapı üzerinde çalışıyor olması gerekir. BT mimarisinde, işletim sisteminin değiştirilmesi 

tüm yapıtaşlannın uyum ve entegrasyonunu etkileyebilir. Bu sebeple bütün mimarinin hem teknik, 

hem de iş (maliyet dâhil) bağımlılıkları açısından ele alınarak bütünüyle baştan planlanmasını 

gerektirebilir. 

Yukarıda belirtilen teknik bağımlılıklara ilaveten, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir diğer 

önemli husus da toplam sahip olma maliyetleridir. İşletim sisteminin sadece kendisinin tek başına 

maliyetine bakılarak sağlıklı bir planlama ve diğer alternatiflerle kıyasını yapmak da mümkün değildir. 

Bir işletim sisteminin tek başına çıplak maliyetinin ötesinde, kurumsal BT mimarisinde bulunan diğer 

yazılım ve donanımların bağımlılık-entegrasyon ve maliyeti, uygulamaların iş sürekliliği açısından 

gerekli uyum şartlarına ulaştırılması için yapılması gerekli bütün altyapı yatmm çalışmalan, bunlara 

bağlı olarak değiştirilmesi ya da geliştirilmesi gereken hususlar, barcanması gereken kaynak ve 

bunlara benzer tüm dolaylı bağımlılıklann sebep olabileceği maliyet de kesinlikle gözardı edilmemesi 

gereken konulardır. 

Bununla birlikte; Bankamız bünyesinde, mevcut BT mimarisi dikkate alınarak mümkün 

olabilecek Linux temelli açık kaynak kodlu muhtemel ürün ve çözümler dikkatle takip edilmektedir. 

Uygun teknolojik altyapının hazır olması durumunda uygulanabilecek muhtemel geçiş planı için 

gerekli Ar-Ge ve test çalışmalan yürütülmekte, BT mimarisinde risk ve bağımlılıklanyla birlikte ele 

alınmaktadır. Mevcut yapıda mümkün olan bazı ortamlarda bu tür geçişler yapılmaktadır. Örneğin, 

bazı uygulama sunuculan, web sunuculan ve Oracle veritabanı yönetimi amaçlı makinelerde Linux 

tabanlı işletim sistemleri kullanılmaktadır. Aynca yeni ürün satın alma sürecinde, ürün ve çözümler 

için Linux desteği sorgulanmakta ve şartnamelerde tercih sebebi olduğu belirtilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle; Linux tabanlı işletim sistemleri, Bankamız tarafından kullanılmakta olan 

temel bankacılık uygulamasının uygulama platformu (.Net) ile uyumlu değildir. Dolayısıyla temel 

bankacılık uygulaması Linux tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışmamaktadır. Bu uyumsuzluğu 

giderme amaçlı bir uygulama (Mono) vardır, ancak yetersiz kalmakta ve uygulamalan tüm işlevleri ile 

çalıştıramamaktadır. Aynca mevcut masaüstü uygulamaları (Microsoft Office - vvord, excel vb.) 
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Microsoft Windows tabanlı olduğu için Linux tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışmamaktadır. 

Linux tabanlı bir işletim sistemine geçilmesi durumunda masaüstü uygulamalarında da Linux tabanlı 

işletim sistemleri üzerinde çalışabilecek OpenOffice gibi açık kaynak kodlu uygulamalara yönelmek 

gerekmektedir. Bunlar alternatif çözümler olarak değerlendirilmekte ve kurumsal BT mimarisinde iş 

sürekliliği, bağımlılıkları ve riskleri, zamanlama ve maliyet açısından değerlendirilip uygunluğu 

görüldüğü takdirde geçişi planlanabilmektedir. 

Sonuç olarak, masaüstü ve bankacılık uygulamalarımızın tamamında kullanılabilecek olgunluk 

seviyesine ulaştığında, Bankamız bilgi teknolojileri altyapısında da duvardan duvara Linux tabanlı 

sistemlere geçilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Mustafa DOĞAN 
Daire Başkanı V. 
Bölüm Müdürü 

â^f 

Başbakan VarriımçıiıC» 

S a y , l ^ j Ş 

HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Sermayeli: 1,'25IMK>II,1KX).-YTI 

BİRtM : Finansal Muhasebe Daire Başkanlığı 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
( Sn.Nazım EKREN ) 

ANKARA 

Tarih <C\02.2008 
Sayı : l 6 8 / t l o V 
İşaretimiz : YDO/ZY 

İLGİ: a-) 19.02.2008 tarih ve 01/589 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 08.02.2008 tarih ve 654 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve 

Kararlar Müdürlüğü'nün yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞTRBAŞ'ın 7/1727 esas no ' lu soru önergesine ilişkin. 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

EK: 1 S a y , sy**j£ 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ'NIN 
7/1727 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş'NİN CEVABI 

SORU:1 - ) 

Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 

CEVAP:1 - ) 

Intel tabanlı makineler için son 3 yılın ortalaması baz alındığında, yıllık 182,394 USD lisans 
maliyeti oluşmuştur. 

SORU:2) 

Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazımlar kullanmaktadırlar. Daha 
güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu kurumlarında geçilmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP:2 - ) 

Açık sistem mimarilerinde Microsoft işletim sisteminin yaygınlık oranından sonra sırada 
Linux tabanlı işletim sistemleri gelmektedir. Çok genel anlamda ürün geliştirme ve yeni 
sürümün pazara sunulma dönemlerine bağlı olarak bu 2 işletim sisteminin güvenlik açısından 
birbirine üstünlükleri değişim göstermektedir. 
Bunun yanında Linux tabanlı işletim sistemlerinde lisans ücretlendirmesi genel olarak yoktur 
ancak, sürekli yeni hizmetler sunan ve sistemlerini genellikle en ileri düzeyde 
kullanmaya çalışan büyük kurumlar, söz konusu işletim sistemleri konusunda uzman kadrolar 
bulundurmanın yanında, üretici firma desteğinin etkin olmasında da son derece bağlı 
konumdadırlar. Bu açıdan bakılacak olunursa işletim sistemi üreticileri veya çözüm ortaklan 
tarafından sağlanan destek maliyeti de lisans maliyeti yanında kayda değer bir maliyet olarak 
göz önüne alınmalıdır. 

SORU :3 - ) 

Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve şahısların 
bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi 
yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı düşünmekte 
midir? 

CEVAP:3 - ) 

Toplam sahip olma maliyeti açısından bakıldığında, bankacılık sistemlerinde bakım ve destek 
hizmetleri, donanım uyumlulukları, yeni hizmet ve servislere hızlı uyum açılarından işletim 
sistemi seçimi büyük kurumlar için önem taşımaktadır. Bankamızda Linux işletim sistemi 
açısından yapılan araştırma çalışmalarında temel aşamalar tamamlanmış olmasına rağmen, 
yukarıda da bahsedilen iş sürekliliği açısından yapılan değerlendirmelerde daha fazla zamana 
ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. 
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T Ü R K İ Y E KALKINMA BANKASI A.S-
Sayı : B.02.2.TKB.0.33/7İ 
Konu : Soru önergesi 

9 fi J2&/02/2008 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sn. Nazım EKREN ) 
Bakanlıklar/ANKARA 

İlgi : Devlet Bakanlıgı'nın (Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/216 sayılı 
yazısı. 

Bakanlığınızca 19.02.2008 tarihinde Bankamıza havale edilen ilgide kayıtlı yazı eki, 
İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 7/1727 Esas No'lu yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulardan Bankamızı ilgilendiren 1 ve 2 nolu sorular cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Wl. Lali?i 

Ek: Soru Önergesine verilen cevap 

D.:--ı,.-f7S?";.""" 

T*rİl*\2%.OQ.. 
S a y ı j r>L,7.. 

e.oa? 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş'nin 

İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 
7/1727 Esas No'lu Yazılı Sorgu Önerisine Verilen Cevabı 

1. Bankamızın temel bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Merkezi Bilgisayar Sistemleri 
dışında kalan Masaüstü Bilgisayar Platformunu oluşturan donanımların işletimini ve 
kullanımını sağlamak üzere; 

• Son kullanıcı personelin kullanım yatkınlığı, 
• Veri alışverişi yapılan diğer kurumlarda ortak işletim ve uygulama yazılımı olarak 

kullanım yaygınlığı, 
• Teknik destek ve doküman imkanları, 
• Çeşitli yazılım ve donanımla uyumlu çahşabilirlik garantisi, 
• Kullanılan mevcut sistemlerde çalışan işletim sistemi ve uygulamalarla uyumluluk 

ve sürdürülebilirliği 

v.b. nedenler göz. önünde bulundurularak, işletim sistemi olarak Microsoft Windows, ofis 
işlemleri için Microsoft Office, sunucu hizmetleri için Microsoft Windows Server yazılımları 
kullanılmaktadır. 

Bankamızın söz konusu sistemler için ödediği yıllık lisans bedeli yaklaşık 60.000 YTL' dir. 

2. Bankamız bünyesinde kurulu sunuculann bir bölümünde açık kaynak kodlu Linux tabanlı 
Redhat/Fcdora/Suse işletim sistemleri kullanılmakta, Windows Server yazılımı ile çalışan 
diğer sunucularında mümkün oldukça ve sürdürülebilirlik ile ilgili uyum sorunu çıkmadığı 
sürece Linux işletim sistemine geçirilmesi öngörülmektedir. 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ulusal işletim sistemi olarak Tübitak tarafından 
geliştirilen Pardus İşletim Sisteminin kullanımına yönelik bir düzenleme yapılabileceği göz 
önünde tutularak Pardus 2007 işletim sisteminin incelenmesine başlanmıştır. 

589 



TBMM B: 84 1.4.2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı :B.02.1.SPK.0.77- f '^5" / ^ 2 . 1 / 7 
Konu : 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

(Sn. Prof. Dr. Nazım EKREN) 

İlgi: 19/02/2008 tarih ve B.02.0.003/01-589 sayılı yazınız, 

İlgi yazınız ekinde yer alan 7/1727 esas nolu yazılı soru önergesinde bulunan ve 

Kurulumuz ile ilgili olan sorulara cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

/ . Kamu kurumları lisans atımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar ? 

2003-2007 yılları arasında mülkiyeti İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait olan 
Kurulumuz Ankara hizmet binası, bilgisayar donanımları ve işletim sistemleri de dahil 
olmak üzere, tarafımızca kiralanmak suretiyle kullanıldığından, Kurulumuzca lisans 
alımı için herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. 

2. Dünyada bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kutlanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz 
kamu kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

Halen alternatif açık kaynak kodlu işletim sistemleri üzerinde mevcut sistemlerimize 

ve uygulamalarımıza uyumluluk açısından çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu 

uyumluluğunun sağlanması, bilgisayar kullanıcıları için gerekli eğitimlerin verilmesi 

ve teknik destek verebilecek elemanlarının yetiştirilmesi çalışmalarını takiben 

Kurulumuz bilgisayarlarında Linux temelli işletim sistemleri ve açık kaynak kodlu 

uygulamaların kullanımı değerlendirilecektir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

m .Y./02/2008 
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TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü) 

Sayı :BDDK.2008.01.DHD.KİK-JOİ* 
Konu : Soru önergesi 2 >J-3~-ZJ)Ö 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

İlgi: 19.02.2008 tarih ve B.02.0.003/01-589 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Ayşe 
Jale AĞIRBAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 1727 sayılı soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1) Kurumumuz bilgi sistemleri alt yapısında yer alan sunucu ve kullanıcı 
bilgisayarlarında Microsoft işletim sistemleri ve yazılımları kullanılmaktadır. Söz konusu 
işletim sistemlerine ilişkin lisansların teminine yönelik olarak 2006 yılında bir satın alma 
gerçekleştirilmiştir. Bu alım, Kurumumuz tarafından açık ihale yöntemiyle yapılmış olup, adı 
geçen işletim sistemi yazılımları en düşük fiyatı veren firmadan KDV hariç toplam 368.500 
USD bedelle satın alınmıştır. 

Ayrıca, Kurumumuz bilgi sistemleri alt yapısında kullanılan güvenlik yazılımlarının 
güncelliğinin sağlanması amacıyla her yıl söz konusu yazılımların güncelleme anlaşmaları 
yenilenmektedir. Bu çerçevede, 2007 yılı içerisinde Checkpoint Firevvall yazılımı için 5.326 
USD+KDV, Symantec Antivirüs yazılımı için 4.980 USD+KDV ve Aladdin eSafe Gatevvay 
yazılımı için 2.400 EURO+KDV olmak üzere yazılım güncelleme bedelleri ödenmiştir. 

2) Kurumumuz bilgi sistemleri alt yapısını oluşturan donanım ve yazılımların satın 
alınmasında öncelikli olarak gereksinimi karşılayacak teknoloji tanımlanmakta; daha sonra 
bu kriterleri karşılayan ürünler arasında en düşük maliyeti sağlama hususu dikkate alınarak 
yasa ile çerçevesi çizilen usullerde satın alma gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

•^ Tevfik BrLfftN 
iaşbaf.^! •.,r(.j.'c.".:ityı \ Başkan 

Tarîhl Q - j , , 0 ^ i o 0 y 
• > o y ı 
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TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620- 10'* ^Ç/M 2£GS 

Konu : İstanbul Milletvekili Ayşe Jale 
AGIRBAŞ'ın Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
Sn.Nazım EKREN 

j|gi : 15/02/2008 tarih ve B.02.0.003/01-589 - 1727 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-3) Kurumumuzda kullanılmak ü/ere 2003-2007 yılları arasında windows işletim sistemi ve 
PC, Server gibi donanım alımları yapılmıştır. Söz konusu ürünler Microsoft işletim sistemi lisansı 
olmaksızın alınmış olup, Microsoft firması ile iki yıla yakın sürede yapılan görüşmeler sonucunda 
söz konusu ürünlerin lisanslanması için 14.06.2006 tarihinde üç yıllık kurumsal Lnterprise 
Anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma için yıllık 58.146 YTL + KDV ödenmekte olup, toplam 
tutar 176.250 YTL + KDV'dir. Bu anlaşma kapsamında; işletim sistemi yanında, Office 
Professional, Windows Prolessional Upgrate, Core CAL (Kullanıcı Erişim Lisansı), Windows 
Server CAL, Exchange Server CAL, Sharepoint Portal Server CAL, Systems Management Server 
CAL lisanslaması yapılmış olup, ayrıca üç yıl içerisinde çıkan sürümler ücretsiz olarak 
Kurumumuza verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 

Devimi ;"•",•••'"T.~-« 
Başb>•'••:tir- . '''••••(•'•"ılığı 

Say «j q £ ı 
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TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.DPT.5.01.63.00-6Z-91O 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazım EKREN) 

ilgi: 15 Şubat 2008 tarih ve 01-589 sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde yer alan 08 Şubat 2008 tarih ve 7/1727 esas nolu soru önergesi ile Linux 

tabanlı işletim sistemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır. Bu kapsamda verilen soru önergesine 

cevap teşkil edecek ve Başkanlığımızdaki uygulamaları içeren cevaplar Ek'te sunulmakta olup 3. 

sorunun Kurumumuzla ilgisi bulunmadığından cevaplandırılamamıştır. 

Söz konusu hususu bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Fatih HASDEMİR 
Başkan 

EK-1: Soru Önergesi İçin Cevaplar 

CEVAP 1) Kurumumuz 2006 yılında söz konusu kapsamda herhangi bir alım yapmamış olup 
2007 yılında ise 11.447YTL tutarında alım yapılmıştır. 

CEVAP2) Kurumumuzda bazı sunucularda açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi 
düşünülmektedir. Ancak kurumun faaliyet alanı gereği Avrupa Komisyonu ile çalışması ve 
eğitim ve gençlik projelerinin yönetiminde Avrupa Komisyonunun sağladığı Windows temelli 
yazılımların kullanılması sebebi ile halihazırda Windows temelli programların kullanılması 
gereği bulunmaktadır. Hu sebeple önümüzdeki dönemde işletim sistemi değiştirilmesi 
düşünülmemekted i r. 

7 !• SıM 7T.H 

D«vl< 
Başb?'- :'4' 

S a y . "-]*? V 

EKLER: 
Ek-1: Soru önergesi için cevapları 
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TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002~S£l° 
KONU : Soru Önergesi 7/1727 

a&/a3/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Prof.Dr.Mehmet AYDIN) 

İLGİ: 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004700216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'm, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/1727 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

v^7 HayStittUZICI 
Devlet Bk^anı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru Önergesi Cevabı (3 adet.) 
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TBMM B: 84 1.4.2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı : U.02.1 .GÜM.0.06.00.01.1/10-40 

Konu : 7/1727 Sayılı Soru önergesi 0 0 5 3 2 2 29.02.2000 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 19.02.2008 tarihli ve ».02.0.002-41 8 sayılı yazıları. 

ilgide kayıtlı yazı eki, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından yöneltilen 
7/1727 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Müsteşarlığımıza alınan tüm donanımlar, işletim sistemi ile birlikte bir paket olarak satın 
alınmaktadır. Alınan donanımlardan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda Windows tşletim 
Sistemi, ana sunucu bilgisayar sistemlerinde ise Solaris, Windows Scrvcr ve Linux işletim 
sistemleri kullanılmaktadır. 

2001 yılında Dünya Bankası kredisi kullanılarak gerçekleştirilen Modernizasyon Projesi 
kapsamında temin edilen bilgisayarlar, üzerlerinde işletim sistemi (Windows 98) ile birlikte 
alınmış; işletim sistemi için ücret ödenmemiştir. Microsoft firmasının yeni işletim sistemi 
çıkardığında bir önceki sürüm üzerinden üç yıl geçmemiş ise üst sürüm işletim sistemini ücretsiz 
olarak verme uygulaması kapsamında. Müsteşarlığımızda kullanılan bilgisayarlara ücretsiz 
olarak Windows XP İşletim Sistemi kurulmuş ve halen aynı işletim sistemi kullanılmakladır. 
Ayrıca yeni alınan bilgisayarlar ürerlerinde işletim sistemi olmadan veya FRKEî DOS adlı 
ücretsiz işletim sistemi (en basit metin kodlu işletim sistemi) ile birlikte satın alınmaktadır. Bu 
şekilde temin edilen bilgi say arlan n üzerine Gümrük Müsteşarlığının ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanmış uygulama programları ile birlikte paket haline getirilmiş olan aynı işletim sistemi 
(Windows XP) kurulmaktadır. Sonuç olarak, bilgisayar işletim sistemleri için herhangi bir ücret 
ödenmemiştir. 

Öte yandan, toplam 3.800.000 YTL olan Müsteşarlığımızın 2007 yılı bilişim altyapısı bakım 
onarım harcamalarının tahmini 500.000 YTL'lik kısmı lisans bakım ücreti olarak ödenmiştir. Bu 
yazılımların içinde, Microsoft yazılımları, Oracle veri tabanı ve Unix yazılımları, anli-virüs, 
güvenlik, anti-spam gatevvay yazılımları ve güvenlik duvarı (fircwall) yazılımları yer almaktadır. 

Müsteşarlığımızda Linux tabanlı yazılımlar kullanılmakla birlikte, kullanılan diğer yazılımlarla 
uyumlu olmaması, meydana gelecek problem ve ihtiyaçlara destek verebilecek yeterli insan 
kaynağının bulunmaması ve kurumsal/bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
esneklikte olmaması sebebiyle söz konusu yazılımlar bu aşamada yeterli ve verimli 
bul unmamaktad ir. 
Müsteşarlığımızca kullanılmakta olan yazılımlar için bu yazılımları uyarlayabilen, gelişmeleri 
lakip eden, açıklarım kapatan, yeni sürümleri çıkaran ve bakım-tcknik destek veren kuruluşlar 
bulunmakladır. Ancak, Linux temelli yazılımların daha verimli ve yaygın kullanabilmesi için 
gerekli teknik destek hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşların bulunmaması nedeniyle 
sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenlerle Müsteşarlığımızda Linux temelli yazılımların 
kullanımı düşük düzeyde kalmıştır. 

Diğer taraftan, geniş bir coğrafyaya dağılmış olan Müsteşarlığımız birimlerinin ihtiyacını 
karşılayabilecek düzeyde destek firmalarının olması durumunda bu tür yazılımların 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Otiv. ;-;. . ANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : -^Ö.o^ -Locng 
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TBMM B: 84 1 . 4 . 2 0 0 8 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.VGM.0.71.00.05-7?9./ }1 h O İ 1 7 2 ^ / 2 / 2 0 0 8 
KONU : Soru Önergesi 7/1727 

DKVLKT BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İLGİ: 19.02.2008 tarih ve B.02.0.002-418 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Devlet Bakanlığının (Sn. Prof.Dr. Mehmet AYDIN) koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine esas Vakıflar Genel Müdürlüğünü ilgilendiren cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

KKLKR: 
Rk-I Sorun önergesine verilen cevap 

EK:1 
İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Devlet Bakanlığının (Sn. Prof.Dr. Mehmet AYDİN) koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesiyle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünü ilgilendiren soru 
cevapları. 

Soru-1: 
Kamu Kurumları lisans alımları için yurt dışına yıllık ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 
Ccvnn-I; 
İşletim Sistemi yazılımları için her yıl düzenli olarak bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, sadece 
yeni alınan bilgisayarlar için lisans alımları söz konusu olmaktadır. Bu konuda Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce sadece bir sefere mahsus olmak üzere mevcut lisanssız programların lisanslanması 
amacıyla 2006 yılında 108.446 YTL (%18 KDV dahil) tutarında bir harcama gerçekleştirilmiştir. 
2006 yılından sonraki bilgisayar alımlarında ise işletim sistemi yazılımı donanımla birlikle hazır 
halde geldiğinden ayrıca bir bedel ödenmemektedir. 

Soru-2: 
Dünyada bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar kullanılmaktadır. Daha 
güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu kurumlarında geçilmesi 
düşünülmekte midir? 
Ccvan-2: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yer alan ve Kurumsal tüm bilgilerin yer aldığı "Veri Tabanı 
Sunucularında" Linux Redhat işletim sistemi kullanılmaktadır. Ancak, kullanıcı bilgisayarlarında da 
Linux temelli işletim sistemi yazılımının kullanılması ile ilgili olarak, 2008 yılında TÜBİTAK ile 
yapılacak görüşmeler sonucunda, ücretsiz olarak temin edilen Linux temelli Pardus 2007 işletim 
sistemi yazılımının Vakıflar Genel Müdürlüğünde de hizmete alınabilirliği hususu 
değerlendirilecektir. 

T C 
DEVLET b'KANUĞI VE 

BAŞBAKAN YARD1M.CILIĞ' 
TARİH : * * . 0 İ - ^ 0 " ^ 
SAYI U 3 3 
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TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

S A Yi : B.02.1 .SYD. 0.31 - :'V.' / 2 > (, 2 _ 
KONU : Yazılı Sooı Önergesi / ' 

#^«/200S 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Hayati YAZICI) 

İlgi: 19.02.2008 tarih ve 418 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın , Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Devlet Bakanlığı (Sn.Prof.Dr.Mehmet AYDIN) koordinatörlüğünde cevaplanması 
istenilen 7/1727 sayılı yazılı soru önergesine cevabımız ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

TC 
DEVLFJ !.. '^NUĞIVE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH 1$ -°X ''&**> 

EKLER: e v / ; ^ V J > 

1- Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Safiye ÇITAK 
Genel Müdür V. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI; 7/1727 

1- Lisans anlaşmamız yoktur. 

2 - ' Şu anda kullandığımız bilgisayarlar üzerinde kurulu işletim sistemi hazır olarak 
alındığından yeni bir ihtiyaç çıkana kadar Linux veya başka bir işletim sistemi 
düşünülmemektedir. 

3- Genel Müdürlüğümüzün görev alanına girmediğinden cevaplandırılmamıştır. 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : 11.02.0.006-1 ^ 2 - 3 i 

Konu 
DEVLET BAKANLİĞİNA 

(Sayın l'rof.Dr.Mchınct AYDIN) 

2 & ! . / J Q X / 2 0 0 8 

İlgi : a) 12/02/2008 tarihli ve B.02.0.004/002İO sayılı yazınız. 
b) 25/02/2008 tarihli ve B.O2.2.TCM.0.OO.OO.OO-2OO8-ÖKM-D/I7/12I62, 
c) 17/03/2008 tarihli ve B.02. l.HZN.0.13.04.00-719/1 1 852 sayılı yazılar. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 7/1727 sayılı soru önergesi hakkındaki 
ilgi (a) yazınız üzerine, Bakanlığım bağlı kuruluşu Hazine Müsteşarlığı ile ilgili kuruluşu 
T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) ve (c) yazı ve ekleri ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

E K L E R : 
İlgi (b) ve (c) yazı ve ekleri 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

/[^LJ^XS^I* 
Mehmet ŞİMŞEK 

Devlet Bakanı 

Sayı: B.02.1.HZN.0.13.04.00-719/ 
Konu: Soru önergesi 

17.03.08* 1 1 8 5 2 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet ŞİMŞEK) 

İlgi: 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞIRBAŞ tarafından yöneltilen 
7/1727 esas numaralı soru önergesi gönderilmiş ve Hazine Müsteşarlığını ilgilendiren 
hususların yanıtlanması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
cevap metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereği arz olunur. 

''SJMMd&K' 

EKLER: 
1-Yazı 

- - Burhanettin AKTAŞ 
' r '•~'±_ri--yX<^r-"-r'M, Müsteşar V. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ TARAFINDAN 
YÖNELTİLEN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

TARAFINDAN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Dünyanın pek çok ülkesi, kamu ve güvenlik alanlarında kapalı kaynak kodlu 
sistemlerin yerine, Linux temelli özgür yazılımları kullanmayı tercih etmeye 
başlamışlardır. Ülkelerin bu yazılımları tercih etmesindeki en önemli etmenlerin 
başında düşük maliyetli ve güvenli olması gelmektedir. Almanya, Fransa ve Hollanda 
kamu kuruluşlarındaki bilgisayarlarda, daha güvenli olduğu gerekçesiyle, Linux 
tabanlı işletim sistemlerine geçmiştir. Bu ülkeler, özgür yazılımı desteklemek için 
fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni girişimlerde bulunmaktadırlar. Yazılım lisansları 
için ülke dışına para ödemek istemeyen bir çok ülke özgür yazılımlara yönelirken, 
Türkiye Linux vb açık temelli yazılımların en az kullanıldığı beş ülkeden biri 
durumundadır. Ülkemiz, yurdışma her sene milyonlarca dolar lisans ücreti 
ödemektedir. 

1. Kamu kurumları lisans alımları için yutdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 
Hazine Müsteşarlığı tarafından 2000 yılından bu güne kadar 1.250.000.-
Amerikan Doları tutarında lisans alımı yapılmıştır. 

2. Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, 
ülkemiz kamu kuruluşlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

3. Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, 
kurum ve şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf 
etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi yazılımların 
yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 

Cevap 2-3 
Bir bilişim çözümünün yazılımlarla ilgili maliyet bileşenleri temel olarak 
aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. 

• Üretilen yazılımda kullanılan yazılım geliştirme (compiler, interpreter 
vs.) ürünleri, 

• İşletim sistemleri, 

• Veri tabam yazılımları, 

• Yazılım geliştirme faaaliyetlerinde kullanılan (ihtiyaç mühendisliği, 
modelleme, test yönetimi, performans yönetimi, değişim yönetimi, 
kalite yönetimi vs.) ürünler, 

• Üretim yapabilecek kapasite düzeyine erişebilmek üzere yürütülmesi 
gereken (eğitim, seminer vs.) faaliyetler, 

• Üretilen yazılımın, kurumsal altyapıya uyumlandırılması için 
yürütülmesi gereken (yedekleme, güvenlik, LDAP gibi dizin servisleri 
vs.) entegrasyon çözümleri, 
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• Teknoloji yönetimi, sistem mimarisinin takibi gibi (kurumsal çözümün 
belirlenmiş politikalar uyarınca belirli ilkeler çerçevesinde kalmasının 
sağlanması) alanlarda yürütülmesi gereken çalışmalar. 

Yazılım geliştirme süreçleri ve bu çözümleri ayakta tutmakla ilgili tüm 
faaliyetler katma değerli hizmetlerdir ve Linux temelli veya ticari ürünlerden 
bağımsız bir bileşendir. Bu faaliyetler ister kurum içinde geliştirilsin, ister 
kurum dışından hazır ürün satın almak yoluyla edinilsin veya hizmet alımı 
yoluyla kurum içerisinde geliştirilsin, çağımızdaki en önemli fiyat bileşeni 
nitelikli hizmetlerle ilgili bileşendir. 

Açık kaynak kodlu ürünleri üretenler, genel olarak arkalarında ticari bir 
motivasyon bulunmadığından, kendilerine has devinimleri olan ve standartları 
oluşturmada yeteri kadar organize olamayan -fayda gütmeyen 
organizasyonlar- şeklinde yapılanmışlardır. 

Bu gerçekten hareketle, endüstriyel standartları yerine getirmede katma değer 
oranları yeteri kadar yüksek değildir. Bu durumda; ücretsiz olan ürün üzerine 
daha fazla hizmet alarak çözüm oluşturmak ile katma değeri yüksek ara 
ürünler kullanıp sonuca daha hızlı ulaşmak arasında maliyet açısından 
gözlemlenebilir bir fark olmadığı görülecektir. 

Kamu kurumlarının gerek üniversitelerden, gerekse TÜBİTAK ve özel 
sektörden ihtiyaç duyulacak eğitim, geliştirme ve destek çalışmaları olmadan 
açık kaynak koda geçmeleri yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. 

Açık kaynak kod çalışmalarına özellikle üniversitelerin son yıllarda destek 
verdiği görülmektedir. Kamuda bilgi teknolojileri çalışanlarının açık kaynak 
kod konusunda ihtiyaç duyacakları gerekli eğitim ve destek hizmetleri 
alabilmeleri imkanı henüz oraya çıkmıştır. 

Bunun yanısıra, Tübitak' m son yıllarda açık kaynak kod çalışmalarında 
önemli basanlara imza atması ve önemli bir bilgi birikimine ulaşmış olması 
memnuniyet vericidir. 

Ayrıca hükümetimiz tarafından yürütülmekte olan E-Devlet çalışmaları 
kapsamında bilişim hizmetlerinin internet ortamında sunulması çalışmaları 
platformlar arası geçişlerde önemli bir alt yapı oluşturacaktır. Çalışmaların 
tamamlanması, gerekli eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması ile açık kaynak 
kodlu iletişim sistemlerinin ve yazılımlarının kullanılması mümkün 
olabilecektir. 
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TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ: YTL 25.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZİ 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : 
B.02.2.TCM.0.00.00.00 

2008-ÖKM-D//-y-

ANKARA,...'2.5.M1#5 

1216 2 
T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Mehmet ŞİMŞEK) 
ANKARA 

İlgi: 18.02.2008 tarih ve B.02.0.006/(16)188 sayılı Evrak Akış Talimat Formu 

İlgide kayıtlı Evrak Akış Talimat Formu ekinde Bankamıza ulaşan; İstanbul 

Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih ettiği, 

7/1727 sayılı soru önergesi incelenmiş olup, Bankamızı ilgilendiren sorulara ilişkin 

cevaplarımız ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

Durmuş YILMAZ 
Raskan Mehmet YÖRÜKOĞLU 

Başkan Yardımcısı 

Ek:l 

I DEVLET BAKANLİĞİ j 

^r^\2S.:oi-'7^>S 3 
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• I İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN, 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 7/1727 SAYILI 

SORU ÖNERGESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINI 
İLGİLENDİREN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1; 

Kamu kurumları lisans alımları için yurt dışına yıllık ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 

Cevap: 

Bankamızda satın alınan mikrobilgisayarda kullanılacak işletim sistemi, kurumsal 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu kapsamda İdare Merkezi 

birimlerimiz için Microsoft Windows işletim sistemleri, şubelerimizde ise Microsoft 

Windows ile açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan Linux işletim sistemleri 

kullanılmaktadır. 2003-2007 yılları arasında kamu ihale mevzuatı çerçevesinde 1481 

adet bilgisayar Microsoft Windows işletim sistemi kurulu olarak alınmış, 810 adet 

bilgisayar ise Linux işletim sistemi kurulu olarak temin edilmiştir. 

Soru 2: 

Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarmda, Linux temelli yazılımlar 

kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 

kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap: 

Bankamız açısından yatırımların etkinliği ön planda tutulmaktadır. Bu bağlamda açık 

kaynak kodlu yazılımların kullanılması Bankamızca da hedeflenmekte ve belirli 

platformlar için tercih edilmektedir. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/^S*. İ2£rt)2/2008 

Konu: Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLİĞİNA 

( Prof. Dr. Sayın Mehmet AYDIN ) 
İlgi (a) 12.02.2008 tarih ve 00216 sayılı yazınız. 

(b) 19.02.2008 tarih ve B.02.1.DPB.0.14-090-04-04/610 sayılı yazı. 
(c) 20.02.2008 tarih ve B.62.0.TDK.0.65.00.02 sayılı yazı. 
(d) 20.02.2008 tarih ve B.02.1 .GSM.0.065.00.000/88 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın 7/1727 Esas No'lu 
yazılı soru önergesine Bakanlığım bağlı ve ilişikli kuruluşların ilgi (b), (c) ve (d) cevabi yazılan 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b), (e) ve (d) yazı. 
T.C. 

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU 

Araşt ırma Enstitüleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı 

SAYI B.62.0.TDK.0.65.00.02 20C2 0B 0 1 4 1 0 ' 
KONU :Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Murat BAŞESGİOĞLU) 

İLGİ: 15.02.2008 tarihli 426 sayılı yazıları. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği soru önergesine ilişkin Kurumumuzu ilgilendiren hususlar 
aşağıda arz edilmiştir. 

Kurumumuzda Microsoft Windows işletim sistemleri kullanılmakta olup, I.inux 
temelli özgür yazılımlar kullanılmamaktadır. Söz konusu Linux temelli yazılımların güvenli 
ve maliyetsiz olabilirliği konusunun yapılacak araştırmalar sonucunda tespiti mümkün 
olabilecektir. 

Kurumumuzca, bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 
DMO'dan 23.12.2003 tarihli sözleşme ile alınan Microsoft Windows işletim sistemleri için 
toplam 86.339,39.YTL. lisans alımı gerçeklcştirilmiştir.Bugüne kadar bu kapsamda başkaca 
da lisans ücreti ödenmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

KaziMKTALİŞKAN 
faskan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/'&S' 2.O./.<J2r/2008 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI NA 
(Sn. Murat BAŞESGİOCLU) 

İlgi: I 5/02/2008 tarih ve B.02.0.002/ 427 sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ' a ait 7/1727 
no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Genel Müdür Yardımcısı 
EKLER : 
1 - 1 Soru Önergesi Cevabı ı 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ' in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1727 no'lu yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

SORU : 

Dünyanın pek çok ülkesi, kamu güvenlik alanlarında kapalı kaynak kodlu 
sistemlerin yerine, Linux temelli özgür yazılımları kullanmayı tercih etmeye 
başlamışlardır.Ülkelerin bu yazılımları tercih etmesindeki en önemli 
etmenlerin başında düşük maliyetli ve güvenli olması gelmektedir.Almanya, 
Fransa ve Hollanda kamu kuruşlarındaki bilgisayarlarda, daha güvenli 
olduğu gerekçesiyle Linux tabanlı işletim sistemlerine geçmiştir . Bu ülkeler, 
özgür yazılımı desteklemek için fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni 
girişimlerde bulunmaktadırlar. Yazılım lisansları için ülke dışına para ödemek 
istemeyen bir çok ülke özgür yazılımlara yönelirken, Türkiye Linux vb açık 
temelli yazılımların en az kullanıldığı beş ülkeden biri durumundadır. 
Ülkemiz, yurtdışına her sene milyonlarca dolar lisans ücreti ödemektedir. 

1. Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

2. Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, 
ülkemiz kamu kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

3. Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, 
kurum ve şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf 
etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi yazılımların 
yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 
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CEVAP : 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce satın alınan 
bilgisayarların üzerinde işletim sitemi kurulu olarak geldiğinden işletim 
sistemine ayrıca bir ödeme yapılması söz konusu değildir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı demirbaş 
kayıtlarında ise 1 adet Microsoft XP ( bedeli 235.-YTL) ve 1 adet Microsoft 
Office 2003 Basic/Türkçe ( bedeli 280.-YTL ) olmak üzere toplam 515.- YTL 
tutarında alım yapıldığı görülmekte bu konuda yapılan diğer alımların ise 
bilgisayar alımı yapılırken konfıgürasyon kapsamında yer aldığından işletim 
sistemi yazılım bedellerinin ayrıştırılması mümkün olmamaktadır.Yurt dışından 
herhangi bir lisans alımı da yapılmamıştır. 

T. C. 
BAŞBAKANLİK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.DPB.0.14-090-04-04/610 A ö O - b / 7 / U200Z 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: Makamlarınızın 15/02/2008 tarih ve B.02.0.005/425 sayılı yazısı. 

Başkanlığımızı ilgilendiren konu itibariyle, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale 
AĞIRBAŞ'tn 7/1727 Esas No'lu yazılı soru önergesine cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JJcnj.^YGUL 
Devlet'Personel Başkan 

Ekler 
Ek: Soru önergesine ait cevap 
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BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN KONU İTİBARİYLE, İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 7/1727 ESAS NO'LU YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

SORU: Dünyanın pek çok ülkesi, kamu ve güvenlik alanlarında kapalı kaynak kodlu 
sistemlerin yerine, Linux temelli özgür yazılımları kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır. 
Ülkelerin bu yazılımları tercih etmesindeki en önemli etmenlerin başında düşük maliyetli ve 
güvenli olması gelmektedir. Almanya, Fransa ve Hollanda kamu kuruluşlarındaki 
bilgisayarlarda, daha güvenli olduğu gerekçesiyle, Linux tabanlı işletim sistemlerine 
geçmiştir. Bu ülkeler, özgür yazılımı desteklemek için fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni 
girişimlerde bulunmaktadırlar. Yazılım lisansları için ülke dışına para ödemek istemeyen bir 
çok ülke özgür yazılımlara yönelirken, Türkiye Linux vb. açık temelli yazılımların en az 
kullandığı beş ülkeden biri durumundadır. Ülkemiz, yurtdışına her sene milyonlarca dolar 
lisans ödemektedir. 

1-) Kamu kurumlan lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme yapmaktadırlar? 

2-) Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar kullanmaktadır. 
Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu kurumlarında geçilmesi 
düşünülmekte midir? 

3-) Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve şahısların 
bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemiz bu nevi 
yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı düşünmekte 
midir? 

CEVAP: Yukarıda yer alan sorulardan l inci soru Başkanlığımızı ilgilendirdiğinden bu 
soruya aşağıdaki şekilde cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

Devlet Personel Başkanlığınca e-Devlet Projesi kapsamında gerçekleştirilen " Kamu 
Personeli Bilgi Sistemi Projesine ait alımlar 2005 Yılı aralık ayı itibariyle gerçekleştirilmiş 
olup ilgili sistemlerin kurulumu 31.12.2005 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Başkanlığımız adına Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen bu 
ihalelerde; teknik şartnameler, işletim sistemleri açısından her ürünün teklif edilebileceği 
şekilde hazırlanmıştır. 

2003-2007 yılları arasında yapılan alımların tamamı Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü kanalıyla yapılmış olup, Başkanlığımızda kurulu bulunan sunucular ve 
bilgisayarlar üzerindeki işletim sistemlerine toplam 73.034,62 YTL.'lik harcama yapılmıştır. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.007 Ç<TJ &?JPJJ200S 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Mehmet AYDİN) 

İLGİ: 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale 

AĞlRBAŞ'a ait 7/1727 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte 

sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet Çvti(UK% 
Devlet Bakanı 

Ek: 1 Yazı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 
7/1727 NOLU SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ 

BAĞLI KURUMLARDAN GELEN CEVAPLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ HALİ 

Dünyanın pek çok ülkesi, kamu ve güvenlik alanlarında kapalı kaynak 
kodlu sistemlerin yerine, Linux temelli Özgür yazılımları kullanmayı tercih 
etmeye başlamışlardır. Ülkelerin bu yazılımları tercih etmesindeki en önemli 
etmenlerin başında düşük maliyetli ve güvenli olması gerekmektedir. Almanya, 
Fransa ve Hollanda kamu kuruluşlarındaki bilgisayarlarda, daha güvenli olduğu 
gerekçesiyle, Linux tabanlı İşletim sistemlerine geçmiştir. Bu ülkeler, özgür 
yazılımı desteklemek için fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni girişimlerde 
bulunmaktadırlar. Yazılım lisanstan için ülke dışına para ödemek istemeyen bir 
çok ülke özgür yazılımlara yönelirken, Türkiye Linux vb açık temelli yazılımlann 
en az kullanıldığı beş ülkeden biri durumundadır. Ülkemiz, yurtdışına her sene 
milyonlarca dolar lisans ücreti ödemektedir. 
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SORULAR: 

1) Kamu kurumlan lisans almaları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

2) Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Dah agüvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, 
ülkemiz kamu kurumlannda geçilmesi düşünülmekte midir? 

3) Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, 
kurum ve şahıslann bilişim harcamalarından önemil oranda tasarruf 
etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde bu nevi yanlımlann yaygınlaştınlması 
hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı düşünmekte midir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kurumumuzda diğer işletim sistemleri yanında Linux işletim sistemi de 
kullanılmakla beraber, SRAP kapsamında sistemlerimiz yenilendiğinden yapılan 
anlaşma gereğince 2010 yılına kadar herhangi bir lisans ücreti ödenmeyecektir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Başkanlığımız tarafından Bilişim Sistemleri Yatırımları içerisinde satın alınan 
işletim sistemi yazılımları tutarı 2007 yılı için 924,60 YTL'dir. 

Kurumumuzda, Linux temelli yazılımlar diğer yazılımlar ile beraber 
kullanılmaktadır. Projelerimizde Linux tabanlı yeni uygulamalar değerlendirilecektir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2005 yılı içinde lisans alımları için 11.362 
YTL harcama yapmıştır. 2006 yılında ise herhangi bir harcama yapılmamıştır. Genel 
Müdürlük yeni hizmet binasına Mayıs 2007'de taşınması nedeniyle bilgi işlem alt 
yapısı yenilenmiştir. 2007 yılı içinde lisans alımları için toplam 34.998 YTL harcama 
yapılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz gerek bütçe gerekse personel sayısı itibariyle kısıtlı 
imkanlarla çalışmaların» yürütmektedir. Lisans alımlarımız alınan bilgisayarlar 
üzerinde herhangi bir ek ücret ödemeksizin kurulu olarak gelmektedir. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/O31 /31% J>?j ^ /2008 

Konu : Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : a) 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazı. 
b) 20.02.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.65.05-719/188 sayılı yazı. 
c) 22.02.2008 tarih ve B.02.1.TİK.0.30.04.719/530-0420/1200 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri 7/1727 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşları 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan ilgi (b) 
ve (c) cevabi yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. u, 
Prof. Dr. Mustâfa Said YAZICIÖĞ1 

Devlet Bakanı 

Ck: İlgi (b) ve (c) yazı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DİB.0.65.05-7I9- l ^ ' S 2,0.702/2008 
Konu : Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 15/02/2008 tarihli ve B.02.0.009/031/378 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği soru önergesi Başkanlığımızca incelenmiştir. 

Başkanlığımızca, yurtdışı menşeli lisans alımları için, 2007 yılında 127.200.00 YTL. harcama 
yapılmıştır. 
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof. DrTAli BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 
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1UH< ıŞBMJul Vt KAUONhlA UM •L^i.rV^ <*>"< 

İ K A 

Sayı : B.02.1.TİK.0.30.04.719/'?3<=7 t.y 10 \%Sto 
Konu : Soru Önergesi / 2 2-02-2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : 12.02.2008 tarih ve B.02.0004/00216 sayılı yazınız. 

ligi yazı ekindeki İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın yazısı 
incelenmiş olup, söz konusu yazının içeriğinde yer alan sorular aşağıdaki gibi 
cevaplandırılmıştır: 

1- işletim sistemleri sunucu veya kişisel bilgisayar ihaleleri kapsamında donanım 
beraberinde alındığından, Başkanlığımızca işletim sistemleri için ayrıca para ödenmemiştir. 
Ancak Kurumumuzun lisanslı olarak aşağıdaki miktarda yazılımı bulunmaktadır. 

Microsoft Windows Server Enterprice 2003 Turkish OLP NL 2 Adet 
Microsoft Windows Server OLP NL User CAL 3 Adet 
Microsoft Windows Server Std 2003 R2 Sngl OLP NL 1 Adet 
Microsoft Windows Server Std 2003 R2 Sngl OLP NL 1 Adet 
Microsoft Exchange Server 2003 OLP NL 1 Adet 
Microsoft Exchange Standart CAL 2003 AH Lng OLP NL User CAL 200 Adet 

2- Kurumumuz işletim sisteminde sorun çıktığında muhatap bulmaktan endişe 
etmektedir. Ayrıca üçüncü parti yazıhmlan uyumsuzlukları ve ek donanımların driver 
problemlerinden dolayı Linux tabanlı sistemlerin kullanımında endişe duyulmaktadır. 
Ülkemizde on-line çalışmakta olan ve sistemlerinde kesintiye tahammülü olmayan birimlerin 
ülkemizde güçlü bir desteği olmayan Linux tabanlı sistemlerini kullanmasını büyük riskler 
taşıdığı düşünülmektedir. 

3- Kurumumuzun kesintisiz hizmet vermesi ve ülkemizdeki mevcut durura dikkate 
alındığında toplam sahip olma maliyeti personel eğitimi, üçüncü parti yazılımlarının 
entegrasyonu vb. nedenlerle daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

[usa KULAKLIKAYA 
Başkan 

610-
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9725 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12/02/2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazılan. 

îlgi'de kayıtlı yazıları konusu İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞ1RBAŞ tarafından 
verilen 7/1727 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı, Linux temelli işletim sistemlerini özellikle 
veri tabanı uygulamalarının bulunduğu sunucularda kullanmaktadır. Bununla beraber, 2003-2007 
tarihleri arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi İşlem Merkezinin kullanmakta olduğu Linux 
harici sunuculann (HP-UX ve Microsoft) işletim sistemleri ve bu sistemlere erişen son 
kullanıcılara ait lisans ücreti olarak KDV dahil toplam 46.702,22 YTL ( Kırk altı bin yedi yüz iki 
YTL yirmi iki YKR) ödenmiştir. 

Son kullanıcı bilgisayarlarında kullanılmakta olan işletim sistemleri ise salın alınan 
bilgisayarlarla birlikte ücretsiz olarak gelmektedir. 

Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Türk Eximbank tarafından 2007 yılında işletim 
sistemi temini ve bakımı için 15.917,04 ABD Dolan ödenmiştir. 

Bakanlığımız bünyesindeki kullanıcı bilgisayarlannda uzun yıllardır Microsoft 
Windows temelli işletim sistemleri kullanılmaktadır. Kullanıcılarda bu konuda ciddi bir bilgi 
birikimi oluşmuştur. Linux işletim sistemi konusunda yaşanan gelişmeler bilgi işlem 
birimlerince takip edilmekte olup söz konusu işletim sisteminin kurumda kullanılan 
uygulamalara olan desteği henüz yeterli seviyede değildir. Kurumsal işletmeler için daha 
güvenli ve maliyetsiz olduğu ise tartışma konusudur. Linux beraberinde sınırlı yazılım ve sınırlı 
entegrasyondan kaynaklanan ek maliyetleri getirmektedir. Windows'daki kadar zengin bir 
yazılım seçeneği de bulunmamaktadır. 

Toplam sahip olma maliyeti hesaplanırken dikkate alınması gereken bir diğer maliyet 
kalemi de işgücüdür. Çalışanlara yeni ve bilinmeyen bir özelliği tanıtırken eğitim verilmesi 
gereklidir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kurum kullanıcı bilgisayarlarında kısa vadede 
Linux işletim sistemlerinden birisine geçilmesi planlanmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.0.0-026.21-2008/97540 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Ayşe Jale 

Ağırbaş 0 5 Mart 2008 

Ç O K İVEDİ 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Prof.Dr.Mehmet Aydın) 

İlgi: 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/00216 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca, kendileri adına Bakanlıkları eşgüdümünde cevaplanması tensip olunan 
7/1727 esas numaralı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edebilecek bilgiler 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
\ 
\ 

) 
\AJİ BAHADAN 

Ek: 2 sayfa. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
YÖNELTTİĞİ 7/1727 ESASNO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Dünyanın pek çok ülkesi, kamu ve güvenlik alanlarında kapalı kaynak kodlu sistemlerin 
yerine, Linux temelli özgür yazılımları kullanmayı tercih etmeye başlamışlardır. Ülkelerin bu 
yazılımları tercih etmesindeki en önemli etmenlerin başında düşük maliyetli ve güvenli 
olması gelmektedir. Almanya, Fransa ve Hollanda kamu kuruluşlarındaki bilgisayarlarda, 
daha güvenli olduğu gerekçesiyle, Linux tabanlı işletim sistemlerine geçmiştir. Bu ülkeler, 
özgür yazılımı desteklemek için fonlar ayırmakta, bu amaçla yeni girişimlerde 
bulunmaktadırlar. Yazılım lisansları için ülke dışına para ödemek istemeyen birçok ülke 
özgür yazılımlara yönelirken, Türkiye Linux vb açık temelli yazılımların en az kullanıldığı 
beş ülkeden biri durumundadır. Ülkemiz, yurtdışına her sene milyonlarca dolar lisans ücreti 
ödemektedir. 

1. Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

2. Dünyadaki birçok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 
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3. Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve 
şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde 
bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 

CEVAP 

Bakanlığımız sunucu ve masaüstü işletim sistemi yazılımlarını Devlet Malzeme Ofisi aracılığı 
ile temin etmektedir. 

Bu çerçevede 2003-2007 yılları arasında toplam 101.016,00 YTL tutarında sunucu işletim 
sistemi yazılımı alınmıştır. Bu dönemde masaüstü bilgisayarlarda, 2002 yılında Bakanlığımız 
ile ilgili firma arasında akdedilen kurumsal lisans anlaşması çerçevesinde sağlanan masaüstü 
işletim sistemi yazılımları kullanılmış olup, ayrıca bir alım yapılmamıştır. 

Öte yandan, Bakanlığımız Merkez teşkilatında 50, yurtdışı teşkilatında ise 300 sunucu aktif 
olarak kullanılmaktadır. Bu sunucular ile tüm teşkilatımız genelinde 5000'e yakın masaüstü 
kullanıcı bilgisayarına hizmet verilmekte olup, Bakanlığımız Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı 
çalışma ortamlarında, Bakanlığımız ilgili birimlerince hazırlanan kapsamlı yazılımlar 
sonucunda bilgisayar otomasyonuna geçilmiştir. 

Aynı şekilde yazılımı gerçekleştirilen ve deneme sürecinden sonra kullanıma sunulan e-
Konsolosluk, Konsolosluk.Net gibi yazılımlar ile bilgisayar otomasyonu, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Bu kapsamda, 90 'h yılların başında başlatılan fizibilite, analiz ve uygulama geliştirme 
çalışmaları sonucunda, 90'lı yılların ortasından itibaren geliştirilen tüm uygulamalar tek bir 
firmanın işletim sistemleri temelinde bina edilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız Merkez ve 
Yurtdışı Teşkilatında bulunan sunucular ile masaüstü kullanıcı bilgisayarlarında halen tek bir 
firmanın ürünü işletim sistemleri kullanılmaktadır. 

Buna karşılık açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin ve yazılımların dünyada gün geçtikçe 
yayıldığı ve bunda kamu sektörünün başı çektiği göz önünde bulundurularak, TÜBtTAK 
UEKAE bünyesinde PARDUS işletim sistemi ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar da 
Bakanlığımızca izlenmektedir. Ancak, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanılması 
güvenliğin sağlanması için tek başına yeterli olmamaktadır. 

Bu nedenle, PARDUS işletim sisteminin masaüstü ve sunucu sürümlerinin Bakanlığımızda 
kullanılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapılabilmesi için, öncelikle Bakanlığımız alt 
yapısının gerektirdiği uyum ve güvenilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamayacaklarının test 
edilmesi ve anılan programı kullanan/kullanacak kurum ve kuruluşların uygulama 
tecrübelerinin değerlendirilmesi gerekecektir. 

Tabiatıyla bu yöndeki çalışmalarda; 

Bakanlığımızca geliştirilmiş yazılımların yeniden oluşturulması, 
önemli bir bölümü Dış Teşkilatımızda görev yapan kullanıcıların eğitimi, 
Yeni işletim sisteminin Dış Temsilciliklerimizde bulunan sunucu ve masaüstü 
bilgisayarlarının her birinde yeniden kurulumu için gerekecek personel 
görevlendirmeleri, 

gibi mali yükler ile diğer firmalar tarafından düzenli olarak geliştirilen güvenlik amaçlı 
programların anılan işletim sistemi ile uyum sağlayıp sağlamayacağı da göz önünde 
bulundurulacaktır. 

Ayrıca, konunun her boyutuyla değerlendirilmesi sonucunda, işletim sisteminin 
değiştirilmesinin kararlaştırılması halinde dahi, mevcut tüm uygulamaların yeni işletim 
sistemine uyarlanması ya da yeniden yazılması ve Dış Temsilciliklerimizde kurulumu belirli 
bir zaman gerektireceğinden, hizmetin sürekliliğinin gereği olarak, değişim süreci 
tamamlanana kadar mevcut işletim sistemlerinin kullanımına devam edilmesi 
gerekebi lecekt i r. 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14 0 BHİ 0 00 00 02-1CU 2 8 -02- 2008 
Konu :Yazılı soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI'NA 

(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İLGİ: 12.02.2008 tarih ve B.02.0.004/216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği (7/1727) esas sayılı yazılı soru önergesinde 
Bakanlığımızı ilgilendiren sorulara ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 
ı YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMI/ 

Soru 1- Kamu kurumları lisans alımları için yurt dışına yıllık ne kadar ödcnıc 
yapmaktadırlar? 

Cevap 1- Bakanlığımız Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nca 2007 yılı içinde 
Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan 17 adet sunucu alımı ihalesi kapsamında 17 adet 
sunucu işletim sistemi lisans alınmıştır. Bu alım için 71.842 YTL lisans ücreti bir defaya 
mahsus ödenmiştir. Lisanslar için ayrıca yıllık herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Soru 2- DUnyadaki birçok Ulke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 2- Ülkemizde de TÜBİTAK'ın girişimi ile bu yönde Uludağ Ulusal Dağıtım projesi 
başlatılmış ve bir Linux dağıtımı olan Pardus Ulusal İşletim Sistemi hazırlanmıştır. 
Bakanlığımız Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nca Pardus 2007 kurulumu 
yapılmıştır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızda değerlendirmek üzere test edilmektedir. 

Soru 3- Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve 
şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. 
Ülkemizde bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde 
bulunmayı düşünmekte midir? 

Cevap 3- Bakanlığımız ile ilgili bir soru değildir. 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 ~ 3 3 > O ^ U "££ 7 D 2 ~ 7 2 0 0 8 

Konu : Soru Önergesi 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN 
DEVLET BAKANI 

İlgi: 12/02/2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 7/1727 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
E K . Bakan 
Cevap 

İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A Y Ş E J A L E A Ğ I R B A Ş ' I N 7 /1727 
E S A S N O ' L U S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B İ 

SORU 1: Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme yapılmaktadır? 

CEVAP 1: Bakanlığım bilgisayar işletim sistemi olarak Microsoft Windows ürünleri 
kullanmaktadır. 2003-2007 yıllan arasında üç kez işletim sistemi lisansı alımı yapılmıştır. İkisi 
Devlet Malzeme Ofisi üzerinden bir tanesi ise Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Doğrudan 
Temin Yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 2003-2007 yıllan arasında yapılan bu ihalelerin toplam 
bedeli yaklaşık 80.000.- YTL dir. 

SORU 2: Dünyadaki bir çok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2: Bakanlığımca Linux tabanlı işletim sistemi ile ilgili olarak araştırma ve deneme 
çalışmalan yapılmakta ve konuya ilişkin görüşmeler TÜBİTAK ile sürdürülmektedir. İşletim 
sistemi olarak Linux tabanlı iletişim sistemlerinin kullanılmasına, çok kullanılıcı sistemlerde 
gerçek ortam testlerinin henüz tamamlanmamış olması ve çok kapsamlı bir dönüşüm süreci 
sonucunda mevcut yapıda kullanılan uygulamalar ile uyumluluk konusunda yaşanabilecek 
sorunlann tam olarak bilinmemesi nedeniyle deneme çalışmalarının ve yapılan görüşmelerin 
sonucuna göre karar verilecektir. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.07.0.SGB. 0.04.610/ 4 .33 o t . 02>/2JOO£ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12/02/2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ'a ait 7/1727 esas numaralı yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kısmına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 

Cemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

EKLER: 
1-2003-2007 Dönemi Yurt Dışı Lisans Harcamaları 
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İŞLETİM SİSTEMİ YAZILIM HARCAMALARI 
YTL 

_ 

TOPLAM 

2003 

191.411 

2004 

2.737.420 

2005 

291.560 

2006 

388.212 

2007 

57.453 

TOPLAM 

3.666.056 

Rakamlara Maliye Bakanlığı merkez birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahildir. 

Bakanlığımızın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında sunucu ve istemcilerinin tümünde, Strateji Geliştirme 
Başkanlığında Firevvall Sisteminde, Muhasebat Genel Müdürlüğünde Say2000i kapsamında bulunan sunucularda ayrıca 
Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde mail sunucularında Linux işletim sistemi 
kullanılmaktadır. 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/ı.TC3 ^J /O?72008 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12.02.2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırıl
masını tensip ettiği "Lisanslı kullanılan yazılımlara ilişkin" îlgi yazı eki 7/1727 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızca, okul/kurumlarımızın ihtiyacı için salın alınan bilgi teknolojileri 
ekipmanlarında kullanılmak üzere münferit olarak herhangi bir yazılım ya da işletim sistemi 
alınmamakta; bu tür ekipmanlar, fiziksel ve yazılımsal bileşenleri bir araya getirilmiş olarak 
satın alınmaktadır. Bu itibarla. Bakanlığımızca satın alınan bilgi teknolojileri ekipmanlarında 
yüklü olan yazılımların lisansları için ne kadar ödeme yapıldığının tespit edilmesi mümkün 
görülmemektedir. Ancak, 2003-2007 yılları arasında yürütülen Temel Rğitim Projesi 2'nci 
Kaz ve Eğilim Çerçeve Projesi kapsamında işletim sistemi yazılımları için toplam 865.084 
ABD doları harcanmıştır. 

2. Bakanlığımız, gerek merkez teşkilatına gerekse eğitim öğretim kurumlarında 
sağlıklı bir rekabet ortamında sağlanan çeşitli özel sektör kurum ve kuruluşlarının değişik 
ürünlerini geniş bir yelpaze içinde kazandırmaktadır. Bunu sağlamadaki temel amaç; en iyi en 
güvenilir ürünü en ucuza temin ederek eğitim öğretim sistemimize kazandırmaktır. Bu konuda 
Bakanlığımız büyük bir kararlılık göstermektedir. Bilişim sektörü hızla ilerlerken açık kaynak 
kodlu yazılımları da mümkün olduğunca dengede tutarak, eğitim camiasına ve 
öğrencilerimize bilişim teknolojisi kültürü vermek, geliştirmek en büyük hedeflerimizdendir. 
Bu çerçevede Bakanlığımız birimlerinin bir kısmında Microsoft ürünleri kullanılırken, bazı 
birimlerinin kullanımı için l.inux ve Pardus gibi işletim sistemlerinin kullanımı için katkı 
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında 
kuruluşların hibe olarak yaptıkları yardımlar ve yurt dışı hibe kaynakları aracılığıyla bilişim 
teknolojisi sınıfları oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmaların alı yapısının geliştirilmesine 
Microsoft firmasından yazılım satın alınmasıyla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmamıştır. Adı 
geçen firma bu çalışmalar sırasında gerek yazılım gerekse hizmet olarak karşılıksız bir destek 
vermeyi 5 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan protokol ile taahhüt etmiştir. 

3. Bakanlığımızın MHBSİS alt yapısı açık kaynak koda uygun tasarlanmıştır. Linux 
işletim sistemi bu alt yapıya uygun değildir. Kullanıcıların diğer web tarayıcılarından, 
MEBSİS üzerinden iş ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için gerekli hazırlıklar 
kurumumuz personelleri tarafından sürdürülmektedir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Linux 
işletim sistemi Bakanağımız tarafından sürekli takip edilmektedir. Ayrıca meslek liselerinin 
İlginci sınıf müfredatında bir yıl boyunca, haftada 5 ders saati "Açık Kaynak Kod İşletim 
Sistemi" adlı ders -içeriğinde, Linux ve Pardus işletim sistemleri her yönü ile işlcnmektedir-
verilmekte ve Temel Eğitim Projesi 1 ve Avrupa Yatınm Bankası projeleri kapsamında da CD 
ile çalışabilen (Bootablc) Pardus işletim sistemi 4.610 ilköğretim okuluna, her bir bilgisayar 
için öğrencilerimiz tarafından tanınması amacı ile gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 1,2.3 * 4 MART 2008 
KONU : İstanbul Milletvekili 

Ayşe Jale AĞIRBAŞ'in 
Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın. Prof.Dr.Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12.02.2008 tarihli ve B.02.0.004/00216 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'm, Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip etlikleri T.B.M.M. 7/1727 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı için, 2003-2007 arasında Microsoft (MS) firmasına ait 
yazılımlara 30.000.- ABD $, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 80 adet lisans 
programı için 18.762.-YTL.3 yıllık 250 adet Antivirüs programı için de 16.107.-YTL, Bağlı 
Kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi için ise 2007 yılında 
461.560.-ABD $ harcama yapılmıştır. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHİ.0.0O.O0/610.05- 2 ^ £ / 3 . /J . /2008 
Konu : Sayın A. Jale AĞIRBAŞ' m -| 5 (} '\ Q 

7/1727 N o ' l u Yazılı Soru önergesi ~ ' 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12.02.2008 tarihli ve B.02.0.004-216 sayılı yazınız. . . . . . . . 

ligi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın A. Jale AĞIRBAŞ' in, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği, 7/1727 Esas No.lu yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlardan, Bakanlığımız görevleriyle ilgili olanlara ilişkin cevabi 
yazımız ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim j ^ ^ 

Prof. Dr. Ve>*eLEtt«KİLU 
Bakan 

619-
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Cevabi yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A. JALE AĞIRBAŞ' İN 
7/1727 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışına yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

CEVAP 2. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında lisans alımları kapsamında işletim 
sistemlerine yılda çok düşük miktarlar ödemektedir. Kimi zaman Windows XP Professional 
işletim sistemine 1-2 ABD Dolan lisans ücreti ödenmekte, lisanslar topluca alındığından 
Microsoft firmasından büyük indirimler alınabilmektedir. 

Bu kadar düşük lisanslama maliyeti dışında, kurumsal anlaşmalarla Microsoft 
firmasından teknik destekler alınmakta, çeşitli yazılımlara özel çözümler ürettirilmektedir. 
2006 yılında yeni hizmet binasına taşınan Bakanlığımız, Microsoft firmasına 1500 kullanıcı 
için tüm sunucu ve istemci işletim sistemleri, posta sunucusu, yönetim sunucuları yazılımları 
için bir defaya mahsus 100.000 ABD Doları ödemiştir. Son iki senedir Microsoft firmasına 
herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

SORU 2. Dünyadaki birçok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2. Tüm Linux türevi işletim sistemlerinin, dünyadaki masaüstü bilgisayarlar 
üzerinde kullanım oranı %1 seviyesindedir. Windows işletim sistemi kullanım oranı ise 
%97-98 olarak gerçekleşmektedir. İşletim sistemi çok kapsamlı bir yazılım gereksinimine 
cevap verdiğinden dolayı bir uzmanlık işidir, özellikle teknik destek, güncelleme desteği, on 
binlerce yazılım ve yüz binlerce farklı donanımın bilgisayar ile çalışması için gerekli 
sürücülerin desteği gibi karmaşık ve kompleks bir alanda uzmanlık gerektirmektedir. 
Gönüllülük esası ile geliştirilen bir yazılımın aynı teknik yetiye sahip olması şu aşamada 
mümkün değildir. 

Dünyada 800.000 Türkiye'de ise 7.000 i aşkın firma Microsoft ürünlerini yaygın olarak 
sunmakta ve teknik desteğini verebilmektedir. Her ilde, her ilçede Microsoft ürünlerine teknik 
destek sunabilecek bir Microsoft iş ortağı bulunmaktadır. Gönüllülüğün esas olduğu Linux 
dünyasında bu türden bir teknik destek bulunmamaktadır. Linux işletim sisteminin belirli bir 
sahibinin olmaması çıkabilecek bir sorunda muhatap ve çözüm arayışını zorlaştırmaktadır. 
Ayrıca, kamu kurumlarında istenen destek kurumsal olmak zorundadır. Kritik görev işlerinde 
kurumsal destek; olmazsa, olmaz konulardan biridir. 

Kurumsal bilişim sistemleri, çeşitli donanımlar, sistem yazılımları, uygulama 
yazılımları ve insan kaynağı temel bileşenlerinden oluşurlar. Bu bileşenlerin herhangi birinde 
yapılacak değişiklik, bileşen maliyetinin dışında sistem genelinde katlanarak büyüyen ciddi 
maliyetler doğurmaktadır. Dolayısı ile mevcut yapılarda düşünülecek her türlü değişikliğin 
fayda/maliyet analizi yapılarak tasarlanması gerekmektedir. Objektif kriterlere dayanmadan 
ve fayda/maliyet analizleri düşünülmeden yapılacak değişikliklerin birçok sakıncasının 
yanında mevcut yatırımların israf edilmesi sonucunu doğuracağı açıktır. 

On binlerce uygulama yazılımı Windows platformunda çalışmaktadır. Linux 
platformunda çalışan bu türden yazılımlar yaygın değildir. Bu türden yazılım geliştiren ve 
geliştirdikleri yazılımdan ekonomik döngü bekleyen firmalar tercihlerini en yaygın 
platformdan yana koymaktadırlar. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (GIS) yazılımlarının Linux istemciler ve sunucularda açık kaynak kodlu yazılımları 
bulunmakla birlikte; bu yazılımlann tek bir geliştiricisi olmadığından, kurumsal bir destek 
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sağlanamamaktadır. Ayrıca CAD ve GIS yazılımlarının Windows sürümleri, Linux 
sürümlerine göre daha faydalı ve işlevseldir. Linux yazılımları halen geliştirme 
aşamasındadır. Sonuçta bir emek harcanarak yapılan yazılımın, AÇIK KAYNAK KOD 
olması ve GENL KAMU LİSANSI (GPL) ile halka dağıtılması konusunda halen tartışmalar 
mevcuttur. 

Yazılımların ilk satın alma maliyetleri toplam maliyetin çok küçük bir parçasını 
oluşturmaktadır. Satın alma maliyetleri 'düşük' hatta 'ücretsiz' görünse bile gerçek maliyet 
olarak operasyonel maliyetlerinin (eğitim, destek, zaman kaybı, öğrenme zorluğu, kurulum, 
kesintiler vb.) de hesaba katıldığı toplam sahip olma maliyetleri dikkate alınmalıdır. Gartner, 
Forrester, Yankee, IDC gibi uluslararası bağımsız denetim ve araştırma kurumlarının 
yaptıkları çalışmalarda Linux işletim sisteminin toplam sahip olma maliyetinin Windows'tan 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde Tübitak-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen ve Türkiye'nin ulusal ilk Linux işletim sistemi olan PARDUS halen geliştirilme ve 
yaygınlaşma aşamasındadır. Bakanlığımız, PARDUS'da yapılan geliştirmeler ve 
güncellemeleri sıkı bir şekilde takip etmektedir. 

Bakanlığımız ana hizmet birimi ve bağlı kuruluşlarında; istemci işletim sistemleri, posta 
sunucusu, yönetim sunucuları yazılımları düzeyinde Linux kısmi olarak kullanılmaktadır. 
Meteorolojik Veri Arşivi Sistemi, Sayısal Hava Tahminleri ve tklim Simülasyonlan gibi 
önemli uygulamalar UNIX ya da Linux ortamında gerçekleştirilmektedir 

T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 12.0.SGB.0.03-610-33 "^ 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: a) 11.02.2008 tarihli ve B.02.0.004/220 sayılı yazı, 
b) 12.02.2008 tarihli ve B.02.0.004/216 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'ye ait 7/1540, ilgi (b) 
yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ'a ait 7/1727 esas nolu yazılı 
soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Görüş 7/1540 
2-Görüş 7/1727 

-621 
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Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 



TBMM B: 84 1.4.2008 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ'A AİT 7/1727 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZ GÖRÜŞÜ 

SORU 1) Kamu kurumları lisans alımları için yurtdışma yıllık ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

CEVAP 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı her yıl düzenli lisans alımı yapmamaktadır. 
İhtiyaçlar doğrultusunda ve projeler kapsamında alım yapılmaktadır. Bu nedenle yapılan 
alımlar yıldan yıla büyük değişiklik göstermektedir, Ayrıca söz konusu alımlar lisans temini 
amacı ile değil, bir ihtiyacın karşılanması için gerekli tüm bileşenlerin temin edilmesi şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. 

SORU 2) Dünyadaki birçok ülke kamu kuruluşlarında, Linux temelli yazılımlar 
kullanmaktadırlar. Daha güvenli ve maliyetsiz olan bu tür yazılımlara, ülkemiz kamu 
kurumlarında geçilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) Genel olarak kamu kurumları bazında uygulanacak bir stratejinin belirlenmesi 
Başbakanlık tasarrufunda olan bir uygulamadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak bu 
hususa yaklaşımımızı açıklamaya başlamadan önce Linux temelli yazılımların hepsinin 
güvenli ve maliyetsiz yazılımlar olmadığının anlaşılması gereklidir. 

Ücretsiz olduğu düşünülen Linux işletim sistemlerinin dahi toplam sahip olma maliyeti göz 
önüne alındığında bir maliyeti olduğu görülmelidir. Sunucu donanımlarının sorunsuz ve 
güvenilir çalışmasının garanti edilebilmesi için söz konusu üreticilerin kendi donanımlarında 
çalışabilirliğini garanti ettiği işletim sistemlerini kullanmak süreklilik ve desteklenebilirlik 
açısından zaruridir. Sunucu üreticileri tarafından desteklenen ciddi Linux sürümlerinin hemen 
hepsinin ticari veya kamu kurumlarında kullanılan versiyonları için yıllık bazda ücretli destek 
ve güncelleme hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca maliyetlerin belirlenmesinde satış ve destek 
kalemleri ile birlikte var olan altyapı ile entegrasyon, personel eğitimi ve sunucu sistemlerinin 
çalışmadığı zamanlarda kurumun kaybı olan maliyetlerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
Daha az maliyetli olan Linux temelli işletim sistemlerinin tercih edilmesi toplam sahip olma 
maliyetleri tüm proje yaşam çevrimi süreci içerisinde değerlendirilerek ve Bakanlık altyapısı 
dikkate alınarak verilmesi gereken bir karar olmaktadır. 

Açık lisansa sahip bir işletim sistemi olan Linux sürümleri dışında Bakanlığımızın 
kullanmakta olduğu veritabanı, işzekası, raporlama gibi yazılımların Linux versiyonlan da 
genellikle mevcuttur ve söz konusu yazılımların lisansı belirli bir ücrete sahiptir. Yazılımların 
lisanslama yöntemleri işletim sisteminden bağımsız olup her firma için farklılık 
göstermektedir. Burada önemli olan husus, 7x24 koşullarında kesintisiz hizmet garantisini 
sağlayan ve bunun için gerekli desteği verebilen hiçbir yazılımın ücretiz ya da maliyetsiz 
olmadığının bilinmesi gerektiğidir. 
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Proje ihalelerinde herhangi bir marka ya da platform belirtiminin söz konusu olmadığı 
Bakanlığımızda, sunucu tarafında çalışacak yazılımlar olarak sürekli ve güvenilir 
çalışabilecek altyapı ve desteğe sahip işletim sistemi ve yazılımlar kullanılmaktadır. 

Kişisel bilgisayarların işletim sistemi konusunda toplam sahip olma maliyeti açısından fazla 
bir değişiklik yoktur. Sürekli ve güvenli çalışması istenen, arkasında destek ve güncelleme 
sağlama garantisi olan Linux sürümlerinin destek ve güncelleme ücretleri bulunmaktadır. 
Ancak sunucu tarafından farklı olarak bu alanda TÜBİTAK tarafından hazırlanan ulusal 
Linux sürümü vardır. Son kullanıcı tarafında kullanımı etkileyen en önemli faktör 
kuUanıcılann bilgi ve lecrübesidir. Bir anda Linux kullanımına geçmek kullanıcılar için zor 
olmakla ve günlük rutin işlerini dahi yapamaz duruma gelmektedirler. Böyle bir geçiş tüm 
personeli kapsayan detaylı bir eğitim ve tüm kamu kurumlan nczdinde toplu bir hareket ile 
mümkün görülmektedir. TÜBİTAK'ın hazırlamakta olduğu ulusal Linux sürümünün kamu 
kurumlarında kullanılması yönünde bir Başbakanlık uygulaması olduğu takdirde 
Bakanlığımızca da uygulanacaktır. 

SORU 3) Lisans olmadan kullanılabilen Linux temelli işletim sistemleri firma, kurum ve 
şahısların bilişim harcamalarından önemli oranda tasarruf etmesini sağlamaktadır. Ülkemizde 
bu nevi yazılımların yaygınlaştırılması hususunda hükümet bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 

CEVAP 3) Linux temelli işletim sistemlerinin kullanılması yolunda Bakanlığımıza ulaşmış 
bir bilgi bulunmamaktadır. Linux temelli işletim sistemleri lisanssız değil açık lisans ile temin 
edilebilmektedir. İkinci soruya verilen cevapta da açıklandığı üzere toplam sahip olma 
maliyeti göz önüne alındığında söz konusu ürünler de bir güncelleme ve destek maliyetine 
sahiptir. 

Bir işletim sisteminin Bakanlığımızda kullanılabilmesi için yazılımın kararlı, güvenilir, 
desteğe sahip ve güncellenen ciddi bir yazılım olması, kullanıcıların bu yazılım konusunda 
tecrübeye sahip olması ve Bakanlık genelinde yürütülen işlerin aksamaması için 
kurumumuzda kullanılan tüm yazılımların söz konusu işletim sistemi üzerinde uyumlu bir 
şekilde çalışması gerekmektedir. 
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2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, avukatların yargı dokunulmazlığına ve hukuki güven
liğe ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1853) 

TÜRKİYE BÜYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından Anayasanın 
98. ve İçtOzûğOn 99. maddesi gereğince yazıh olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 30.01.2008 

Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 

Kızıltepe'de baba ve oğul Kaymaz'ın evinin önünde Öldürülmesiyle tlglll 4 polisin 
yargılandığı ve berget ettiği ,Eskişehir Ağır Ceza mahkemesinde ki davanın 19 Aralık 
2005'teki duruşma çıkışında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı müdahil avukat Tahlr Elçi, "biz 
tarafsız yargılanmayı istiyoruz/adaletin burada gerçekleşmesini istiyoruz" dediği İçin 
açıklamanın ardından güvenlik gerekçesiyle davanın görüldüğü yer olan Eskişehir 
Cumhuriyet Baş Savcılığı harekete geçmiş, Adalet Bakanlığı'na başvurarak avukat Elçi 
hakkında soruşturma izni almıştı. Avukat Elçi ise sorgusunda yargıyı etkilediğini 
düşünmediğini, sadece tarafsız olmasını istediğini anlatmıştı. Ancak Elçi hakkında 
'yargılamayı etkilemek' suçundan dava açıldı. Dosya, davanın görülmesi- için - Elçi'nln 
'yargının uygulamasından' şikâyetçi olduğu Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesl'ne gönderildi. 
Elçi'nln avukattan ise "Eiçi'den şikâyetçi olan mahkeme, Elçi'yl yargılayamaz" diyerek, 
davanın Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesl'nde görülmesine itiraz etti.Bu nedenle dava 
dosyasına bakmak üzere en yakın mahkeme olan Kütahya Ağır Ceza Mahkemesl'nden bir 
heyet, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesl'nde duruşma tarihi için görevlendirildi. 

SORULAR: 

1- Şemdinli davasında Savcı görevden alındı, 11 müdahil Avukat hakkında 
soruşturma açıldı, şimdi Kızıltepe "Kaymazlar" davası müdahil Avukatı Av. Tahir 
Elçi hakkında dava açıldı. Hükümet "işkencede sıfir tolerans" derken,yaşam 
hakkına yönelik bir davanın avukatlannm,Adalet Bakanlığının izni ile 
yargılanmast,bağımsız yargıya savunma hakkına müdahale değil mi? 

2- Müşteki Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi "nem müşteki hem de yargılayan" 
olabilir mi? avukatlar hakkında dava açılma kurallarına aylan değil mi? Kütahya 
Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Eskişehir'e giderek "Seyyar Görev" yapması 
tarafsızlık konusunda kaygı uyandırmaz mı? 

3- Anayasanın 90 net maddesi uyarınca taraf olduğumuz sözleşmelere göre 
"Avukatların yargı dokunulmazlığr" ne zaman sağlanacak?Yargının üçlü saç ayağı 
olan savcı-hakim-avukat eşit değil mi? 

- 6 2 4 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI *.?./?:?/2008 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/1853-3482/7564 sayılı yazı, 

b) 21/02/2008 tarihli ve 388/235 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1853 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^_ 

EK: 
Som önergesi cevabı 

Sayın Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1853 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun; 
a) "Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı" kenar başlıklı 58. maddesinde, 
"Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 

görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, 
Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutlan ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla 
ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza 
mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın 
inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı 
gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez."; 

b) "Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması karan ve duruşmanın yapılacağı 
mahkeme" kenar başlıklı 59. maddesinde, 

"58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde 
dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenleyerek dosyayı son 
soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir. 

Mehmet Ali ŞjVHIN 
Bakan 
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iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, 
hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre 
içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır, 
gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun 
işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir." 

Hükümlerine yer verildiği malûmlarıdır. 
B) Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/189 Esas sırasında kayıtlı kamu davasının 

13/06/2007 tarihli duruşması sırasında, bazı müdahil vekillerinin mahkemeye ibraz ettikleri 
dilekçelerinde yer alan ifadeleri nedeniyle, 24/09/2007 tarihli "Olur" ile, haklarında 1136 sayılı 
Kanunun 58. maddesinin birinci fıkrası gereğince Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
soruşturma yapılmasına izin verildiği ve soruşturmalarının devam ettiği; 

Mardin İli Kızıltepe ilçesinde soru önergesinde adı geçen kişilerin öldürülmeleri olayıyla 
ilgili olarak, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/226 Esas sırasında kayıtlı kamu davasının 
19/12/2005 tarihli duruşması sırasında, soru önergesinde adı geçenin müdahil vekili sıfatıyla 
yaptığı basın açıklamasındaki beyanları nedeniyle, 13/03/2006 tarihli "Olur" ile, 1136 sayılı 
Kanunun 58. maddesinin birinci fıkrası gereğince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 
soruşturma yapılmasına izin verildiği; 29/12/2006 tarihli "Olur" ile de 1136 sayılı Kanunun 59. 
maddesi gereğince kovuşturma izni verildiği; Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 19/01/2007 
tarihli iddianame düzenlenerek son soruşturma açılması talebiyle Kütahya Ağır Ceza Mahkemesine 
verildiği; Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinin 20/03/2007 tarihli ve 2007/55 Karar sayılı ilamıyla, 
şüpheli avukatın adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan Türk Ceza Kanununun 288. 
maddesinin birinci fıkrası, 53. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları gereğince 
yargılanabilmesi için Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde son soruşturma yapılmasına karar 
verildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
II- a) Anayasanın, "Yargı yetkisi" kenar başlıklı 9. maddesinde, yargı yetkisinin, Türk 

Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 
138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verecekleri; hiçbir organ, makam, merci veya 
kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; 
genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; "Hâkimlik ve savcılık mesleği" 
kenar başlıklı 140. maddesinin ikinci fıkrasında, hâkimlerin mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa edecekleri; "Mahkemelerin kuruluşu" kenar başlıklı 
142. maddesinde, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin 
kanunla düzenleneceği; 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret 
olduğu; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı 
ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis içtüzüğü ile düzenleneceği; 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde, 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin, kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğu; 
"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de, başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve konusu 
evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı, 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde, soru önergesine konu edilen davalara ilişkin hususlar ile görüş ileri 
sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan hususlara cevap verilmesine yasal imkân 
görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. | c - ^ n > c ^ ^ 

Mehmet Ali ŞKHIN 
Bakan 
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3.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Yatağan ilçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1872) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili ^ 

Muğla ilimize bağlı Yatağan ilçemizin, yaklaşık 50.000 nüfuslu 
olmasına rağmen hali hazırda Adliye Binasının bulunmadığı, Adli vakaların 
Hükümet Konağının sadece bir katından zor şartlar altında yürütüldüğünü, 
bu nedenle hizmetin aksayıp gecikmesine sebebiyet verdiğini belirttiğim 
soru önergesine verdiğiniz cevapta; 2007-2008 programında olmadığını 
belirtmektesiniz. Bu bağlamda; 

- Yapımına mutlaka ihtiyaç duyulan, Adliye Binasının yapımı için, bir 
çalışma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
ADALET BAKANLIĞI 2.h°P./2Q0% 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-3558 sayılı yazı, 

b) 26/02/2008 tarihli ve 421/254 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alman, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1872 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. 

^£L-
Mehmet Ali Ş 

Bakan 
\HIN 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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I Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN 
! Muğla Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip, yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1872 Esas No.lusoru 
Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, yeni adalet binası yapımının bir plân dâhilinde icra edilmesi amacıyla 
Bakanlığımızca hazırlanan 'Tadat Edilmeyen Toplulaştınlmış Projelerde Alt Proje Seçimi ve 
Ödenek Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar" 31/01/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
belirlenmiş ve Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfasında 
(www.sgb.adalet.gov.tr) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yeni adalet binası 
yapılabilmesi için; 

a) Mevcut adalet binasının konumu, hükümet konağı içerisinde veya kiralık durumu, 
büyüklüğü ve ihtiyacı karşılama kapasitesi, 

b)Yeni hükümet konağı yapılma ve adalet binası için ayn bir blok oluşturulma durumu, 
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bina tahsis imkânı, 
ç) Zorunlu hallerde ek bina, tadilat veya kiralama suretiyle ihtiyacın giderilme imkânı, 
d)Adalet binası yapılacak yerlerde bölgenin coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu, 
gibi hususlar dikkate alınmaktadır. 
Bu Esaslar çerçevesinde, Yatağan Adalet Sarayı yapımı işi, yatırım programındaki 

projelerin yoğunluğu sebebiyle 15/01/2008 tarihli ve 26757 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede 
yayımlanan 2008 yılı Yatırım Programında yer almamış olup, önümüzdeki yıllarda 
değerlendirmeye alınacaktır. 

Bununla birlikte, Bakanlığımızca 58., 59. ve 60. Hükümetler döneminde; 
Bodrum ve Fethiye Adalet Saraylarının inşaatlarına 2005 yılı Temmuz ayında, Milas 

Adalet Sarayının inşaatına 2006 yılı Ocak ayında başlanıldığı ve bunların 2007 yılı Kasım ayında 
hizmete açıldığı; 

Marmaris Adalet Sarayının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Hükümet Konağı olarak 
yapılmakta iken, 2006 yılında inşaatı devir alınarak tamamlandığı ve 2007 yılı Kasım ayında 
hizmete açıldığı; 

Ortaca Adalet Sarayı inşaatının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı denetimi altında 1997 
yılında başlandığı ve 2007 yılı Kasım ayında hizmete açıldığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelemesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

*—-—flO ^ 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Bakan 
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4.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir kişinin hastane borcundan dolayı ceza aldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1930) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ER BATI JR 

CHP Adana Milletvekili 

Kayseri'de şeker hastalığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan ve bir hafta süreyle 

hastanede yatan Döne Hacer isimli vatandaşımız hastane borcunu ödeyemediği için hapis 

cezasına çarptın Imışlır. Ancak geçtiğimiz günlerde gerek Sayın Başbakanımız gerekse Sağlık 

Bakanımız bir daha hastane borcu sebebiyle hiçbir vatandaşımızın hastanelerde rehin 

tutulamayacağını dile getirmiştir. Ancak, Döne Hacer isimli vatandaşımızın yaşadığı durum 

da göstermektedir ki halen vatandaşlarımız hastane borcundan dolayı sıkıntılar yaşamaktadır, 

Bu çerçevede; 

1. Döne I lacer'in yaşadığı bu sıkıntıdan kimler sorumludur? 

2. Kabine üyelerinin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen halen neden vatandaşlarımız 

hastane borcundan dolayı rehin tutulmakta, hapis cezasına çarptırılmaktadır? 

3. Kabine üyelerinin ve Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamaların gereğinin ilgili 

yöneticilerce yerine getirilmemesinden Başbakan ve Sağlık Bakanı'mn bilgisi var mıdır? 

4. Bu tür bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alınması 

düşünülmekledir? 

5 - Valandaslaamı/.ın hastaneler ile karşı karşıya kalmamaları için ne yapılacaktır? 
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T.( . 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genci Müdürlüğü 

Sayı : IU O.O.Tl IG.0.16.00.02-610 / / O 3 5 7 ? ^ 0 7 7rf^î? 
Konu : Yazılı soru önergesi <-- "> ' ^ ' ^ v J v) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 26.02.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-40-17/853 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR tarafından Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen "Hastane borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın yaşadığı sıkıntıya" ilişkin, kendileri 
adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 7/1930 sıra sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Ek: Yazılı Soru Önergesinin Cevabı ı 

Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen "Hastane borcunu 
ödeyemeyen bir vatandaşın yaşadığı sıkıntıya" ilişkin 7/1930 sıra sayılı yazılı soru 

I önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Kayseri' de şeker hastalığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan ve bir hafta 
süreyle hastanede yatan Döne ACER isimli vatandaşımız hastane borcunu ödeyemediği için 
hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak geçtiğimiz günlerde gerek Sayın Başbakanımız gerekse 
Sağlık Bakanımız bir daha hastane borcu sebebiyle hiçbir vatandaşımızın hastanelerde rehin 
tutulamayacağını dile getirmiştir. Ancak Döne ACER isimli vatandaşımızın yaşadığı durum 
da göstermektedir ki halen vatandaşlarımız hastane borcundan dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. 

Bu çerçevede; 
Soru 1: Döne ACER' in yaşadığı bu sıkıntıdan kimler sorumludur? 
Soru 2: Kabine üyelerinin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen halen neden 
vatandaşlarımız hastane borcundan dolayı rehin tutulmakta, hapis cezasına 
çarptırılmaktadır? 
Soru 3 : Kabine üyelerinin ve Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamaların gereğinin 
ilgili yöneticilerce yerine getirilmemesinden Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın bilgisi 
var mıdır? 
Soru 4: Bu tür bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alınması 
düşünülmektedir? 
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CEVAPLAR: 

20.01.1946 Kırıkkale doğumlu ve kızı üzerine 0.172.192.172 Bağ-no ile BAĞ-KUR 
sağlık güvencesine sahip olan Döne ACER isimli vatandaş Hipertansiyon+Tip 2 Diyabet 
tanısı ile 14.09.2005 tarihinden bugüne kadar değişik tarihlerde Bakanlığımıza bağlı kurum ve 
kuruluşlarımızda tedavi edilmiş ve sorun yaşanmamıştır. 

Cevap 1-2: Adı geçen vatandaşımızın 07.09.2006 tarihinde Kayseri Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi' ne başvurduğu, Diyabeles Mellutus tanısı ile Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavisinin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. 

Aldığımız bilgiye göre, belirtilen tarihte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine Bağ-Kur' lu hasta şevkinin kabul edilmemesi nedeniyle fatura hasta adına 
düzenlenmiştir. Mevcut uygulamaya göre tedavi giderinin ilgili tarafından Bağ-Kur'dan tahsil 
edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla adı geçen hastanın üniversiteye olan borcu nedeniyle 
hastanede rehin tutulmadığı ve hapse atılmadığı anlaşılmaktadır. Bağ-Kur'dan tahsil edilmek 
üzere üniversite hastanesince düzenlenen tedavi gideri senedine istinaden yapılan icra 
takibinde, mal beyanında bulunulmamasından doğan bir ceza uygulaması verildiği 
anlaşılmaktadır. 

Esasen ilgili kurumların "sosyal hizmet" anlayışıyla yaklaşım göstermeleri durumunda 
bu kabil sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Nitekim İl Sağlık Müdürlüğümüz olayı Öğrenir 
öğrenmez hemen harekete geçmiş ve vatandaşımızın mağduriyetini önlemek için üniversiteyle 
irtibat kurarak gerekli girişimde bulunmuştur. 

Şahsım ve Bakanlığım bu konuda çok hassas olup, nadir de olsa yaşanabilen bu tatsız 
olayların vukuunda hemen müdahale etmekte ve vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için 
azami özen gösterilmektedir. 

Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen "Hastane borcunu 
ödeyemeyen bir vatandaşın yaşadığı sıkıntıya" ilişkin 7/1930 sıra sayılı yazılı soru 

Önergesinin cevabıdır. 

Cevap 3-4: 04.07.2006 tarih ve 2006/75 sayılı Genelgemizde; özel ve kamuya ait 
bütün acil başvuruların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi, hastanelere başvuran hastaların sosyal 
güvencesine bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavilerinin derhal yapılması, sosyal 
güvencesi olmayan hasta ve yakınlannın mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, idari ve mali işlemlerin tıbbi işlemleri geciktirilmeden yapılacak şekilde takip 
edilmesi, tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşların gerekli 
desteğin sağlanması amacıyla İl/ İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma Vakfı' na 
yönlendirilmesi doğrultusunda düzenleme yapılarak, 81 İl Valiliğine duyuru yapılmıştır. 

İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Cumhurbaşkanınca cezası kaldırılan mahkumlara ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/193 7) 

TÜRKİYE BÜYİJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞÎ'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 06.02.2008 

Muharrem ÎNCB 
Yalova Milletvekili 

1- Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra Anayasa'nın 104. 
maddesinin "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 
hafifletmek veya kaldırmak" başlıklı hükmü doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı 
Makamına Bakanlığınız tarafından hangi mahkumların affına ilişkin dosya tanzim 
edilmiştir? 

2- Cumhurbaşkanlığı Makamına dosyası sunulan hangi mahkum hangi suç/lardan ceza 
alınıştır? 

3- Cumhurbaşkanlığı makamı hangi mahkumların cezalarının kaldırılmasına, hangi 
mahkumların cezalarının hafifletilmesine karar verilmiştir? 

4- Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından mahkumların cezasının affedilmesine veya 
hafifletilmesine ilişkin dosyalardan uygun görülmeyerek iade edilen yada 
onaylanmayan var mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ^../c.3/2008 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-3672 sayılı yazı, 

b) 06/03/2008 tarihli ve 553/303 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1937 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHI 

EK: B a k a n 

Soru önergesi cevabı 
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Sayın Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1937 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkilerinin düzenlendiği Anayasanın 104. maddesinde yer 
alan "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cczalannı hafifletmek veya 
kaldırmak." hükmü kapsamında Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına; birden 
fazla kişiyi kasten öldürmek, bulundurma ruhsatlı tabancayı taşımak suçlarından hükümlü Derviş 
Uzun'un, yasadışı TKP/ML-TIKKO örgütüne üye olmak suçundan hükümlü Mehmet Akatekin'in 
ve tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan hükümlü 
İsmet Kösebalaban'ın dosyalarının gönderildiği, 

Bunlardan, Derviş Uzun ve Mehmet Akatekin'in Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
affedildiği ancak, İsmet Köscbalaban'a ait dosyada henüz olumlu veya olumsuz karar verilmediği. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakar 

6.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 'nın, Konya 'nın yeni mahkeme ve adli personel ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1938) 

TÜRKİYE UCJYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAlltN taralından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.08.02.2008 

Mustafa KALAYCI 
Konya Milletvekili 

Yargrya ve Konya'ya yakışır yeni Adalet Sarayının açılışı 17 Aralık 2007 tarihinde 
yapılmış olup bugünlerde hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni Adalet Sarayının yapılmasının 
temel amacı ihtiyaç duyulan yeni mahkemelerin, yargının ve vatandaşlarımızın hizmetine 
sıınulmasıdır. 

Konya'da yıllardan beri ihtiyaç olduğu halde mevcut binanın yetersizliği sebebiyle bu 
güne kadar kurulamayan pek çok mahkemenin olduğu, mevcut mahkemelerin iş yükü ve 
yoğunluğu altında fedakarca çalıştığı, duruşmaların iş yoğunluğu sebebiyle 4 ay, 5 ay sonraya 
bırakıldığı, malumdur. 

Bu sebeple yeni Adalet Sarayı'nın hizmete girmesiyle eş zamanlı olarak yeni 
mahkemelerin kurulması elzemdir. 

Bu bağlamda; yeni mahkemelerin kurulması ve personel ihtiyacının giderilmesi 
konusunda çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi aşamadadır? 

Konya'mız ve Konya Adliyemiz için acilen ihtiyaç olduğu kanaatimle, bu ihtiyaçların 
ne zaman giderileceği konusunda bilgi verir misiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

;2h./W/2008 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-3672 sayılı yazı, 

b) 06/03/2008 tarihli ve 552/302 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1938 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: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Mustafa KALAYCI 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Mehmet Ali! 
Bakan 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1938 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Her yıl düzenli olarak yürütülen adlî yargıda mahkeme sayılarının yeterliliğine ilişkin 
çalışma kapsamında Konya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından 
alınan görüşte mevcut mahkeme sayılarmack olarak iki sulh ceza, bir icra, bir ticaret ve bir çocuk 
mahkemesinin kurularak faaliyete geçirilmesi talep edilmiştir. 

Söz konusu talep, Mart ayı içinde yapılacak çalışmalarda değerlendirilerek, iş durumu ve 
personel sayılarına göre ihtiyaç duyulan mahkemelerin kurulmasına ilişkin işlemlere başlanacaktır. 

Yeni kurulacak mahkemelerin hâkim ihtiyacı yaz kararnamesinde yapılacak atamalarda, 
personel ihtiyacı ise ilk personel alımlarında karşılanmaya çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞA 3İN 
Bakan 
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7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, bahşişle ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/1971) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 11.02.2008 ,, I [L 

^ Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Özak ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Mehmet Zeki Adlı "rüşvetle bahşişi birbirine karıştırmamak lazım", "evlenenler, ev 
alanlar bahşiş verir" şeklindeki, kamu hizmetlerinde bahşişe onay veren, açıklamaları 
kamuoyuna yansımıştır. 

•Bu kapsamda; 

1- Kamu hizmetinin sunumu aşamasında, hizmet alanların bahşiş 
vermesi, kamu yönetim ilkeleriniz ile bağdaşmakta mıdır? 

2- Kamu hizmetinin sunumu aşamasında, hizmet alanların "bahşiş" 
vermesi suistimallere açık bir uygulama değil midir? Böyle bir uygulamaya, 
Bakan ve genel müdür düzeyinde yeşil ışık yakılması kabul edilebilir bir durum 
mudur? 

3- Genel Müdür Adlı'nın, "vatandaşın verdiği 15-20 YTL'nin rüşvet 
sayılmayacağı" açıklaması ne anlama gelmektedir? Haksız olarak alınıp verilen 
para, kaç YTL olduğunda rüşvet kapsamına girecektir? 

4- Bir dönem gündeme gelen "Benim memurum işini bilir" anlayışının 
devamı niteliğindeki "bahşiş" açıklamaları karşısında, kamu hizmetlerinin 
sunumunda bahşişi serbest bırakan ya da yasaklan bir düzenlemeye gidecek 
misiniz? İlgili Bakan ve bürokratınızı uyaracak mısınız? 

5- Bahşiş açıklamasını yapan Bakan ve bürokratınız, kamu görevlilerinin 
"fedakarca" hizmet verdiğini açıklarken, devlet memurlarının fedakarlığının 
karşılığının "bahşiş" yerine, maaş düzenlemesi ile verilmesi daha doğru bir 
yaklaşım değil midir? Bu konu da bir adım atacak mısınız? Yoksa, kamu 
çalışanları, bahşiş almaya devam mı edecektir? 
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TC. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ S İÜ 
Konu : Antalya Milletvekili 28 MART 2008 

Hüsnü ÇÖLLÜ'rıün 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) 28/02/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/1971-3762/8315 sayılı 
yazınız. 

b) Başbakanlığın 04.03.2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106- 41- 14/961 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız gereğince, ilgi (b) yazı ekinde alınan; Antalya Milletvekili Hüsnü 
ÇÖLLÜ'nün Sayın Başbakanımıza yönelttiği. Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/1971 Esas sayılı yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
EK: Bakan 
-Cevap Yazısı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ'NÜN 

T.B.M.M. 7/1971 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz ÖZAK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet 
Zeki Adlı "rüşvetle bahşişi birbirine karıştırmamak lazım", "evlenenler, ev alanlar bahşiş verir" 
şeklindeki, kamu hizmetlerinde bahşişe onay veren, açıklamaları kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1-Karnu hizmetinin sunumu aşamasında, hizmet alanların bahşiş vermesi, kamu yönetim 
ilkeleriniz ile bağdaşmakta mıdır? 

2-Kamu hizmetinin sunumu aşamasında, hizmet alanların "bahşiş" vermesi 
suiistimallere açık bir uygulama değil midir? Böyle bir uygulamaya, Bakan ve Genel Müdür 
düzeyinde yeşil ışık yakılması kabul edilebilir bir durum mudur? t 

&uL 
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3-Genel Müdür ADLI' nın, "vatandaşın verdiği 15-20 YTL'nin rüşvet sayılmayacağı" 
açıklaması ne anlama gelmekledir? Haksız olarak alınıp verilen para, kaç YTL olduğunda rüşvet 
kapsamına girecektir? 

4-Bir dönem gündeme gelen "Benim memurum işini bilir" anlayışının devamı 
niteliğindeki "bahşiş" açıklamaları karşısında, kamu hizmetlerinin sunumunda bahşişi serbest 
bırakan ya da yasaklayan bir düzenlemeye gidecek misiniz? İlgili Bakan ve bürokratınızı 
uyaracak mısınız? 

5-Bahşiş açıklamasını yapan Bakan ve bürokratınız, kamu görevlilerinin "fedakarca" 
hizmet verdiğini açıklarken, devlet memurlarının fedakarlığının karşılığının "bahşiş" yerine, 
maaş düzenlemesi ile verilmesi daha doğru bir yaklaşım değil midir? Bu konu da bir adım atacak 
mısınız? Yoksa, kamu çalışanları, bahşiş almaya devam mı edecektir? 

/ 
CEVAPLAR: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürünce söylenen söz sadece, Antalya'da tertiplenen bir 
toplantıdan çıkarken, Anadolu Ajansı Muhabirinin "son günlerde Tapu Sicil Müdürlüklerinde 
yaşanan rüşvet olayları ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna; aynen "insanlar evlenirken veya 
ev satın alırken mutluluğundan dolayı görevlilere bahşiş veriyor. Bizde de bu tür şeyler oluyor, 
ancak hangi ad altında olursa olsun, Devlet Memurunun "bahşiş almasına karşıyız. Bununla her 
türlü mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Olumsuzlukların temelinde yatan sebep 
hu Bahşiş adı altında para veriliyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz, bununla mücadele 
ediyoruz." şeklindedir. 

Bu beyanlarda da görüleceği üzere; rüşveti ya da bahşişi yasallaştıncı, meşrulaşüncı ve 
kamuoyunu yanlış yönlendirici hiçbir taraf bulunmamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürünün "Bahşiş" tabirini kullanırken, memurun aldığı bu paralann rüşvet veya suç 
olmadığını iddia etmek için değil, vatandaş tarafından verilen bu tür paralann, vatandaşlarca 
bahşiş olarak görülmesidir. Yani, toplumca kabul görmüş bir takım adetlerin ve günlük hayatta 
olağan görülen şekliyle, alışılagelen alışkanlıkların kamuda sıkıntılara yol açtığını 
vurgulamasıdır. Dolayısıyla, Genel Müdürün bu beyanı; vatandaşın memura verdiği parayı 
rüşvet değil, bahşiş olarak gördüğünün yanlışlığını belirtmekten ibarettir. Zaten beyanatında da 
görüleceği üzere, "İdare olarak en büyük sıkıntımız bu" şeklinde ifade kullanıyor ki, bu ifade 
durumu teyit edici niteliktedir. Yaptığı beyanatta vatandaşın verdiği bu paraların doğru olmadığı 
yönünde ifadeleri bulunmaktadır. 

Kamu hizmetinin sunumu aşamasında, hizmet alanların bahşiş vermesi suiistimallere açık 
bir uygulamadır. Böyle bir uygulamaya yeşil ışık yakılması söz konusu değildir. Tapu ve 
Kadastro gibi geniş kitleleri içine alan ve işlev kapasitesi yüksek olan bir kamu kurumunun 
başında bulunan bir Genel Müdürün bahşiş konusuyla mücadele ettiğini belirtmesine rağmen, 
beyanatının ulusal basın tarafından çarpıtılması, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratmıştır. 

Tapu Sicil Müdürlüklerinde özveriyle çalışan personele, döner sermaye gelirlerinden ek 
ödeme yapılması yolunda ilave bir düzenlemeyi öngören Yasa Tasarısı Meclise sevk edilmiş 
olup, Komisyonunda görüşmeleri devam etmektedir. 
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8.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, Çerkezköy 'deki derelerin kirliliğine ve arındırıl
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/1982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgcsi'ndcki fabrikalardan çıkan 

zehirli atıklar Çerkezköy'deki Narin ve Çorlu derelerinin renginin adeta siyaha dönüşmesine 

yol açmıştır. Fabrika atıklarının yanında ilçenin kanalizasyon alıkları da Çorlu Deresi'ne 

boşalmaktadır. Bu bağlamda; 

1. İlgili Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin toplam sayısı 

kaçtır? Kaç adet işletmede gerekli arındırma sistemi mevcuttur? 

2. Arındırma sistemi bulunmayan işletmeleri tespit için şimdiye herhangi bir 

incelemede bulunulmuş mudur? 

3. Derelerin kirlenmesine sebep olan işletmeler için herhangi bir yasal işlem 

başlatılmış mıdır? 

4. Bahsi geçen derelerin arındırılması için alınması düşünülen tedbirler nelerdir? 

5. İlçenin kanalizasyon sisteminin Çorlu Deresi'nc akıtılması dışında başka bir çözüm 

yolu bulunması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ÇF.VRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B. 18.0.BHİ .0.00.00/610.01 - li'l HjİMm 
Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) Başbakanlığın 04.03.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12.1O6-41-25-967 sayılı yazısı. 
b)TBMM' nin 11.03.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4082 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ekinde alman, Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR' un 7/1982, 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL' in 7/2179, Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet 
ERENKAYA' nın 7/2180, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE' nin 7/2181 ve 
Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN' in 7/2256 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Veysel EROGLU 
Bakan 

EK 
Ek 1-7/1982 sayılı önerge cevabı 
Ek 2-7/2179 sayılı önerge cevabı 
Ek 3-7/2180 sayılı önerge cevabı 
Ek 4- 7/2181 sayılı önerge cevabı 
Ek 5- 7/2256 sayılı önerge cevabı 

639-
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN N. GAYE ERBATUR' UN 
7/1982 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin toplam 
sayısı kaçtır? Kaç adet işletmede arındırma sistemi mevcuttur? 

CEVAP 1. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. ve II. Kısım olmak üzere iki 
bölümden oluşmaktadır. I. Kısımda faaliyette olan 99 adet işletme bulunmakta olup, bu 
işletmelerin atıksulan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma tesisine 
verilmektedir. II. Kısımda ise 83 adet işletme faaliyet göstermekte olup, bunların 43'ünde 
münferit atıksu antma tesisi bulunmaktadır. Geriye kalan 40 işletmenin prosesinden 
endüstriyel nitelikli atıksu oluşmadığı ve personel sayısının 84 kişiyi geçmemesinden dolayı 
antma tesisleri bulunmamaktadır. Ayrıca, II. Kısımda yer alan ve münferit atıksu arıtma tesisi 
bulunan işletmelere yönelik olarak, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi II. Merkezi Atıksu 
Arıtma tesisinin inşaatına başlanmıştır. 

SORU 2. Arındırma sistemi bulunmayan işletmeleri tespit için şimdiye herhangi bir 
inceleme de bulunulmuş mudur? 

CEVAP 2. il Müdürlüğümüz tarafından, Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar 
yapılan denetimlerde, yapma zorunluluk olduğu halde, atıksu artıma tesisi bulunmayan 
işletme tespit edilmemiştir. 

SORU 3. Derelerin kirlenmesine sebep olan işletmeler için herhangi bir yasal işlem 
başlatılmış mıdır? 

CEVAP 3. Su kirliliğinin önlemesi çalışmalan kapsamında; İl sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren sanayi kuruluşları rutin olarak denetlenmekte ve ayrıca program dahilinde 
gece şok denetimler yapılarak, işletmelerin atıksu arıtma tesislerinden atıksu numuneleri 
alınmakta olup, Yönetmelikte belirtilen parametrelere aykın deşarj yapan işletmelere idari 
para cezalan uygulanmaktadır. 

SORU 4. Bahsi geçen derelerin arındırılması için alınması düşünülen tedbirler 
nelerdir? 

CEVAP 4. Ergene Havzasımn mevcut kirlilik durumunu belirlemek ve çevre 
problemlerine bütüncül çözüm önerileri geliştirerek uygulamaya koymak maksadıyla, 
04.09.2006 tarihinde, Bakanlığımız tarafından Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı 
çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında, mevcut su kaynaklarının entegre yönetimini 
sağlayabilecek bir modele ulaşmak ve sorunların çözümüne yönelik bütüncül ve sistematik 
yaklaşımların getirilmesi ve çalışmalara ilgili tüm taraflar dahil edilerek, proje sonunda 
kirliliğin izlenmesi ve önlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları arasında teknik ve idari 
sürekliliğin sağlanması, projeden sonra kurulan sağlıklı bir sistemin devam ettirilebilmesi için 
izleme ve raporlamanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

SORU 5. İlçenin kanalizasyon sisteminin Çorlu Deresine akıtılması dışında başka bir 
çözüm yolu bulunması düşünülmekte midir? 

CEVAP 5. Havzada öncelikli yatırımların başında gelen iki adet atıksu antma tesisi 
projesinden biri olan; 350.000 kişi (2040 yılı) nüfusa hizmet edebilecek Tekirdağ Çerkezköy 
İlçesi, Kapaklı Beldesinde kurulması planlanan evsel nitelikli atıksu antma tesisinin 
projelendirilmesi yapılmıştır. Çerkezköy, Kapaklı, Veliköy, Kızılpınar ve Karaağaç Belediye 
Başkanlıklarından oluşan bir birlik kurulması ile yer tahsisi konusunda çalışmalar halen 
devam etmektedir. 
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9.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Muğla 'da yabancılara satılan taşınmaz miktarına, 
- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu 'nun, bazı personelin arsa ve TOKİ konutu edinimi ve gri 

pasaport kullanımıyla ilgili iddialara, 
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür 'ün, bahşiş konusundaki açıklamasına, 
- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun bahşiş ile ilgili açıklamasına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'in cevabı (7/1993, 1994, 1995, 

1996) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk ÖZAK tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.02.2008 

Prof.Dr.Metin ERGUN 

Muğla Milletvekili 

"AB'yc 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, gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılan taşınmaz satışlarının miktarı ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Özlem ÇERÇIOGLU 
CraP Aydın Milletvekili 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı personeline TOKİ tarafından tahsis edilen Turkuaz konutlarına 
müracaat ettikleri halde, önceden kura-çekildiüi için. personelin bir kısmına ev veri İçmeyeceği 
ifade edilmiştir. Buna göre; 

1- Bakana yakın bazı personellerin kura çekilmeden Turkuaz konutlarında ev sahibi 
olduğu doğru mudur? 

2- TOKİ'nin yaptırdığı Doğa Kent Konutlarından konut alan personel, Turkuaz. 
Konutlarından konut alan personelle aynı mıdır? 

3- Teknik Araştırma Uygulama Müdürlüğü tarafından kura ile dağıtılan arsalardan 
bakanlık personeli alamazken bakana yakın bazı personelin burada da kurasız arsa 
aldığı iddiaları doğru mudur? 

4- Bakanlıkta bulunan bazı personele görevleri dolayısıyla dağıtılan gri renkli geçici 
görev pasaportunun, bazı personel ve aileleri tarafından tatil amaçlı kullanıldığı iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa personel hakkında yasal takip 
yapılacak mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

•Aşağıdaki -sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Rıza ERTEMUR 
Denizli Milletvekili 

Ulusal basınımızda, Bayındırlık ve Iskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın, tapu 
dairelerinde yaşanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorulara verdiği "Bahşiş ile rüşveti bir 
birine karıştırmamak lazım. Hukuki ve ahlaki olmayan her şeyin karşısındayız" beyanı 
yer almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Vatandaşlarımızın tapu işlemleri için verdiği, bahşiş, hangi yasal dayanağa 
istinaden alınmaktadır? Bu bahşişlerin ölçüsü nedir? 

2- Elde edilen bahşişlerin adaletli olarak dağıtılması için nasıl bir yöntem 
öngörüyorsunuz? 

3- Turizm sektöründe, bahşişlerin toplandığı "Tip Box" uygulamasını Tapu 
Kadastro Müdürlüklerinde yerleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

4- Sizce bahşişte sınır ne olmalıdır? İşlem başına sabit bir miktar düşünüyor 
musunuz? 

5- Bu açıklamanızı kamu yönetimi ciddiyeti ve Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu'nun ilke kararlan ve genelgeleri kapsamında nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

6- Bu açıklamanızın, özelde bakanlığınız birimleri, genelde ise tüm devlet 
kurum ve kuruluşlarındaki kamu çalışanlarına olumsuz örnek 
oluşturmaması, yaygınlaşarak rutin bir uygulama haline gelmemesi için ne 
tür önlem alacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. 

maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 12.02.2008 

Ahmet Kenan TANRIKULU 

İzmir Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklamada; 

vatandaşlarımızın ev aldıklarında çok sevindikleri için tapu müdürlükleri çalışanlarına bahşiş 

verdiklerini ifade ederek, bu kurumlarımızda çalışanlarımızı da zan altında bırakmıştır. 

1-) Tapu ve Kadastro Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklamanın ardından, "Bahşiş 

ile rüşveti birbirine karıştırmamak lâzım" yönündeki açıklamanız ile Genel Müdürünüzü 

desteklediğinizi mi ifade etmektesiniz? Bu bağlamda; rüşvetin ve bahşişin tanımı nedir? 

2-) Açıklamanızda ifade ettiğiniz vatandaşlarımızın sevincinin karşılığı olan bahşiş oranı 

nedir? 

3-) Yapmış olduğunuz açıklama ile geçtiğimiz günlerde bazı tapu müdürlüklerinde 

meydana gelen istenmeyen olayları genellemiş ve bunu kabul etmiş mi oluyorsunuz? 

4-) Her iki açıklama da tapu müdürlüklerinde çalışanlarımızı zan altında bırakmıştır. Bu 

durumu nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsunuz? 

5-) Mevcut bir sorunun çözümü aranması gerekirken, bu sorunu bahşiş olarak 

nitelemek ve bunu genellemek ilkeli yönetim anlayışla ne kadar bağdaşmaktadır? 

6-) Tapu ve kadastro işlemlerinde çağdaş standartları yakalamak için 2003 yılından bu 

yana ne gibi çalışmalar yapılmıştır? E-tapu gibi elektronik ortamda hizmet vermeyi düşünüyor 

musunuz? 

- 6 4 4 -



TBMM B: 84 1.4.2008 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/_5"/7 28 MART 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28/02/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-3741 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Prof.Dr.Melin ERGUN'un 7/1993, Aydı 
Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun 7/1994, Denizli Milletvekili Ali Rıza ERTKMÜR'ü 
7/1995 ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRlKULU'nun da 7/1996 Esas sayılar i: 
Bakanlığıma yöneltmiş oldukları yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN METİN ERGUN'UN 

T.B.M.M. 7/1993 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORUSU VE CEVABI 

SORU: 

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, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılan taşınmaz satışlarının miktarı ne kadardır? 

CEVAP: 

Muğla ili dahilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yabancılara salısı yapılan Ana 
Taşınmaz sayısı toplamı 1956, alanı 2 581 851 M2'dir. Ayrıca, Kat Mülkiyetli Taşınmaz 
sayısı 7090, alanı da 1 795 137 M2'dir. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/1994 ESAS SAYILI 
I YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
I SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı personeline TOKİ tarafından tahsis edilen Turkuaz 

Konutlarına müracaat etlikleri halde, önceden kura çekildiği için. personelin bir kısmına ev 
verilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Buna göre; 
1-Bakana yakın bazı personellerin kura çekilmeden Turkuaz konutlarında ev sahibi 

olduğu doğru mudur? 
2-TOKİ'nin yaptırdığı Doğa Kent Konutlarından konut alan personel, Turkuaz 

Konutlarından konut alan personelle aynı mıdır? 
3-Teknik Araştırma Uygulama Müdürlüğü tarafından kura ile dağıtılan arsalardan 

bakanlık personeli alamazken bakana yakın bazı personelin burada da kurasız arsa 
aldığı iddiaları doğru mudur? 

4-Bakanlıkta bulunan bazı personele görevlen dolayısıyla dağıtılan gri renkli geçici 
görev pasaportunun, bazı personel ve aileleri tarafından tatil amaçlı kullanıldığı iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğruysa personel hakkında yasal takip 
yapılacak mıdır? 

CEVAP: 

Ankara Turkuaz Vadisi Projesi kapsamında inşa ettirilen 300 adet konut ile aynı projenin 
devamı niteliğinde olan 5. Bölgede inşa ettirilen 426 adet konutun tamamı olmak üzere, toplam 
726 adet konut, Toplu Konut İdaresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında, 05/05/2007 
tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda, bu Genel Müdürlüğe tahsis edilmiştir. Söz konusu 
protokolün 1.maddesinde yer alan hüküm gereğince; "Taraflar, TOKİ mülkiyetindeki Ankara İli, 
Yenimahalle İlçesi, Yukarıyurtçuköyü, Kuyupınarı Mevkiinde yer alan arsalar üzerinde AK ve B2 
tipi 726 adet konul inşaatının TOKİ tarafından yaptırılması ve bu konutlardan; 

426 adedinin KGM tarafından "kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına 
ait meskeni bulunmadığını beyan eden" KGM personeline ve KGM' nin bağlı bulunduğu 
Bakanlık personeline satışını teminen, 300 adedinin ise KGM tarafından, "kendisine, eşine veya 
onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait meskeni bulunmama" şartı aranmaksızın, Karayolları 
personeline ve Karayolları Genci Müdürlüğü'nün o dönemde Bakanlığımıza bağlı olması 
münasebetiyle, Bakanlığımız personeline satışını teminen, talep organizasyonu gerçekleştirilmesi 
hususunda mutabakata varmışlardır." Hükmü uyarınca konut alıcılarının belirlenmesi işlemleri 
tamamen Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilmiştir. 

Konut listelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ' ye gönderilmesinden 
sonrada, bu İdarece ilgili banka şubesine talimat verilerek satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Hizmet pasaportları; ilgili personelin görevli olacakları süre boyunca kullanmaları 
amacıyla verilmektedir. Verilen gri pasaportların farklı amaçlarla kullanılmasını önlemek için 
görev dönüşlerinde geri alınarak, bağlı bulunduğu birimde muhafaza edilmekledir. 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ALİ RIZA E R T E M Ü R Ü N 

7/1995 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Ulusal basınımızda, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın, tapu 
dairelerinde yaşanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorulara verdiği "Bahşiş ile rüşveti bir 
birine karıştırmamak lazım. Hukuki ve ahlaki olmayan her şeyin karşısındayız" beyanı yer 
almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Vatandaşlarımızın tapu işlemleri için verdiği, bahşiş, hangi yasal dayanağa 
istinaden alınmaktadır? Bu bahşişlerin ölçüsü nedir? 

2-Blde edilen bahşişlerin adaletli olarak dağıtılması için nasıl bir yöntem 
öngörüyorsunuz? 

3-Turizm sektöründe, bahşişlerin toplandığı "Tip Box" uygulamasını Tapu 
Kadastro Müdürlüklerinde yerleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

4-Sizce bahşişte sınır ne olmalıdır? İşlem başına sabit bir miktar düşünüyor 
musunuz? 

5-Bu açıklamanızı kamu yönetimi ciddiyeti ve Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu'nun ilke karar lan ve genelgeleri kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? 

6-Bu açıklamanızın, özelde bakanlığınız birimleri, genelde ise tüm devlet kurum 
ve kuruluşlarındaki kamu çalışanlarına olumsuz Örnek oluşturmaması, yaygınlaşarak 
rutin bir uygulama haline gelmemesi için ne tür önlem alacaksınız? 

CEVAPLAR: 

Vatandaşların tapu işlemleri için her ne ad altında olursa olsun, memura verdiği 
paraların hiçbir yasal dayanağı yoktur ve suçtur. Bahşişi ve rüşveti birbirine karıştırmamak 
lazım şeklinde basına yansıyan haberlerin doğrusu, basına yansıdığı şekliyle değil, bahşişin 
de, rüşvetin de suç olduğu şeklindedir. Vatandaşın yapılan işin karşılığında verdiği paraların 
bahşiş olduğuna ve suç olmadığına dair, şahsım ve Tapu Kadastro Genel Müdürü tarafından 
herhangi bir ifade kullanılmamıştır. Aksine, vatandaşın memura kendiliğinden verdiği 
paraları, vatandaşlarımızın bahşiş olarak gördüğü, ve bunun da kurumda sıkıntı yarattığı, en 
büyük mücadelemizin de bu alanda olduğu vurgulanmıştır, 

Konusu suç olan bir şeyin, adaletli dağıtımı gibi bir şey, takdir edilir ki 
mümkün olamaz. 

Şahsımın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün bahşişin rüşvet sayılmayacağı yolunda 
herhangi bir beyanatı olmamıştır. Tam tersine her ikisi ile mücadele edildiğine dair 
beyanatlarımız vardır ki, kamu yönetimi ciddiyeti ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun etik 
davranış ilkelerine aykırı bir açıklamamız bulunmamaktadır. 

Kamu çalışanlarına kötü örnek olacak herhangi bir açıklamamız olmadığı için, 
menfaat temin etme eyleminin yaygınlaşması diye bir durum söz konusu değildir. 
Beyanatların tamamı dikkatle incelendiğinde, gerek rüşvetle, gerekse yapılan iş sonrası 
vatandaş tarafından memura verilen paralarla mücadele edildiğinin ifade edildiği görülecektir. 

Bu tür menfaat temini yoluna giden personel hakkında gerekli yasal işlemler yapılmakta 
ve yapılmaya da devam edilecektir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN 
AHMET KENAN TANRIKULU'NUN 

T.B.M.M. 7/1996 ESAS SAYİLİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Geçtiğimiz günlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklamada; 
vatandaşlarımızın ev aldıklarında çok sevindikleri için tapu müdürlükleri çalışanlarına bahşiş 
verdiklerini ifade ederek, bu kurumlarımızda çalışanlarımızı da zan altında bırakmıştır. 

1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklamanın ardından, "Bahşiş ile 
rüşveti birbirine karıştırmamak lâzım" yönündeki açıklamanız ile Genel Müdürünüzü 
desteklediğinizi mi ifade etmektesiniz? Bu bağlamda; rüşvetin ve bahşişin tanımı nedir? 

2) Açıklamanızda ifade ettiğiniz vatandaşlarımızın sevincinin karşılığı olan bahşiş oranı 
nedir? 

3) Yapmış olduğunuz açıklama ile geçtiğimiz günlerde bazı tapu müdürlüklerinde 
meydana gelen istenmeyen olayları genellemiş ve bunu kabul etmiş mi oluyorsunuz? 

4) Her iki açıklama da tapu müdürlüklerinde çalışanlarımızı zan altında bırakmıştır. Bu 
durumu nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsunuz? 

5) Mevcut bir sorunun çözümü aranması gerekirken, bu sorunu bahşiş olarak 
nitelemek ve bunu genellemek ilkeli yönetim anlayışla ne kadar bağdaşmaktadır? 

6) Tapu ve kadastro işlemlerinde çağdaş standartları yakalamak için 2003 yılından bu 
yana ne gibi çalışmalar yapılmıştır? E-tapu gibi elektronik ortamda hizmet vermeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR: 

Vatandaşlarımızın ev aldıklarında çok sevindikleri için Tapu Müdürlüklerinde 
çalışan memura kendiliklerinden verdikleri parayı; bahşiş olarak gördükleri şeklinde yapılan 
açıklamaların tamamı dikkatle incelendiğinde, bunun meşru ve yasal olmadığı, İdare olarak da 
en büyük sıkıntımızın bu olduğu ve bununla mücadele edildiği vurgulanmıştır. 

"Bahşiş" tabirinin kullanılmasından kasıt, verilen bu tip paraları bahşiş olarak 
gördüğümüzden ya da suç olmadığını iddia ettiğimizden değil, vatandaşta, sanki memura verilen 
bu tür paraların bahşiş olduğu gibi yanlış bir kanının oluşmasıdır. Bu yanlış kanıdan dolayı İdare 
olarak sıkıntı çekilen ve mücadele edilen sorunun bu olduğu vurgulanmıştır. Toplumca kabul 
görmüş bir takım adetlerin, günlük hayatta olağan görülen bir takım alışkanlıkların kamuya 
yansıdığı zaman yarattığı sıkıntıları göz önüne sermek ve haliyle bununla mücadelenin de İdare 
olarak en büyük sorun olduğunu belirtmektir. 

Yapılan açıklamanın tamamı dikkatle incelendiğinde, yanlış yorumlanabilecek bir 
durum olmadığı görülecektir. Bu bağlamda, yapılan açıklamalar da vatandaşça verilen bu tip 
paraların suç olduğu ve buna karşı olduğunu izah etmekten başka bir şey değildir. 

Bu itibarla rüşvet nedir, bahşiş nedir gibi ayrı ayrı tanımlamalar yapmaya da gerek 
yoktur. Her ikisi de suç unsurudur. 
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Şahsım ve Tapu Genel Müdürümüz tarafından yapılan açıklamalarda; Tapu 
Müdürlüklerinde meydana gelen istenmeyen bu olayları kabul etmemiz değil, tam tersine 
bunlarla mücadele edildiği ifade edilmektedir. Savcılıkça yapılan adli soruşturmanın yanı sıra, 
Genel Müdürlüğün Müfettişlerine de idari soruşturma emri verilmiştir. 

Açıklamalarımızda tapu müdürlüğü personelini zan altında bıraktığımızı 
düşünmüyorum. Zira o açıklamalarımızda bütün memurlarımızın bu şekilde menfaat temin 
ettiği şeklinde yorumlanabilecek bir cümle söylenmemiştir. Bu şekilde menfaat temin edeny 

personelle mücadele edildiği vurgulanmıştır. Bir kurumun içerisinde özveri ile çalışan personel 
ile kötü niyetli personel arasında ayırım yapılmaması herhalde düşünülemez. 

Tapu ve Kadastro işlemlerinde çağdaş standartları yakalamak için 
2003 yılı Ekim ayından itibaren, vatandaşlarımızın işlemlerle ilgili şikayetçi oldukları 
hususları anında Genel Müdürlüğe iletmeleri bakımından, Alo-Tapu hattı kurulmuştur. 
Vatandaşların işlem anında yaşadığı olumsuzlukları derhal bildirebileceği bir birim 
kurulmuş ve gelen talep ve şikayetlerle ilgili anında değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Tapu işlemlerinin sırasıyla yapılması için ön başvuru sistemine geçilmiş olup, sırası gelen 
ve evrakı tamam olan vatandaşın işi anında ve sırasıyla yapılmaktadır. Bütün Tapu 
birimlerindeki hizmetler elektronik ortamda verilmektedir. 

Birimlerimizin araç-gereç vb. donanımları ile mekansal ihtiyaçları gerektiği şekliyle 
karşılanmakta olup, böylece daha ferah ve geniş çalışma ortamlarında hizmet verilmeye 
başlanmıştır. 

TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) projesine hız verilmiş olup, işlemler 
elektronik ortamda yürütülmektedir. Projenin tüm Tapu Müdürlüklerimize yaygınlaştırılması 
çalışmaları devam etmektedir. Büyük şehirlerimizin Müdürlüklerinde proje uygulamaya 
geçmiştir. İşlem hacmi düşük olan taşra birimlerinde ise geçiş aşaması çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Vatandaşımızın Tapu Müdürlüklerinden hizmet alımı Avrupa standartlarının 
üzerindedir. İşlem evrakı lamam olan vatandaşımızın tapusu takriben 15-20 dakika gibi kısa 
süre içinde verilmektedir. 
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10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Mersin 'in tarihi eserlerine ve turizm bölgesi olma
sına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2033) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 11/02/2008 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

Mersin ilimiz Akdeniz'e sahil şeridi olan, gelecekte de ülkemiz turizmine önemli 
katma değerler getirecek güzide illerimizdondir. Bunun yanı sıra, il merkezinde ve ilçelerinde 
M.Ö. ve M.S. ki dönemlere ait çok kıymetli tarihi eserlere de ev sahipliği yapan bir ilimizdir. 

1. Mersin merkez ve ilçelerindeki tarihi eserlerin envanteri yapılmış mıdır? 

2. 2008 yılına kadar bakanlığınız Mersin merkez ve ilçelerinde hangi tarihi eserlerin 
restorasyonunu yaptırdı? Restorasyonları yapılacak eserlerin bir listesi var mıdır? 

3. Mersin ilinin Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesini düşünüyor musunuz? 

4. Anayasa Mahkemesi'nin "Kamu yararı gerekçesi ile Turizm yatırımları için kamu 
arazisi tahsisini durduran kararını ortadan kaldırmak için yeni bir kanun çıkarılmasını 
planlıyor musunuz? 
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T!C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610-SSSU 1% / öl /2008 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/02/2008 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/3741 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın 7/2033 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

ErtuğrulGÜNAY 
Bakan 

EKLER: 
Cevap 
Liste 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR'IN 7/2033 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Mersin ilimiz Akdeniz'e sahil şeridi olan, gelecekte de ülkemiz turizmine önemli 
katma değerler getirecek güzide i İlerim izdendir. Bunun yanı sıra, il merkezinde ve ilçelerinde 
M.Ö. ve M.S. ki dönemlere ait çok kıymetli tarihi eserlere de ev sahipliği yapan bir ilimizdir. 

SORU 1: Mersin merkez ve ilçelerindeki tarihi eserlerin envanteri yapılmış mıdır? 

CEVAP 1: Bakanlığımca Mersin merkez ve ilçelerindeki bütün tarihi eserlerin 
envanteri çıkarılmıştır. 

Konuya ilişkin listeler ektedir. 

SORU 2: 2008 yılına kadar Bakanlığınız Mersin merkez ve ilçelerinde hangi tarihi 
eserlerin restorasyonunu yaptırdı? Restorasyonları yapılacak eserlerin bir listesi var mıdır? 

CEVAP 2: Bakanlığımca 2008 yılına kadar Mersin merkez ve ilçelerinde 50 adet 
Kültür Varlığının restorasyonu yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılan ve 2008 yılında yapımı 
planlanan çalışmalar aşağıdadır. 

1-Mersin Erdemli Kızkalcsi Sur Duvarları ve Mozaik Restorasyonu ile kulelerin 
restorasyonu yapılmıştır. ; 

2-Mersin Erdemli Korikos Kalesi Restorasyonu ve Projesi yapımı işi tamamlanmıştır. 

3-Tarsus Sokak Sağlıklaştırma işi 42. sokak cephe sağlıklaştırılması tamamlanmış ve 
37. sokak sağlıklaştırması kısmen yapılmıştır. Geri kalan kısım için ihale yapılmıştır. 

4-Tarsus Eski Hal Camii işi onarımı tamamlanmıştır. 

5-Mcrsin Akdeniz Belediyesi Evleri yaklaşık maliyeti (3 adet) hazırlanmıştır. Akdeniz 
Belediyesince Emlak Vergilerinden yapılan kesintilerle restorasyonu yapılmakta olup 
kontrollüğü Bakanlığımca yürütülmektedir. 

6-Mersin Japon Evi yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

7-Mersin Mut Alahan Manastırı Proje yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

8-Mersin Anamur Tarihi Hamamı Proje yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

9-Mersin Anamur Mamure Kalesi kıyı taş tahkimatı yapılmıştır. Restorasyon 
uygulama proje ihalesi yapılmış olup proje koruma kurulunca onaylanmıştır. 

10-Mersin Anamur Müzesi onarımı işi yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 
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11-Mersin Astım Dilek Mağarası merdiven onarımı ve aydınlatma yapılması işi 
tamamlanmıştır. 

12-Mcrsin Cennet - Cehennem Obruğu tel örgü ile çevrilmesi işi tamamlanmıştır. 

13-Mersin Anamur Çobankale Proje yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

14-Mersin Eski Akdeniz Oteli uygulama yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

15-Mersin Gülnar Meydancık Kalesi çevre düzenleme proje yaklaşık maliyeti 
hazırlanmıştır. 

16-Mersin Atayurt Gazi Çiftliği yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

17-Mersin TOKİ kredisi ile yapılan Niyazi - Vefa Develi Evleri restorasyonu 
tamamlanmıştır. 

18-Mersin Silifke Kalesi Sur Duvarları Bakanlığım tarafından rölöve ve bir kısım 
restorasyon projesi hazırlatılmış olup yine bir kısım restorasyon uygulaması yapılmıştır. 
Bakanlığım kontrollüğünde geri kalan ve yapılmamış olan Restitüsyon, Restorasyon proje 
ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma işin teslimi için çalışmalarına devam etmektedir. 

19-Mersin Namrun Kalesi Restorasyonu başlanılmış ancak ödenek yetersizliği 
dolayısıyla yarım kalmıştır. 

20-Mersin Silifke Sarıköprü proje yapımı işi proje yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

21-Mersin Taşucu Eski Gümrük Binası yaklaşık maliyeti hazırlanarak Taşucu 
Belediyesine gönderilmiştir. 

22-Mersin Taşucu Amfora Müzesi onarım ve teşhir tanzimi yapılmıştır. 

23-Mersin Bozyazı Softa Kalesi proje yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

24-Mersin Liman Kalesi yerinde incelemesi yapılmıştır. Mersin ti Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Silifke Müze Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Bölge Komutanlığı ile protokol 
imzalandıktan sonra yaklaşık maliyet hazırlanacaktır. 

25-Mersin Aynalı göl Gilindcrc Mağarası Proje yaklaşık maliyeti hazırlanarak Mersin 
İl Özel İdaresi tarafından ihale edilmiş olup kontrollüğü Bakanlığım tarafından yapılmaktadır. 

26-Mersin Ayatekla (Meryemlik) yerinde incelemeler yapılmış olup kurtarma kazısı 
ve kamulaştırma yapıldıktan sonra çevre düzenleme proje yaklaşık maliyeti hazırlanacaktır. 

27-Mersin Tarsus St . Paul Anıl Müzesi çevre düzenleme işi yaklaşık maliyeti 
hazırlanmıştır. 

28-Mcrsin Tarsus Eski Askerlik Şubesi onarımı işi projeleri yaptırılmış ve yaklaşık 
maliyeti hazırlanmıştır. 
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29-Mersin Tarsus Eski Çırçır Fabrikası onarımı işi 2002 yılında bir kısmının 
restorasyonu yapılmış ve geri kalan kısmının da yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır. 

30-Mersin St. Paul Kuyusu çevresinde bulunan kamulaştırılmaları yapılmamış binaları 
proje yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. 

31-Mersin Tarsus St. Paul Kuyusu Çevre Düzenlemesi İşi 2001 yılında iş yapılıp 
bitirilmiştir. Ancak 2008 yılı St Paul yılı ilan edildiğinden revizyon yaklaşık maliyeti 
hazırlanmıştır. 

32-Mersin Tarsus Müzesi'ne Güvenlik Sistemi Kurulması işi bitirilmiştir. 

33-Mersin Tarsus Müzesi onarımı ve teşhir tanzimi yapılmıştır. 

34-Mersin Tarsus St. Paul Anıt Müzesi restorasyonu işi tamamlanmıştır. 

35-Mersin Tarsus Gözlükule Höyüğü Güvenlik Çiti yapımı işi tamamlanmıştır. 

36-Mersin Gülek Kalesi rölöve restitüsyon projesi yaptırılmıştır. 

37-Mersin Gözne Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme işi tamamlanmıştır. 

38-Mcrsin Soğucak Kalesi onarımı işi tamamlanmıştır. 

39-Mersin Gülnar Oteli restorasyon ve teşhir tanzimi işi tamamlanmıştır. 

40-Mersin Arkeoloji Müzesi: onarım, teşhir tanzim ve çevre düzenleme işi yapılmıştır. 

41-Mersin Atatürk Müzesi onarım yapılmıştır. 

42-Mersin Mezitli Pompcopolis ören yeri çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 

43-Mersin Yumuktepe Güvenlik Çiti yapımı işi tamamlanmıştır. 

44-Mersin Tırmıltcpc Güvenlik Çiti yapımı işi tamamlanmıştır. 

45-Mersin Narlıkuyu Müzesi onarım ve çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 

46-Mersin Silifke Müzesi onarımı işi tamamlanmıştır. 

47-Mersin Silifke Atatürk Müzesi onarımı işi tamamlanmıştır. 

48-Mcrsin Mut Kalesi onarımı işi tamamlanmıştır. 

49-Mersin Uzuncaburç Kule rölöve proje yapımı işi tamamlanmıştır. 

50-Mersin Çocuk Kütüphanesi onarımı işi tamamlanmıştır. 
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2008 yılında Bakanlığımca Mersin ilinde planlanan restorasyon çalışmaları aşağıdaki 
gibidir: 

1-Mersin-Tarsus-St. Paul Kilisesi çevre düzenlemesi işi 
2-Tarsus fciski Çırçır Fabrikalarının restorasyonu 
3-Tarsus Eski Müze Binasının restorasyonu 
4-Tarsus-St.Paul Kuyusu karşısı sokak sağlıklaştırması 
5-Tarsus St. Paul Kuyusu 2008 yılı çevre düzenlemesi işi 
6-Mersin Silifke Müzesi ısıtma soğutma işi 

SORU 3: Mersin ilinin Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3: Mersin ilimizde 4957/2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası uyarınca 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiş olan 8 adet Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır. Söz konusu Turizm Merkezleri ve Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri aşağıda tarih ve sayıları belirtilen Resmi Gazetelerde 
ilan edilmiştir. 

Mersin Melleç Turizm Merkezi (19/04/1989 / 20144 ) 
Mersin Ürtaburun Turizm Merkezi (19/04/1989/20144) 
Mersin Kargıcık Turizm Merkezi (19/04/1989/20144) 
Mersin Ovacık Turizm Merkezi (19/04/1989/20144) 
Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (31/12/2004/25687) 
Mersin Taşucu Boğsak Turizm Merkezi (19/10/2006/26324) 
Mersin Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezi (19/10/2006/26324) 
Mersin Tarsus Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

(08/12/2006/26370) 

Mersin Kaladıran Turizm Merkezi ve Mersin Anamur Mamure Kalesi Turizm Merkezi 
yargı kararıyla 2002 yılında iptal edilmiştir. 

Plan Durumu: 

Mersin Melleç Turizm Merkezi, Mersin Ortabunın Turizm Merkezi, Mersin Kargıcık 
Turizm Merkezi, Mersin Ovacık Turizm Merkezi, Mersin Taşucu Boğsak Turizm Merkezi, 
Mersin Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezlerini de içine alan 1/25.000 ölçekli Batı İçel Çevre 
Düzeni Planı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 26/12/1988 tarihinde onaylanmıştır. 

2006 yılında Bakanlığım taralından ilan edilen, Mersin Taşucu Boğsak Turizm 
Merkezi, Mersin Narlıkuyu Akyar Turizm Merkezlerinin revizyon plan çalışmaları devam 
etmektedir. 
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Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde ise 1/25000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Bakanlığımca 27/09/2005 tarihinde revize edilerek onaylanmıştır. Anılan 
plan ile 10940 yatak kapasitesi ve 2 adet golf alanı öngörülmüştür. Ancak 24 Kasım 2007 
tarihli 26710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 2007/55 Karar sayılı 
ve 07/05/2007 günlü karan nedeniyle anılan alanların "Orman Alanı" olmasından dolayı 
tahsis işlemleri durdurulmuştur. 

Mersin Tarsus Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde ise 
planlama çalışmalarına başlanılması için Gülek Belediyesi tarafından talepte bulunulmuş 
olup, söz konusu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde sınırların genişletilmesine 
ilişkin çalışmalar başlatılacaktır. 

SORU 4: Anayasa Mahkemesi'nin "Kamu yararı gerekçesi ile Turizm yatırımları için 
kamu arazisi tahsisini durduran kararını ortadan kaldırmak için yeni bir kanun çıkarılmasını 
planlıyor musunuz? 

CEVAP 4: Anayasa Mahkemesinin 24/11/2007 tarihli ve 26710 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan gerekçeli kararında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu'nun 8. 
maddesinin A fıkrasının (1) numaralı bendi ile (b) alt bendinin, (C) ve (D) fıkralarının, 
Anayasa'nın 7. ve 169. maddelerine aykırılığı sebebiyle iptaline karar verilmiştir. 

Yüce Mahkeme'nin, Bakanlığımca tesis edilen işlemler açısından son derece önem 
arz eden kararının gerekçeleri dikkatlice tetkik edildiğinde; turizm sektörünün özellik ve 
ihtiyaçlarını da dikkate alan ve ormanların turizm yatırımlarına tahsisini zorunluluk veya 
kaçınılmazlık hallerine özgüleyen belli ölçüt ve sınırlamalara yer verilmemesi nedeniyle itiraz 
konusu yasa maddelerinin iptaline gidildiği görülecektir. Anılan kararda, kamu yararı niteliği 
taşıyan yatırımlar için orman arazilerinde irtifak hakkı tesis edilebileceği, ancak Anayasa'da 
yasa ile düzenlenmesi gereken konularda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir 
düzenleme yetkisinin verilmesinin olanaklı olmadığı belirtilerek, itiraz konusu yasa 
maddelerinin iptaline, iptal hükümlerinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren bir yıl 
sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda; Anayasa Mahkemesinin 24/11/2007 tarihli ve 26710 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan gerekçeli kararı çerçevesinde, iptal edilen kuralların doğuracağı 
hukuksal boşluğu gidermek amacıyla, Bakanlığımca yasa değişikliğine ilişkin çalışmalar 
tamamlanmış olup, tasarı TBMM gündemindedir. 
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TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

MERSİN 
Sivil Mimarlık Örneği 
Dinsel Yapılar 
Kültürel Yapılar 
İdari Yapılar 
Askeri Yapılar 
Endüstriyel ve Ticari Yapılar 
Mezarlıklar 
Şehitlikler 
Anıt ve Abideler 
Doğal Varlıklar 
Kalıntılar 
Korunmaya Alman Sokaklar 

TOPLAM 

364 
95 
99 
37 
39 
118 
75 
1 
3 
19 
66 
1 

917 

J r a | 

İİBİ 

gEBHjKGŞ 

i jşjj$jjb|ıjg]g 

M M çajfcMs ^MtoMif f iB 

Arkeolojik Sit Alanı 
Kentsel Sit Alanı 
Doğal Sit Alanı 
Tarihi Sit Alanı 
Diğer Sit Alanları 
(ust üste sit alanları) 
Arkeolojik ve Doğal 
Sit 
Doğal ve Tarihi Sit 
Ker 
Sit 

vtsel 
Alan 

Ar 
I 

keolojik 

215 
2 

29 
1 

27 

1 

-
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//.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, Tarsus 'ta yaşanan bazı saldırılara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı BeşirAtalay 'in cevabı (7/2060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Ali Rfea Oztürk 

Mersin Milletvekili 

Tarsus'ta, Cengiz Topel ilköğretim Okulunda okuyan iki kız öğrencinin bacaklarına 

"etekleri kısa" olduğu için asit atılarak saldırıda bulunulduğu basın organlarına 

yansımıştır. Yine, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesinde görevli bir hemşirenin 

pantolonuna yanıcı madde atıldığı da Tarsus Kaymakamı tarafından açıklanmıştır. 

Bu çerçevede; 

1. Tarsus'ta yaşanan ve gerekçeleri açısından benzerlikler taşıyan bu iki 

saldırının nedeni tespit edilmiş midir? 

2. Bu olayların, son günlerde laiklik konusunda ortaya çıkan gerginlikle bir ilişkisi 

var mıdır? 

3. Bugüne kadar her inanç ve mezhebe mensup yurttaşlarımızın barış içinde 

yaşadığı Tarsus'ta bu tip saldırıların ortaya çıkmasının nedenleri konusunda 

herhangi bir çalışma başlatılması düşünülmekte midir? 

4. Daha önce türbanlı öğrenciye takınılan tutum nedeniyle yaptığınız gibi, 

saldırıya uğrayan çocuklarımıza ve hemşirelerimize de telefon ederek geçmiş 

olsun dileklerinizi ilettiniz mi? Iletmediyseniz, onlara moral vermek ve başka 

benzer olayların yaşanmamasına katkı sağlamak için saldırıya uğrayan bu 

çocuklarımızı aramayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/ i ^ O ^ 3 , — i - ^ 6 2 _ 2_5A)3/200S 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKtYE BIJYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.02.2008 tarihli ve KAN.KMAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2060-3932/8601 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 04.03.2008 tarihli ve B.O2.0.KKG.0.12/106-42-1 5/949 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, ilgi (b) yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve Sayın Bakanımızca 
cevaplandırılması istenilen 2060 sayılı yazılı soru önergesi Mersin Valiliğine incelettirilmiş olup, 
alınan cevabi yazı ilişikle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Bakan 

EK : 
1-Mersin Valiliğinin yazısı 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

Özel KaJcm Müdürlüğü 

S;.y. : B054VLK4330400/622.02-2399 11/03/2008 
Konu : Soru Önergesi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 06/03/2008 tarih ve B.05.0.İLİ.0070001-303-2/1539 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, içişleri Bakanlığına intikal ettirilen soru önergesi ile ilgili yapılan inceleme 
ve araştırma sonucunda; 

İlimiz Tarsus ilçesinde 14/02/2008 tarihi ile 16/02/2008 tarihlerinde asit atılarak saldırıya 
uğrayan şahıslardan 5 kişinin pantolon giyen bayan olduğu. 2 kişinin ise öğrenci kıyafetli kız 
çocuğu olduğu, olayın sanığı olarak yakalanan şalısın siyasi ve ideolojik bir amacının olmadığı ve 
herhangi bir örgüte mensup kişi olmadığı anlaşılmıştır. 

Sanık olarak yakalanan şahsın anne ve babasının yaklaşık olarak 20 yıl önce ayrıldığı, 
babasının başka bir bayanla evlendiği, anne ve baba sevgisi olmadan büyüdüğü, küçük yaşta'Jivey 
anne ile büyümesi ve yine küçük yaşlarda çalışmaya başlaması şahsın psikolojisini olumsuz yönde 
etkilediği değerlendirilmiştir. 

Farklı inanç ve mezhebe mensup insanların barış içinde yaşadığı Tarsus'da herhangi bir olay 
çıkmaması için gerekli hassasiyetler gösterilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

Hüseyin AKSOY 1 
Vali ' 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Van 'dakiyatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/2069) 

| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

K 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri 
almak için çaba harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 
gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne 
tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VK İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 
Konu : Bursa Milletvekili 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

>ih 
28 MART 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28/02/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02- 3875 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu 7/2069 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYİN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2069 ESAS SAYILI 

YAZİLİ SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi ve 

turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 

harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1. Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne tür 

yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

1,2- Bakanlığımız tarafından Van ilinde 2008 yılı için, afet yatırımları kapsamında Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 231 Konut ve 3 İşyerinin yapımı planlanmış olup,altyapı 
yatırımları için de bir proje karşılığı 40.000 YTL ödenek ayrılmıştır. 

2008 yılında kullanılmak üzere, yapımı sürdürülmekle olan Çatak Yk.Narlıca Jandarma Krk. 
İçin 157.000,- YTL ve Van Jandarma Asayiş Kom.Ek Hizmet Binası + Nizamiye Yapımı için 
335.000,- YTL ödenek ayrılmıştır. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Van ilinde, 
2008 yılında, 49 birimde (köy/mah.) yaklaşık 25500 parselin tesis kadastrosunun ihaleli işler 
kapsamında yapılması planlanmaktadır. Van ilinin tesis kadastrosunun ihaleli işler kapsamında 
yapılması planlanmakla olup, bu iş için planlama ve analiz çalışmaları devam etmektedir. Söz 
konusu çalışmaların sonuçlanmasını müteakip yeterli ödenek aktarılacaktır. 

İlgili Kuruluşumuz İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ise 2008 yılında Van İli ve 
bağlı Belediyelerinde gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar için yatırım programı kapsamında 
ayrılmış olan yıl içi ödenek miktarı 11 Milyon 293 Bin YTL.dir. 

- 6 6 1 -
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13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Van 'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/2070) 

' T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın» saygılarımla arz ederim. 

J£-~.- -p 
K e m a l D E M İ R E L 

Bursa Mi l le tveki l i ' 

Van il imiz, bu lunduğu coğraf i konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kül türü, 

tarihi ve tur izm değerler inin o luşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ett iği yeri 

almak için çaba harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 

gelişmesi için ülke ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Van i l inde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 

yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler in ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirti len süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projeler in tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK. VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 3 " / ^~ n o U A D T o n r . 0 

Konu : Bursa Milletvekili 28 M A R T 2008 
Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

I TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28/02/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02- 3875 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu 7/2070 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 

662-



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2070 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1. Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 yıllarında ne 
tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin 

tamamlanaraama sebepleri nelerdir? 

CEVAP: 

Bakanlığımız tarafından Van İlinde Afet İşleri kapsamında; 

2006 ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME TABLOSU 

Projenin Adı 

Evini Yapana 
Yardım Projesi 
Altyapı Projesi 

Programlanan 
Konut Sayısı 

351 

2 

Ayrılan 
Ödenek 
Miktarı 

2.656.505 

47.000 

Kullanılan 
Ödenek Miktarı 

1.969.850 

47.000 

Projelerle İlgili 
Hedefler 

107 Konutun yapımı 
tamamlanmıştır. 
Proje yılı içinde 
tamamlanmıştır. 

2007 ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME TABLOSU 

Projenin Adı 

Evini Yapana 
Yardım Projesi 
POKI 
Altyapı Projesi 

Afet Önlem 
Projesi 

Programlanan 
Konut Sayısı 

243 

231 

3 

2 

Ayrılan 
Ödenek 
Miktarı 

1.147.303 

-
1.522.000 

67.000 

Kullanılan 
Ödenek Miktarı 

592.900 

-
1.141.500 

67.000 

Projelerle İlgili 
Hedefler 

49 Konutun yapımı 
tamamlanmıştır. 
-
Projeler 
Tamamlanmıştır. 
Projeler 
Tamamlanmıştır 

-663-



Yapı işleri kapsamında; 

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI 2 
2 

15.D1.2007 —— 15 21.344 9.987 5.794 . _ _ , _ _ _ _ _ _ (BİN YTL) 

PROJE NO. 

1987X020120 

1987K020120 

1987K020120 

1987K020120 

1987K020120 

1987K02012O 

19911000040 

1999F000140 

1999G000070 

2O01K02OO3O 

2006K010450 

2006K010720 

2OO6K03O01O 

2006K030010 

2006K131210 

Yeni 

Yeni 

Yeni 

Yeni 

D.E 

D.E 

D.E 

Onr 

İkm 

Onr 

Onr 

Onr 

Onr 

Onr 

Yeni 

İ L İ 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

PROJENİN ADI 

Merkez II Jand.Komt Ek Hizmet Bina ve 
Tesisleri 

Merkez Jand. Asayiş Komi EK Hizmet Bina ve 
Nizamiyesi 

Çatak Kayaboğazı Jand.Krk. Binası ve Tesisleri 

Çatak Yukannariıca Jand Krk. Bina ve Tesisleri 

Muradiye İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri 

Saray Çaybağı Jand.Krk. Binası ve Tesisleri 

Gevaş Van Devlet Hastanesine Bağlı Devlet 
Hastanesi 

Gevaş Van Meteo. İstasyon Müdürlüfjü Onanmı 

Merkez Jand.Sb.Astsb Lojmanı 

MİT Hiz.BinTadilat ve On.İş. 

M Tıpı Kapalı Ceza infaz Kurumu Onr işi 

Erciş Hükümet Konağı Gûçl.Prj. 

Muradiye Tapu Kadastro Müd.Onr. işi 

Tapu Kadastro Bölge Müd. Bina Onr. işi 

Çocuk Yuvası İnşaatı 

KARAKTERİSTİK 

(E.P'Inş.) 

(E.P*ins.) 

(E.P-Mnş.) 

(EP*lnş) 

İnşaat 

İnşaat 

Ek Bina (25 Yatak) 

(150 Daire) 

Onanm 

(7-12 Yaş) (80 Kişilik) 
(E.P.+inş.) 

Baş. 
Tar. 

2006 

2006 

2006 

2006 

2004 

2005 

1996 

2006 

1999 

2001 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

BİL 
Tar. 

2007 

2007 

2007 

2007 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 

2009 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 

Revlze 
Proje 

Maliyeti 

1.000 

1.300 

650 

650 

974 

650 

2.155 

20 

11.700 

83 

39 

13 

50 

60 

2.000 

2005 
Hare. 
Topl. 

334 

1.653 

8.000 

2006 
Yat 

Öden. 

300 

300 

250 

250 

640 

650 

2 

20 

2.637 

83 

39 

13 

50 

60 

500 

Bût 
Dışı 

öden. 

(3)500 

Gönd. 
öden. 

250 

250 

640 

650 

2 

20 

2.633 

83 

36 

13 

33 

60 

8 

Yapıl. 
Hare. 

250 

250 

640 

650 

20 

900 

83 

36 

13 

33 

60 

• 
o 
ü 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

SON DURUM 

İhale edilemedi 

BİM 'in 27.12.2006/6632 ile 05.01.2007 
tarihinde intikal eden arsa hukuki bilgileri, 
plankote, vaziyet planı inceleniyor. (08.01 2007) 

BİTTİ 

BİTTİ 

BİTTİ 

BİTTİ 

BİTTİ 

B i n i 

08.11.2006 ihale edildi 

B i n i 

BİTTİ 

8İTTİ 

BİTTİ 

BİTTİ 

Zemin Etüdü için form verildi. 08.01.2007 eksik 
arsa bilgileri istendi. 

http://15.D1.2007
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PROJE NO 

19B5K010190 

1987K020120 

1987K020120 

1987K020120 

1987KO2012O 

1987K020120 

Yeni 

Yeni 

Yeni 

Yeni 

Yeni 

Onr 

A
FE

T 

A
FE

T 

İ L İ 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

i 

PROJENİN ADI 

Saray Hükümet Konağı 

Başkale Jand.Komt.Tb.KointHiz.Bin ve 
Tes. 

Jand. Asayiş Komt Ek Hizmet Bina ve 
Nizamiyesi 

İl Jand.Komt Ek Hizmet Bina ve Tesisleri 

Başkale Aşağı Çaldıran 
Jand KiV.KomtHiz.Bin. ve Tes. 

Çatak Kayaboğazı Jand Krk. Binası ve 
Tesisleri 

Bas. 
Tar. 

2007 

2007 

2006 

2006 

2007 

2006 

Bit 
Tar. 

2010 

2008 

2008 

2008 

2008 

2007 

Revize 
Proje 

Maliyeti 

2.160 

2000 

1.500 

1.200 

700 

490 

2006 
Hare. 
Topl. 

-

2007 
Yatnm 
Öden. 

216 

200 

600 

600 

100 

490 

Bütçe 
Dışı 

Öden. 
Gönd. 
Öden. 

630 

Yapıl. 
Hare 

476 

Fl
z.

G
.%

 

100 

(BİN YTL) 

SON DURUM 

Mal. Bakanlığından imar planı sınırlarına uygun tapu. 
tahsis ve kadastral çapın. Valiliğinden revize projelenn 
(mimari, makine-elektrik) gönderilmesi 
26.09.2007/1740 yazımız ile tekrar istendi. Valiliğin 
17 10.2007/4808 yazısı eki vaziyet planı, revize mimari 
proje incelenerek Valiliğine gönderildi revize tesisat 
projeleri istendi. 05.11.2007/1990 Valiliğin 
20.11.2007/5345 ile tüm revize projelerin hazırlanması 
ve onaylanması için Val. talimat verilmesi istendi. 
Teknik-Tesisat'a görüş soruldu. 30.11.2007 

Çalışmalar hakkında bilgi istenerek tekit yazısı 
yazıldı 19.09.2007/1679 26 10.2007 Tarihinde Celal 
Bey ile yapılan görüşmede yatırımcı kuruluştan arsa 
bilgilerinin beklendiği bu konuda bilgi yazısı 
yazacaklarını bildirdiler. 

İHALE TALİMAT VERİLDİ 27/08/2007 İhale süreci ilan 
sûresi ihale sonrası inceleme gibi nedenlerden doldyı 
bu yıl bitirilmesinin mümkün olmadığı 2008 yılına sah 
olarak ihale edilmesi Van Valiliğince talep edildi, 2 
KEZ SARI OLARAK İHALE TALİMATI VERİLDİ 
23 10.2007- 31.10.2007 de ihale edildi Devrim Kıran 

Valiliğine(BlM) ve Yatırımcı Kuruluşuna yazılarak arsa 
hukuki ve fiziki bilgileri ile birlikte uygulama prj.leri 
yemden istendi.14.06.2007/ 964 26.07.2007 / 3595 ile 
BİMden arsa bilgileri.vaziyet planı gelmedi, uygulama 
projelen Cd kaydı gedi arsa hukuki bilgileri ile projeler 
ozalit olarak gönderilmesi şifahen istendi.Valiliğinden 
13.08.2007 ile projeler geldi.13.08.2007 ile Teknik Dai. 
Detay Şb.ye gönderildi, ve Yatırımcı Kumlusuna 
incelenmek üzere projeler elden verildi. 23.08.2007 
tarihinde şifahen yatırıncı kuruluşa projelerin akibet 
soruldu.binalarla ilgili sorun olduğu bekletildiği 
söylendi.Yatınmcı kuruluş görüşüne göre konu 
yönlendirilecek. 13 11.2007 tarihinde Yatırıma 
Kuruluştan Binbaşı Rıza Yaşar Bey ile yapılan şifahi 
görüşmede yatırımın programdan çıkarıldığı, yazısının 
makamlarında imzada olduğu bildirilmiştir. Kumlusun 
20.11.207/390905 sayılı yazısıyla yatırımdan 
vazgeçildiği bildirildi. 

Çalışmalar hakkında bilgi istenerek tekit yazısı 
yazıktı.19.09.2007/1669 Aksaray BİM tarafından 
hazırlanan proje CD'si 24.10.2007 Tarihinde 
B.İ.Müdür'ü Burtıan Beye elden verildi 26.10.2007 
Tarihinde Celal Bey ile yapılan görüşmede yatırımcı 
kuruluştan arsa bilgilerinin beklendiği bu konuda bilgi 
yazısı yazacaklarını bildirdiler. 

BİTTİ 

İş
 G

ru
bu

 

8 

10 

1 

15 

10 

1 

http://Jand.Komt.Tb.KointHiz.Bin
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H 
00 

1987KO2O120 

1999G00O070 

20O4H032610 

2007K010570 

2007K030020 

20C7K110070 

2007G000180 

2007G000180 

Onr 

D.E 

Ikm 

Onr 

Onr 

Onr 

2007K010880 • Onr 

A 

A 

YA 

YA 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

Çatak Yukarınarlıca Jand.Krk. Bina ve 
Tesisleri 

Merkez Jand.Sb.Astsb. Lojmanı 

Yurt İnşaatı 

Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr. 

Özalp Tapu Sicil Müd.Onr. 

Bayındırlık Iskan Müd. Hiz.Bin. veTes. 
Onr. 
Van-Gevaş- Msrkez 

Van - Gevaş - Merkez 

Erciş Hükümet Konağı Onr. 

2006 

1999 

2004 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

420 

11.500 

5.500 

32 

9.700 

4.500 

24 , 

45 

75 

75 

12 

420 

1.800 

1.636 

32 

24 

45 

75 

75 

12 

678 

2.831 

1.636 

32 

24 

45 

12 

225 

2.626 

1.636 

32 

24 

44 

12 

61 

100 

100 

100 

100 

100 

Devam Ediyor. 

BİTTİ 

BİTTİ 

8İTTI 

BİTTİ 

BİTTİ 

j İÛF verildi. 27.09.2007 de ihale edildi. Şahin BİLEN 

100 

TALİMAT VERİLDİ ANCAK YAPILMASINA İHTİYAÇ 
YOKMUŞ TEFTİŞ RAPORU VAR 

BİTTİ I 1 

eş 
Bağlı Kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından,Van ilimizde 2006 - 2007 yıllarında 60 birimde toplam 42.780 parselin tesis oo 

kadastrosu ihale edilmek suretiyle yapılmış, bu yatırımlar için ayrılan toplam 3.669.268 YTL. ödeneğin 1.449.134 YTL. si kullanılmış bulunmaktadır. 
İlgili Kuruluşumuz İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yatınm programı kapsamında Van İli ve bağlı belediyelerde harita 

sektöründe 3, içmesuyu sektöründe 1, kanalizasyon sektöründe 2, belediye hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 8 adet proje üzerinde çalışılmış, 
Başkale, Bostaniçi Belediyelerinin harita yapım işleri, Kocapmar Belediyesinin içmesuyu tesisi inşaatı tamamlanmıştır. 

2007 yılında yatınm programı kapsamında harita sektöründe 2, içmesuyu sektöründe 1, kanalizasyon sektöründe 3, yerleşme-şehirleşme sektöründe 1 
adet olmak üzere toplam 7 adet proje üzerinde çalışılmış, Erçek Belediyesinin imar planı yapım işi, Uysal Belediyesinin içmesuyu tesisi inşaatı 
tamamlanmıştır. 

Van ili ve bağlı belediyelerin 2006 yılı yatınm programında yer alan işleri içki 12 Milyon 496 Bin YTL, 

2007 yılı yatınm programında yer alan işleri için 9 Milyon 878 Bin YTL. yıl içi ödeneği aynlmıştır. 

Van İli ve bağlı belediyelerin 2006 yılı yatırım programında yer alan işleri için 18 Milyon 692 Bin YTL, 2007 yılı yatırım programında yer alan işleri ^ 
için de 10 Milyon 955 Bin YTL. yatınm harcaması yapılmıştır. f-

Van İli ve bağlı belediyelere ait yatınm programında tamamlanması planlandığı halde belirtilen süre içerisinde tamamlanmamış proje © 
bulunmamaktadır. °° 
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14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Van 'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ 'in cevabı (7/2098) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J± _„ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri 

almak için çaba harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 

gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne 

tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.10.0.I.O.D.0.07.00.00/603-99 \lSl> 2 7 V " t ZOOB 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3875 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demirel tarafından yöneltilen "Van'daki yatırımlara 
ilişkin 7/2098 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgileriniz ve gereğini arz ederim. 

Prof. 

EK: 
1-Önerge soru ve cevabı 

- 6 6 7 -
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından yöneltilen "Van'daki 
yatırımlara" ilişkin 7/2098 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımakladır. 

SORULAR: 

1- Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne tür 
yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

C-lVan ilinde 400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakanlığımız ile 
TOKÎ arasında yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından 73.101.OOO.YTL(KDV dahil) 
bedelle 10.07.2007 tarihinde ihale edilerek inşaatına başlanılmış olup, inşaatı devam 
etmektedir. 

Planlanan 15 adet sağlık ocağından 2 adedi toplam 807.120.YTL(KÜV dahil) bedelle 
13.08.2007 tarihinde ihale edilmiş olup, inşaatları devam etmektedir. 

Arsası hazır olan 11 adel Sağlık Ocağının ise 2008 yılı içerisinde ihaleleri tamamlanıp 
inşaatları tamamlanacaktır. 

C-2 Van ili 2008 yılı yatırım programında yer alan yatırımlar için toplam 
80.333.120YTL. ödenek planlaması yapılmıştır. 
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75.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Van 'dakiyatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ 'in cevabı (7/2099) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Van ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, 

tarihi ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri 

almak için çaba harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve 

gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Van ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006 - 2007 

yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T . C . 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı 

Sayı :B.10.0.I.O.D.0.07.00.00/603-99 \'±%U 2 7 Mart 2008 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 2 8 . 0 2 . 2 0 0 8 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-3875 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demirel tarafından yönelti len "Van'daki yatırımlara 

ilişkin 7 /2099 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgi leriniz ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr/Reeer^ A K lf>Kö 
can 

EK: 
1-önerge soru ve cevabı (1 sayfa) 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİR.EL tarafından yönelt i len "Van'daki 
yatırımlara" ilişkin 7 /2099 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Van il imiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı , kültürü, tarihi ve 
turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yeri almak için çaba 
harcamaktadır. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gel işmesi için ülke 
ekonomis inden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

S O R U L A R : 

1- Van ilinde. Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2 - Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3 - Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4 - Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanmama sebepleri nelerdir? 

C E V A P L A R : 

C-l Van ilinde 2 0 0 6 - 2 0 0 7 yılları arasında 2 adet 25 yataklı hastane, 1 adet hastane ek 
binası ile 6 adet sağlık ocağı inşaatı tamamlanmıştır 

C-2 2 0 0 6 - 2 0 0 7 yılları arasında Van ilinde inşaatı tamamlanan 9 adet yatırım için 
toplam 6 .732 .942YTL. ödenek aktarılmıştır. 

C-3 2 0 0 6 - 2 0 0 7 yılları arasında Van ilinde inşaatı tamamlanan 9 adet yatırım için 
gönderilen toplam 6 .732 .942YTL. ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 

C-4 Van ilinde yer alan yatırımlarımızın inşaatları planlandığı dönemde 
tamamlanmıştır. 

- 6 7 0 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

16.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan 'in, İğdır'da yaylaların küçükbaş hayvancılığa kapatılma
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beş ir Atalay'ın cevabı (7/2146) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Bcşir ATALAY tararından Anayasa'nın 
98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

s/ 

Pervin BULDAN 
İğdır Milletvekili 

İğdır ilimizde yüzyıllardır devanı etmekte olan küçükbaş hayvancılık faaliyetleri 
maruz kaldığı sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktadır. Bölgede güvenlik nedeniyle 
1990 yılından 2006 yılma kadar yayla yasağının getirilmesi bölge ekonomisini çöküntüye 
uğratmıştır. 2006'da kısmen serbest bırakılan yaylacılık faaliyetleri küçükbaş hayvancılıktan 
sağlanan ekonomiyi rahatlatmış ancak 2007 yılında yayla yasaklarının tekrar gündeme 
gelmesi hayvan sahiplerini zor duruma sokmuştur. 

Bölgede 300 bini devlet tarafından kimliklendirilmek üzere sayısı 600 bini aşan 
küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Devlet küçükbaş hayvancılığı teşvik amacıyla vatandaşlara 
hayvan başına 2,5 lira teşvik kredisi ödemektedir. Ancak İğdır ilinin yükseltisinin az olması 
nedeniyle yazın hayvanların otlatılacağı yaylalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç ise İğdır 
da yayla bulunmaması nedeniyle Kars, Ardahan, Brzurum ve Ağrı gibi çevre illerin 
yaylalarını İğdır'daki küçükbaş hayvanlara açmasıyla mümkün olmaktadır. Ancak 2007 
yılında çevre illerin yaylalarını İğdır'dan getirilen küçükbaş hayvanlara kapatması hayvan 
sahiplerini sıkıntıya sokmuştur. 2008 yılında da çevre illerin yine yaylalarını İğdır 
hayvanlarına kapatması gündeme gelmiştir. 21.012008 tarihli genelgeyle Erzurum valiliği 
yayla yasağını başlattığını yöre muhtarlıklarına bildirmiştir. Ancak ekonomik düzeyi zaten 
kötü olan bölge halkı, bu yasaklardan göreceği zararları karşılayabilecek durumda değildir. 
Nitekim bölgede büyük bir işsizlik sorunu bulunmakta ve vatandaşlarımızın büyük bir 
çoğunluğu geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlamaktadır. 

Bu bağlamda; 

I-) Bakanlığınız bu konuda yaşanan sıkıntılardan haberdar mıdır? 

2-) İğdır'da bulunan yüz binlerce küçükbaş hayvanın sahiplerinin ekonomik anlamda 
sıkıntı yaşamaması için yayla sorununu nasıl gidenneyi düşünmektesiniz? 

3-) 2008 Mayıs ayı itibariyle yayla sezonu başlamadan önce hayvan sahiplerinin zarara 
uğramaması amacıyla önlem alacak mısınız? Bu önlemler nelerdir? 

4-) Devlet kredisi ile bölgede bir yandan küçükbaş hayvancılığı teşvik ederken diğer 
yandan yaylaların küçükbaş hayvanlara kapatılması sizce ne kadar doğrudur? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.050.İl.İ.0060001-210/826/ /*j$-f 24/03/2008 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

i TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİİ : 03.03.2008 tarih ve A.01.0.CiNS.0.10.00.02/3987 sayılı yazını/. 

İğdır İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin maruz kaldığı sıkıntılar nedeniyle 
büyük sorunların yaşandığı, İğdır İlinin yükseltisinin az olması nedeniyle yazın hayvanlarını 
otlatacakları yaylalara ihtiyaç bulunduğundan, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı gibi çevre 
illerin yaylalarının lğdırdaki küçükbaş hayvanlara açılması konusu ile ilgili olarak İğdır 
Milletvekili Sayın Pcrvin BULDAN tarafından verilen 22.02.2008 tarihli ve 7/2146 sayılı 
yazılı soru önergesi incelendi. 

Ağrı Valiliğinin 13.03.2008 tarihli ve 895 sayılı yazısında; "...illerinde ihtiyaç fazlası 
mera alanının olmadığı, meralarının verimlerinin düşük ve yörede uzun süre olumsuz hava 
şartları nedeniyle, vejetasyon süresinin kısa olması nedeniyle mera ve yaylalarının kiraya 
verilemediği...", 

Erzurum Valiliğinin 10.02.2008 tarihli ve B.12.4.İLM.0.25.00.01 sayılı yazısında; "... 
köy bazında ihtiyaç fazlası olan meralar öncelikle illerindeki yerli yetiştiricilerin büyük ve 
küçükbaş hayvanlarının otlatılması ve il dışından gelecek olan göçerlere ait sadece büyükbaş 
hayvanlarının otlatılması için, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan meralar yerli ve 
göçerlere ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatılması, şahıs mülkiyetindeki otlatma 
amaçlı kullanılan çayırlardan asgari 1000 dekar toplu alana sahip olanlar il içinden ve il 
dışından gelecek olan tüm yetiştiricilerin hayvanlarının otlatılması için kiralandığı....", 

Ardahan Valiliğinin 10.03.2008 tarihli ve 1427 sayılı yazısında; "... kiralama 
işlemlerinde Mera Kanunu ve Yönetmeliği gereği illeri üreticilerine öncelik verildiği, İlleri 
üreticilerinden talep olmadığı durumlarda, il dışından gelecek göçerlere hayvan cinsine göre 
kiralama işlemleri yapıldığı. ...", 

Kars Valiliğinden alınan 12.03.2008 tarihli ve 1690 sayılı yazıda; "... illerinin hayvan 
mevcudu ile toplam mera alanı karşılaştırıldığında ihtiyaç fazlası meranın da çok fazla 
olmadığı ama buna rağmen ülke ekonomisine katkısı olan göçerlerinde mağdur olmaması için 
tüm koşullar zorlanarak il dışından gelen göçerlere mera kiralama işlemi yapıldığı, ancak; 
bölgedeki orman yapısının bozulup, tahribata uğramaması amacıyla Sarıkamış Allahu Ekber 
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T.C. 
İÇİŞLF.Rİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.050.İI.I.(K)60üÜl-210/826//C,Jp5" 2,4/03/2008 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Dağları Milli Parkı olarak ilan edilen alanda yer alan mera, yaylak ve kışlakların il dışından 
gelen göçerlere kiralanmadığı...", 

Belirtilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ^_^ ^ ^ / 

Beşir ATALAY 
Bakan 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/2174) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\ü 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ SIL\ 
Konu : Bursa Milletvekili 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

28 MART 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.03.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4082 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T.B.M.M 
7/2174 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2174 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında ; 
1- İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılmamış olan yatırımlarınız mevcut mudur? 

Hizmete açılamama sebepleri nelerdir ? 
2- Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 
3- Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP: 

Bakanlığımızın inşaatı tamamlanmış, ancak hizmete açılmamış olan yatınmı bulunmamaktadır 
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18.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, nüfusları mevsimlere göre farklılık gösteren belediyele
rin ödeneklerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/2175) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruma Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz Ö/.AK' in 
yazılı olarak cevap vermesini saygılarımla ar/, ederim. ( \ 

ı L-^> 
V̂  ( 

<?^?«L72008 ^ 
Prof Dr. Akif AKKUŞ 

MTTP Mersin Milletvekili 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 

adıyla yapılan nüfus sayımı sonuçlan, Ocak 2008 de ilan edilmiştir. Buna bağlı olarak, 
ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın büyük bir çoğunluğu, yılın 
altı yedi ayını sıcak ve nemli havadan uzaklaşmak maksadıyla rakımı yüksek olan beldelerde 
geçirmektedir. Bu beldelerin nüfusları kışın 3 ila 20 bin arasında değişirken. Nisan ayından 
sonra 15 bin ila 100 bin arasında değişmektedir. Mersin Merkez İlçesine bağlı Güzclyayla, 
Arslanköy, Fındıkpınarı, Gözne, Ayvagediği, Soğucak ve Tarsus İlçesine bağlı Çamlıyayla, 
Gülek ve Sebil beldeleri buna örnektir. İller Bankası aracılığıyla 2380 Sayılı kanuna göre bu 
Belediyelere gönderilen para yazın (Nisan ve Eylül ayı sonuna kadar) yeterli olmamaktadır. 

a) Yaz aylarında İller Bankasından gönderilen para ile bu beldelerimizin imar 
çalışmaları, çöp toplama ve çeşitli yatırımların yapılması yeterli olacakmıdır? 

b) Yaz ve kış aylarındaki nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ortalama bir nüfusa göre 
ek ödenek çıkartılacakmıdır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VK İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ S /S 
Konu : Mersin Milletvekili 

Prof.Dr.Akif AKKUŞ'un 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4082 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Prof.Dr.Akif AKKUŞ'un Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 
7/2175 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR.AKİF AKKUŞ'UN 

T.B.M.M. 7/2175 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORU VE CEVABI 

SORU: 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi adıyla 
yapılan nüfus sayımı sonuçları, Ocak 2008 de ilan edilmiştir. Buna bağlı olarak; ülkemizde 
özellikle Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın büyük çoğunluğu, yılın altı yedi ayını 
sıcak ve nemli havadan uzaklaşmak maksadıyla rakımı yüksek olan beldelerde 
geçirmektedir. Bu beldelerin nüfusları kışın 3 ila 20 bin arasında değişirken, Nisan ayından 
sonra 15 bin ila 100 bin arasında değişmektedir. Mersin Merkez ilçesine bağlı Güzelyayla, 
Aslanköy, Fmdıkpınarı, Gözne, Ayvagediği, Soğucak ve Tarsus İlçesine bağlı Çamlıyayla, 
Gülck ve Sebil beldeleri buna örnektir.İller Bankası aracılığıyla 2380 sayılı Kanuna göre bu 
Belediyelere gönderilen para yazın (Nisan ve Eylül ayı sonuna kadar) yeterli olmamaktadır. 

a) Yaz aylarında İller Bankasından gönderilen para ile bu beldelerimizin imar 
çalışmaları, çöp toplama ve çeşitli yatırımların yapılması yeterli olacakmıdır? 

b) Yaz ve kış aylarındaki nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ortalama bir nüfusa 
göre ek ödenek çıkartılacakmıdır? 

CEVAP: 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüz uygulayıcı bir kuruluş olarak; 2380 sayılı " Belediye 
ve îl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" 
gereğince Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 6'lık bölümünü belediyelere, % 
1.12'lik bölümünü İl Özel İdarelerine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 
bildirilen son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre dağıtmaktadır. 

Yaz ve kış aylan arasındaki nüfus yoğunluğu farkının pay sisteminde dikkate alınabilmesi 
ve belediye paylarında artış sağlanabilmesi için yeni bir yasal düzenleme gerekmektedir. 
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19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara, 
- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nın, çevre kirliliği oluşturduğu iddia edilen bir deterjan 

firmasına, 
- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman Çamgazi Sulama ve Derivasyon Tesisi Projesine, 
- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Melen Çayı 'ndan su temini projesine 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2179, 2180, 2181, 2256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel EROĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

K e m a l D E M İ R E L 
Bursa Mi l le tvek i l i 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale get i r i lemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getiri lmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. --> 

Hikmet ERENİKAYA 
Kocaeli lyİillctveRUi 

Anayasamızın 56. Maddesi; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir, demektedir. Anayasamızda yer almasına 
rağmen dönem dönem yazılı ve görsel medyamızda hükümetin çevre kirliliği 
konularında yeterli duyarlılığı göstermediği dikkatle takip edilmektedir. 

1- İzmit-Yalova yolu üzeri, Ycniköy beldesinde kurulu bulunan Hayat Temizlik ve 
Sağlık Ürünleri A.Ş' ye bağlı Bingo deterjan fabrikasının başta insan sağlığına olmak 
üzere, deniz ve bölge tarımına zararlı olabilecek kimyasal atıkları çevreye bırakmak 
suretiyle çevre kirliliği oluşturduğuna yönelik elinizde herhangi bir rapor var mıdır? 
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2- Elinizde böyle bir rapor mevcut ise bu işletme hakkında herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

3- Ycniköy beldesindeki Bingo deterjan fabrikası ne kadar sıklıkla denetlenmektedir? 
Bakanlığınız tarafından en son hangi tarihte denetleme yapılmıştır, bu denetleme 
sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmiş midir? 

4- Deprem sonrası yapılan kalıcı konutların bir bölümünün deterjan fabrikasının da 
bulunduğu Ycniköy beldesine yapılması sizce uygun mudur? İleride çıkabilecek gerek 
çevre gerekse insan sağlığındaki telafisi mümkün olmayan zararların sorumluları 
kimler olacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLRT MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 

Adıyaman'ın sulama sorununun çözülmesinde çok önemli bir yere sahip olan, 
Çamgazi Sulaması ve Derivasyon tesisleri inşaatının bugüne kadar %70'inde fiziksel 
gerçekleşme sağlanabilmiştir. Toplam 8000 hektarlık alanı sulayacak bu tesisin bitirilmesi 
Adıyaman'da üretimin artırılması demektir. Adıyaman'da işsizliğin azalmasına katkı sunacak 
bu tesis, sadece ekonomik değil, sosyal olarak da büyük katkılar sağlayacaktır. Ancak; işin 
bitim tarihi, ödeneklerde yaşanan sorunlardan dolayı ötelenmiştir. Bu öteleme, Adıyaman'da 
üretim artışının, iyi bir ekonominin de ötelenmesi demektir. Bu bağlamda: 

1. Projenin bitirilmesi için öngörülen tarih nedir? 

2. Projenin bitirilmesi için 2008 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3. Projenin daha çabuk bitirilebilmesi için ayrılan ödenek haricinde bir çalışma yapılacak 
mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.28.02.2008 

rw\ 
Murat ÖZKAN 

Giresun Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi' 

Basında yer alan Melen Suyu Boru Hatlında patlama haberleriyle ilgili olarak; 

I)Melen Çayı'ndan Yeşilçay sistemine su getiren boru hattındaki patlama projeden 

kaynaklı bir haladan mı meydana gelmiştir? 

2)Melen Çayında boşa akan su için ikinci hattan bahsedilmektedir. Su sıkıntısının had 

safhada olduğu bu dönemde projenin aksamasının/yavaşlamasının sebebi nedir? Bu 

aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.OO.OO/61O.01-J/2 ^ . . / J . /2008 
Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) Başbakanlığın 04.03.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12.106-41-25-967 sayılı yazısı, 
b) TBMM' nin 11.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4082 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR' un 7/1982, 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRE!/ in 7/2179, Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet 
ERENKAYA' nın 7/2180, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE' nin 7/2181 ve 
Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN' in 7/2256 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ProO>T7JVeysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Ek 1- 7/1982 sayılı önerge cevabı 
Ek 2- 7/2179 sayılı önerge cevabı 
Ek 3- 7/2180 sayılı önerge cevabı 
Ek 4- 7/2181 sayılı önerge cevabı 
Ek 5- 7/2256 sayılı önerge cevabı 

680 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/2179 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılmamış olan yatırımlarınız 
mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1. 

-DSİ II. (İzmir) Bölge Müdürlüğünde inşaatı tamamlanıp hizmete açılmamış tesis 
Yortanlı Barajıdır. Bakırçay-Kınık projesi kapsamında bulunan Yortanlı barajı sulama amaçlı 
olup, 6.990 hektar tarım arazisini sulayacaktır. İnşaatına 1994 yılında başlanılmış 2005 yılı 
sonunda tamamlanmıştır. İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun; su tutulmamasına yönelik 13.10.2005 tarihli ve 1453 sayılı Kararı uyarınca, 
Barajda su tutulamamış ve hizmete alınamamıştır. 

- Erzurum İçmesuyu Projesi kapsamında bulunan " Palandöken Barajı ve " tçmesuyu 
Isale Tüneli " inşaatları 2006 yılı sonu itibari ile tamamlanmış olup, hizmete hazır 
durumdadır. Ancak; İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin yapımı Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken 
tesislerin ikmalini müteakip hizmete alınacaktır. 

- DSİ XIII.(Antalya) Bölge Müdürlüğümüzün (Antalya İl Sınırlarında) hizmete fiilen 
alınmamış "Manavgat Su Temin Projesi" hariç tesis bulunmamaktadır. Manavgat Su Temin 
Projesi, öncelikli olarak, yurtdışı ülkelerin su taleplerini karşılamak maksadıyla ele alınmıştır. 
Söz konusu tesisin, Özelleştirme İdaresi'nin de devreye girmesine rağmen, satış işlemi 
gerçekleştirilememiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Su ve Atıksu İdaresi 
(ASAT) Genel Müdürlüğü'ne devir çalışmaları yapılarak "Devir Sözleşmesi" imzalanmış, 
Maliye Bakanlığı'ndan da mülkiyet devri izninin alınmasından sonra "Manavgat Su Temin 
Projesi"nin ASAT'a nihai devir işlemi tamamlanacaktır. 

SORU 2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadar maliyeti 
ne kadardır? 

CEVAP 2. 
-2008 yılı fiyatlarıyla Yortanlı baraj inşaatı için toplam 69.650.000 YTL harcama 

yapılmıştır. 
-Manavgat Su Temin Projesi' nin ihale yılı olan 1991 yılı ihale bedeli maliyeti 

154.285.709,34 ABD Dolarıdır. ASAT'a yapılacak devir işlemi ücreti mukabili olacağı için, 
DSİ Genel Müdürlüğüne mali bir külfeti olmayacaktır. 

SORU 3. Bu yatırımın aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

CEVAP 3. Bakanlığımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir 2 Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca istenilen tüm çalışmalar tamamlanmış olup, 
yeni bir talep olmadığı takdirde, Bölge Kurulunca verilecek karar doğrultusunda, 2008 yılı 
içerisinde barajda su tutularak tesis hizmete alınacaktır. 

Manavgat Su Temin Projesinin ASAT Genel Müdürlüğüne devredilerek hayata 
geçirilmesi için tüm çalışmalar tamamlanmış olup, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü 
müteakip, devir işlemleri tamamlanacaktır. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HİKMET ERENKAYA' NIN 
7/2180 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. İzmit-Yalova yolu üzeri, Yeniköy beldesinde kurulu bulunan Hayat Kimya 
Sanayi A.Ş'ye bağlı Bingo Deterjan Fabrikasının başta insan sağlığı olmak üzere, deniz ve 
bölge tarımına zararlı olabilecek kimyasal atıkları çevreye bırakmak suretiyle çevre kirliliği 
oluşturduğuna yönelik elinizde herhangi bir rapor var mıdır? 

SORU 2. Elinizde böyle bir rapor mevcut ise bu işletme hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 1,2. Bakanlığımızda, Bingo Deterjan Fabrikasından kaynaklandığı iddia 
edilen çevre kirliliğine yönelik herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Tesise 
herhangi bir işlem uygulanmamıştır. 

SORU 3. Yeniköy beldesindeki Bingo Deterjan Fabrikası ne kadar sıklıkla 
denetlenmektedir? Bakanlığınız tarafından en son hangi tarihte denetleme yapılmıştır, bu 
denetleme sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmiş midir? 

CEVAP 3. Bingo Deterjan Fabrikası, Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce 
sık sık denetlenmektedir. Bahse konu Tesiste, 14.12.2007 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edilen noksanlıkların giderilip giderilmediğini kontrol etmek amacıyla, 18.01.2008 tarihinde 
îl Müdürlüğümüzce denetim yapılmış olup, atık depolamaya yönelik noksanlıkların 
giderildiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca, hava kirliliğine neden olabilecek kükürt dioksit, karbon monoksit ve azot 
monoksit emisyonları sürekli ölçüm cihazı Tesiste bulunmakta olup, ölçüm sonuçlan İl 
Müdürlüğümüzce online olarak izlenmektedir. Tesisin evsel ve endüstriyel tüm atıksuları, 
Gölcük Kentsel Atıksu Arıtma tesisine ait olan kolektör hattına deşarj edilmektedir. 

SORU 4. Deprem sonrası yapılan kalıcı konutların bir bölümünün deterjan 
fabrikasının da bulunduğu Yeniköy beldesine yapılması sizce uygun mudur? İleride 
çıkabilecek gerek çevre gerekse insan sağlığındaki telafisi mümkün olmayan zararların 
sorumluları kimler olacaktır? 

CEVAP 4. Bölgedeki konutların yapımı, Mahalli Çevre Kurulu'nun 28.06.1999 tarihli 
ve 63 sayılı Karan ile uygun bulunmuştur. 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE' NİN 
7/2181 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANL1ĞPNIN CEVABI 

"Adıyaman'ın sulama sorununun çözülmesinde çok önemli bir yere sahip olan, 
Çamgazi Sulama ve Derivasyon tesisleri inşaatının bugüne kadar %70'inde fiziksel 
gerçekleşme sağlanabilmiştir. Toplam 8000 hektarlık alanı sulayacak bu tesisin bitirilmesi 
Adıyaman 'da üretimin artırılması demektir. Adıyaman 'da işsizliğin azalmasına katkı sunacak 
bu tesis, sadece ekonomik değil, sosyal olarak da büyük katkılar sağlayacaktır. Ancak; işin 
bitim tarihi, ödeneklerde yaşanan sorunlardan dolayı ötelenmiştir. Bu öteleme, Adıyaman 'da 
üretim artışının, iyi bir ekonominin ötelenmesi demektir. Bu bağlamda: 

SORU 1. Projenin bitirilmesi için öngörülen tarih nedir? 
CEVAP 2. Çamgazi Sulaması ve Derivasyon Tesislerinin verilen süre uzatımı dahil 

ikmal tarihi 08/10/2009'dur. 
SORU 2. Projenin bitirilmesi için 2008 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
CEVAP 2. Projenin 2008 yılı yatırım programındaki ödeneği 5.500.000,00 YTL' dir. 

SORU 3. Projenin daha çabuk bitirilebilmesi için ayrılan ödenek haricinde bir 
çalışma yapılacak mıdır? 

CEVAP 3. Sulama alanı 8.000 hektar olan projede; 2007 yılı sonuna kadar 4.189 
hektar alan sulamaya açılmış olup, 2008 yılında ayrılan ödenekle 1.000 hektar ilave alan 
sulamaya açılacaktır. Sulama projesinin, yeterli finansman temin edildiği takdirde, 2010 
yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT ÖZKAN' İN 
7/2256 ESAS NUMARALİ YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Melen Çayı'ndan Yeşilçay sistemine su getiren boru hattındaki patlama 
projeden kaynaklı bir hatadan mı meydana gelmiştir? 

CEVAP 1. Melen Çayından Yeşilçay Sistemine su getiren 105 km.lik boru hattında 
herhangi bir patlama meydana gelmemiştir. 

SORU 2. Melen Çayı'ndan boşa akan su için ikinci hattan bahsedilmektedir. Su 
sıkıntısının had safhada olduğu bu dönemde projenin aksamasının/yavaşlamasının sebebi 
nedir? Bu aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2. Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi (Melen Sistemi) 4 aşamalı 
planlanmış olup, İstanbul'un 2040 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacaktır. İnşaatları 
devam eden birinci aşamanın 2010 yılında bitirilmesi ile yılda 268 milyon mJ ilave su 
verilmesi sağlanacaktır. 

Ancak İstanbul'un acil su ihtiyacının biran evvel karşılanabilmesi için Melen 
Sisteminin ilk 105 km.lik kısmı tamamlanmış ve mevcut Yeşilçay Sistemi vasıtası ile boşa 
akmakta olan Melen Suyu 2007 Ekim ayından itibaren İstanbul halkının hizmetine 
sunulmuştur. Melen Sisteminin kalan kısımları devam etmekte olup, tamamlandığında 
Avrupa Yakasına da ilave su sağlanacaktır. Projede herhangi bir aksama söz konusu değildir. 
Melen Sisteminin ikinci aşamasını teşkil eden boru hattı ve ilgili diğer tesislerin yapımı için 
İSKİ Genel Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmektedir. 
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20.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, şehit ve malûl yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/2198) 

TÜRKİYK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 25/02/2008 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

29 Mart 1996 tarih ve 22595 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Terör Eylemleri 
Nedeniyle Şehit ve Malul Olanlann Yakınlarından Çalışabilecek Durumdaki Malullerin 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; 

1. Şubat 2008 tarihine kadar kaç tane şehit ve malul yakını iş için müracaat etmiştir? 
Bunlardan kaç tanesi istihdam edilmiştir? İstihdam edilmeyen var mıdır? Varsa ne 
zaman istidam etmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Geçici işçi olarak çalışıp da şehit olanların yakınları da bu haktan yararlanabiliyorlar 
mı? Yararlananıiyorlarsa, yararlandırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Yukarıda bahsi geçen yönetmelikten Mersin ilinde yararlananların sayısı nedir? 

4. Hizbullah terör örgütünün şehit ettiği kamu görevlilerinin yakınları da 
faydalanabilmece midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 050.PGM.0.07.0000 / 5 3 £> O 2 - 0 - 0 3 - l o o ^ 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M.Başkanlığımn 11.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4082 sayıh yazısı. 

Mersin milletvekili sayın Mehmet ŞANDIR'in, tarafımdan cevaplaııdınlmasını tensip 
ettiği soru önergesine ( 2198 ) ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Terör eylemleri nedeni ve etkisiyle şehit veya çalışamayacak derecede malul olan 
kamu görevlileri, er-erbaş, geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerine, yoksa 
çocuklarından birisine, çocuklan da yoksa kardeşlerinden birisine veya malul olup da 
çalışabilir durumda olanlara, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun F.k 1 inci maddesi 
gereğince Bakanlığımız koordinasyonunda iş imkanı sağlanmaktadır. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1 inci maddesine göre hak sahibi 
olduğu tespit edilenlerin tamamı iş hakkından yararlanmaktadır. Atama usul ve esaslarını 
belirleyen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 29.03.1996 tarihinden 17.03.2008 tarihine kadar, 
8406 hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir. 02.06.2007 tarihinde 
yürürlüğe giren 5673 sayılı Kanunla, geçici ve gönüllü köy korucuları da 3713 sayılı 
Kanunun Ek 1 inci maddesine eklenmesiyle, aynı anda çok sayıda hak sahibi valilik ve 
kaymakamlıklar aracılığıyla iş talebinde bulunmuş olup, halen müracaatlar aynı yoğunlukla 
devam etmektedir. Halen işlemleri devam eden yaklaşık 500 hak sahibinin ataması da, 
dosyalarında bulunan eksikliklerin tamamlanmasını müteakip hak sahibi olduklarının 
belirlenmesi halinde en kısa sürede yapılacaktır. 

Kamu görevlisi sayılmayan geçici işçiler, 3713 sayılı Kanun kapsamına 
girmemektedir. Mersin İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına bu tarihe kadar 150 hak 
sahibi işe yerleştirilmiştir. Hizbullah terör örgülünün şehit ettiği kamu görevlilerinin yakınları 
da iş hakkından yararlanmaktadır. 

Arz ederim. ^~* ; " 7 _ _ ' tr—at T 

Beşir A'l'ALAY 
Bakan 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2226) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

V^ 
Kemal D E M İ R E L 

Bursa Mi l le tveki l i 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 
mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Akt i f hale get i r i lemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 
kadardır? 

3. Bu yatırımların akt i f hale getir i lmesiyle İlgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610 - S ^ ^ S 2-fc~ / O 3 / 2 0 0 8 
Konu : Soru Önergesi 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 11/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GSN.0.10.00.02-4082 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DF.MİREL'in 7/2226 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2226 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1: İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız mevcut 
mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

SORU 2: Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 
kadardır? 

SORU 3: Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2: Aktif hale getirilemeyen 55 Kültür Merkezi inşaatı yatırımımızın 
tamamlanabilmesi için 375.000.000.- (Üçyüzyetmişbeşmillyon) YTL ödeneğe ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu ödeneğin 2008 yılında harcanması planlanmaktadır. 

Ankara Hangar Binaları, Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi olarak restore 
edilmek üzere, 30/10/2000 tarihinde 991.000 YTL keşif bedeli ile ihale edilmiş, ihale kapsamında 
3300 m2 eski eser yapıya ilaveten 7700 m2 yeni bina ile birlikte 11.000 m2'ye ulaşan yapılar 
grubunun bu bedel ile tamamlanamayacağı anlaşıldığından keşif artışına gidilmiştir. Ödenekler; 
Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım programı, Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü ve yapılan bağışla sağlanarak işin yaklaşık %81'i gerçekleştirilmiştir. 
Anılan işin tamamlanabilmesi için 2008 yılında 6.850.000 YTL ödenek ayrılmıştır. 

Bir tescilli yapının uygulama ihalesinin yapılabilmesi için öncelikle yapıya ait rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin elde edilmesi gerekmektedir. Restorasyon projesinde ise 
yapıya verilecek işlev tanımlanmaktadır. (Müze, kültürevi, konak, vb.) Dolayısıyla projelerine göre 
onarımı-restorasyonu yapılan yapı bu doğrultuda işlevlendirilmekledir. 

. ^ I 
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2.160.000 YTL 1.Keşif bedelli İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyon 
İnşaatı İşi, 24/11/1999 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihale edilmiştir. Topkapı Sarayı 
Müzesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiş ve bu doğrultuda inşaat işinin 
yürütülmesi de Bakanlığımca devri alınmıştır. Söz konusu iş kapsamında sürdürülen çalışmaların 
tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin sınırlı olması nedeniyle her yıl bir plan dahilinde ödenek 
aktarılmaktadır. 

2003 yılında 209.000 YTL, 
2004 yılında 1.112.000YTL, 
2005 yılında 674.000 YTL, 
2006 yılında 1.100.000 YTL, 
2007 yılında 1.100.000 YTL 

ödenek gönderilmiş ve 2008 yılında 1.000.000 YTL ödenek aktarılması planlanmıştır. İş 
henüz tamamlanamamıştır. 

CEVAP 3: Bakanlığıma, eski eserlerin onarılması ve yaşatılarak gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için, Genel Bütçeden ayrılan ödeneklerimizin sınırlı olması nedeniyle öncelikli 
olarak yerel yönetim ve bakanlığım DÖSİMM kaynakları ile öncelikli projelerin desteklenerek 
tamamlanması sağlanmakta, bunlar da yeter-siz kaldığında yedek ödenek tahsisi için talepte 
bulunulacaktır. Yıl içinde yedek ödenek tahsis etiilmösi halinde çalışmalarımıza devam edilecektir. 

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/2231) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Hayati 

YAZICI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002 _ ^ Ij) 
KONU : Soru Önergesi 7/2231 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının, 11.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.1Ü.00.02-7/2231-4077/ 
8911 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/2231 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. v 

\~J Hayati &VZICI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi yazı > 

T.C. 
I BAŞBAKANLIK 

Cümrük Müsteşarlığı 

Sayı : H.02.1 (İÜM.0.06.00.0I.İ/IO 48 
Konu : 7/2231 Sayılı Soru Önergesi 007434 20.03.2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 14.03.2008 tarihli ve B.02.0.002-603 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazı eki, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DrîMİREL tarafından yöneltilen 
7/2231 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Müsteşarlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında inşaatı tamamlanmış olan 
ancak, hizmete açılamamış yatınmımız olarak, 27.11.1997 tarihinde ihalesi yapılan ve 
16.08.2001 tarihinde de ikmal ihalesi yapılan Ardahan Posof Türkgözü Gümrük 
Tesisleri İnşaatı işi bulunmaktadır. 

Söz konusu gümrük tesisinin hizmete acılamama sebebi; Ardahan Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğü teknik elemanlarınca 1 adet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teknik elemanlarınca 2 
adet, Müsteşarlığımız teknik elemanlannca 1 adet olmak üzere toplam 4 adet teknik rapor 
düzenlenmiş olup, raporlardaki genel tespitte; binaların sağlam ve güvenilir olmadığı, fen ve 
sanat kurallarına uygun yapılmadığı, işçilik ve malzeme kalitesinin düşük olduğu ve bugüne 
kadar yapılan işlerin muhafaza edilemediği, deformasyonların oluştuğu, takviye yapılan 
binalarda ise, takviyelerin usulüne, fen ve teknik kurallara uygun yapılmadığı ve amacına 
ulaşmadığı, binaların halihazırda kullanılmaz durumda olduğu, özellikle tesisat galerilerinde 
bulunan elemanlar da dahil olmak üzere malzemelerin çürüdüğü, yapılan güçlendirmenin dışında 
diğer binalarda güçlendirme yapılması gerektiği belirtildiğinden ve bu güne kadar söz konusu 
eksiklikler tamamlanmadığından, geçici kabul işlemi yapılan anılan gümrük tesisi hizmete 
açılamamıştır. 
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Müsteşarlığımıza bağlı taşra teşkilatı yatırımları arasında yer alan Ardahan Posof 
Türkgözü Gümrük Tesisleri İnşaatı işinin bugüne kadarki maliyeti (işin başından itibaren bugüne 
kadar müteahhide ödenen) 768.000,00 YTL'dir. 

Söz konusu yatırımın aktif hale getirilmesi ile ilgili olarak, Ardahan Valiliği Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğünün 14.02.2008 tarih ve 272 sayılı yazısı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü teknik heyeti tarafından inşaatın son durumu ile ilgili olarak 
düzenlenen 13.02.2008 tarihli Rapor göz önünde bulundurularak; işin daha fazla sürüncemede 
kalmaması için, ilgili birimlerce, işin mahallinde yeniden tespiti yapılarak, tesisin bazı 
bölümlerinin dahi geçici işgale verilmesinin mümkün görülmemesi halinde, sözleşmenin 31 inci 
maddesi gereğince, işin feshedilmesinin istenildiği, konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına cevaben yazılan 27.02.2008 tarih ve 689 sayılı yazımız ile; gerek Bakanlıkları, 
gerekse Ardahan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün teknik elemanlarınca düzenlenen teknik 
raporlardaki tutarsızlıkları gidermek, binaları sağlam, güvenilir, yürürlükteki mevzuata uygun 
olarak inşa etmek, eğer uygun inşa edilmemiş ise yıkarak yenisini inşa etmek gibi sözleşme 
uygulamalarıyla ilgili yetki ve sorumluluğun, Bakanlıklarında olduğu belirtilerek, gereğinin 
Bakanlıklarınca yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

DtVUfcl BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: ; i o . J . ^ O O ^ 
qAV' _ * £ 2 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar <>cıı<>l Müdürlüğü 

:ı>ı : 11.02.1 A'(.;.V|.O.IO.«O.I03/99/ ifu*1 
.«mıı : Nuru Oncruesi 4 6 1 0 

2 5-03-

IM-VI.İT BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

Kursa Milletvekili Sayın Kemal DHMİREL'iıı Türkiye Büyük Millcl Meclisi 
;IIIIIL'I'IKI vermiş olduğu 22.02.2008 tarih, 1704 sayı ve 7/2231 esas numaralı soru 
vsıııv ;ıiı cevaplar ektedir. 

Killilerine ar/, ederini. 

I K 
1 J'KTycsinc verilen cevap 

T.C 
DEVLETt- <ANL1ĞIVE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 1S.2.3&z>& 

fsurBFYAZIT 
Genel Müdür 

-689 



TBMM B: 84 1 .4 .2008 

! ! Ü S \ M İ L L İ . T Y L K I L I S A Y İ N K İ M A L D I ' . M I R L I İN H İ Z M E T İ - : 
\(.11 M \ Y . \ \ Y A T I R I M L A R İ L K İ L C İ L İ O L A R A K T . U . M . M . B A Ş K A N L I Ğ I N A 
"• L R M İ S O I . D l <;ii 22.02.2«08 T A R İ H , I704 S A Y İ V I . 7/2231 K.NAN M M A R A L I 
M ) U l O M U C . L S İ M . V E R İ L E N ( EVAJ*: 

M)|<l | : İnşaatı tamamlanmış olan. ancak hizmete acılamamış olan \ n i imn lan in i z 
;••••\ -ıi: nıtiılıır? I l i / n ı c t c açılmama sebepleri nelerdir? 

< I A A l ' I : İnşaatı tamamlanmış olup, hi /mete acılamamış olan yatırımlarımız m c \ c u l 

""•OKI 2: A k t i f hale getir i lemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki 
!'ı.!İı\ı.ıi nc kadardır? 

' T A \ l ' 2: Genel Müdür lüğümüz bünyesinde ak t i f hale getir i lemeyen yatırım 
I • ! i i ' i ın;ıın.ıkladır 

SOKİ 3: Bu yatırımların akt i f hale getir i lmesiyle i lg i l i olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

C E V A P 3: Cienel Müdür lüğümüz bünyesinde ak t i f hale getir i lemeyen yatırım 
İMilumnnmakladır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genci Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.1.SYD. 0.31-128-4366 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

U/.£./2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Hayati YAZICI) 

İ l g i : 14.03.2008 tar ih ve 603 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DIsMİREL'in , Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
(Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.H.YAZİCİ) koordinatörlüğünde 
cevaplanması istenilen 7/2231 sayılı yazılı soru önergesine cevabımız ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 

j 1- Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

SaTiye Ç I T A K 
DEVLET EJAKANLIĞI VE Genci M ü d ü r V . 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: yZtl.J&oS 
•5A V ! s 

t. 4 , 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.SYD. 0.31- | I n 
KONU : 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İn YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI : 7/2231 

1- Genel Müdürlüğümüzün gayrimenkul yatırım ödeneği bulunmadığından halen 
başlamış olan , devanı eden ve yarım kalan inşaatımız bulunmamaktadır. 

2- Yatırım Programımızda 2007 yılı için Menkul Sermaye Üretim Giderlerinde 
266.300 YTL tutarında iki adet araştırma projesi bitirilmiştir. 

3- Aktif olmayan yatırımımız olmadığı için cevap verilmemiştir. 

23- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2232) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet AYDIN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B .02 .0 .004 /005^ 

KONU : ?^ / 03/2OO8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 11.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2232-4079/8913 sayılı yazı. 
b) 20.03.2008 tarih ve B.02.0.KDT.0.73.00.00-610-126/413 sayılı yazı 
c) 18.03.2008 tarih ve B.02.1.TBA.0.01-870.02/779 sayılı yazı. 
d) 25.3.2008 tarih ve B.02.1.BYE.0.23.00-587-1771 sayılı yazı. 
e) 20.03.2008 tarih ve B.02.1.TBK.0.70.73.02-755-107-1686 sayılı yazı. 
f) 21.03.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090/04/1131 sayılı yazı. 
g) 13.03.2008 tarih ve B.02.1.AA.21/101-1330 sayılı yazı. 
h) 17.03.2008 tarih ve A.01.l.RTÜ.0.02.03-819/003380 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereğince; Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRJEL'in Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/2232 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşlan 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun ilgi (b), Türkiye Bilimler Akademisi'nin ilgi (c), 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün ilgi (d), Bakanlığım ilgili kuruluşlan Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun ilgi (e), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nün ilgi (f), Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün ilgi (g), Bakanlığım ilişkili 
kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilgi (h) yazılan ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehrfet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b, c, d, e, f, g ve h) yazılar 
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T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

A T A T Ü R K K Ü L T Ü R , D İ L V E T A R İ H 
Y Ü K S . E K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I 

İdarî ve Malı işler Dairesi 

Sayı : B.02.l.KDT.0.73.00.00-610- \2 C//{ / j ANKARA 
Konu : Soru Önergesi 

20-03-2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

tlgi : 12.03.2008 tarihli ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü yazısı ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal 
DEMİRE!.' e ait soru önergesi ile ilgili istenen bilgiler ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sadık TURAL 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı 

EK: 4 adet 
T.C. 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KDT.5.02.70.03-610-?f /^ g £ 
Konu : Soru önergesi ,„.no 

YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14/3/2008 tarih ve B.02.1 .KDT.0.73.00.00-610-105/373 sayılı yazınız. 

Bursa'Milletvekili Kemal DEMİREL'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin soru 
önergesi incelenmiştir. Kurumumuzun soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili aktif hale 
getirilemeyen bir yatırımı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Prof. Dr. Şükr&İHftMk AKALIN 
Türk Dil Kurfjmu Başkanı 
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ATATÜRK KÜLTÜR, Dil. VK TARİM YÜKSKK KURUMU 
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sayı: B.02.1 .KDT.5.03.70.06.610- 5 V ? 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

Ankara, 17/03/2008 

ATATÜRK KÜLTÜR.DİL VE TARİII 
YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞI 

İdari ve Mali İşler Dairesi 

İlgi: 14/03/2008 tarih ve B.02.1.KDT.0.73.00.00.610-105/373 sayılı yazınız. 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından cevaplandırılması için ilgi yazınız ile 
kurumumuzdan istenen hizmete açılamayan yatırımımız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize rica ederim. 

Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 
Türk Tarih Kurumu Başkanı 

T.C. 
ATATÜRK KÜLTÜR. DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.1 .KDT.5.04.70.02.869/ 
KONU: Soru Önergesi 

^ • i m ANKARA 

YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

1 9 Marl 2008 

İlgi: 14 Mart 2008 gün ve B.02.l.KDT.0.73.00.00-610-105/373 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen soru önergesinde belirtilen konuya ait herhangi bir 
yatırımımız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

O 
Prof.Dr.Osman HORATA 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.1.KDT.5.01.70.02-610-
KONU : Soru önergesi. 

ANKARA 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 14 Mart 2008 tarih ve B.02.1 .KDT.0.73.00.00-
610-105/373 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız uyarınca; 

İnşaatı tamamlanmış ancak hizmete açılamamış olan ve aktif hale getirilemeyen yatırımımız 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr. Srfâık TURAL 
Atatürk Yujcsek Kurumu Başkam 

Atatürk Arttırma Merkezi Başkan V. 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

Sayı :B.02.1 .TBA.0.01 -870.02/779 
Konu: Hizmete açılmayan yatırımlar hakkında 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12.03.2008 tarih ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız 

18/03/2008 

Kurumumuzda inşaatı tamamlanmış olup, hizmete açılamamış olan yatırım mevcut 

değildir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

>rof.T)r. Engin BERMEJ 

Akademi Başkanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.I.BYE.0.23.00. f%} _ m ^ 

Konu: Soru önergesi. 

703/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.l'rof.Dr.Mehmcl AYDIN) 

İlgi : 12.03.2008 tarihli ve B.02.0.004/00405 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı ile Genel Müdürlüğümüzde devam eden yatınmlara ilişkin olarak 
gönderilen soru önergesine konu teşkil edecek nitelikte yatırımımız ve ödeneğimiz mevcut 
olmayıp, 2008 Mali Yılı yatırım(sermaye) ödenek durumumuz aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Genel Müdür V. 

Ekonomik Kodu Adı Ödenek Miktarı 
06.1 Mamul Mal Alımları 65.000.-YT1.. 
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 100.000.-YTL. 
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 15.000.-YTI, 
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TÜBİTAK 

Sayı : B.02.1.TBT.0.70.73.02-755-K V İc-Ç.r 20/03/2008 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız 

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMlREL'e ait yazılı soru önergesine ilişkin ilgi 
yazınız ve ekleri Kurumumuzca incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesi kapsamında, Kurumumuz ve bağlı Enstitülerine ait 
inşaatı tamamlanmış ancak hizmete açılamamış olan yatırımımız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mc 
Prof. Dr. Nüket YETİŞ 

Başkan V. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B .02 .2 .TRT.0 .61 .00 .00 /O9ü /ö<r />M 3V ^-././.-îik/2008 
K O N U : 7/2232 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi : 12/03/2008 tarih ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in vermiş olduğu 7/2232 sayılı Soru Önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

TRT'de inşaatı tamamlanmış, ancak hizmete açılamamış olan herhangi bir yatırım 
bulunmamakladır. -'~~X 

Arz ederim 
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ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

say. : B.02.1.AA 21/101-1330 

Konu : Soru önergesi 

13/03/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İLGİ: 12.03.2008 tarihli ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Bakanlığınıza tevcih edilen 
7/2232 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

1 
Dr Hilmi BENGİ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 

7/2232 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap; 

• Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında inşaatı tamamlanmış 
olan, ancak hizmete açılamamış durumda herhangi bir yatırım mevcut değildir. 
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T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Say :A.0..1.RTÜ0.02.03-8,W O O o J İ C 17MART2008 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 12/03/2008 tarihli ve B.02.0.004/00405 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekindeki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/2232 esas numaralı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, inşaatı tamamlanıp hizmete açılmamış yatırımımız 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\ I Dr. Zahid AKMAN 
\ y Radyo ve Televizyç 

Üst Kurulu 
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24.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'in, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sis
temleri (METSİS) Projesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pak-
dil 'in cevabı (7/2655) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın, TBMM Başkanı Sayın Koksal Toptan 
arafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 14 Mart 2008 

Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 

1- "Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri 
(METSİS)" projesi için, bir yabancı kuruluşun elinde ve yönetiminde 
olan Türk Telekom'un 5 milyon YTL tutarında hibede bulunmasının 
amacı nedir? 

2- Projenin imza töreninde hibe miktarının 5 Milyon YTL olduğunu 
açıklamanıza karşın, TBMM internet sitesindeki konuyla ilgili 
haberde bu paradan neden hiç söz edilmemektedir? Neden, 
sadece "hibe" sözcüğünün kullanılmasıyla yetinilmektedir? 

3- Projenin tanıtım toplantısında, Türk Telekom'un projeyi hibe 
kapsamında gerçekleştireceğini ifade ettikten ve projede emeği 
geçen herkese teşekkür ettikten sonra, "Meclis'in çok güzel kararlar 
alarak ve kanunlar çıkararak borcunu ödeyeceğini" söylemeniz ne 
anlama gelmektedir? 

4- Yine projenin tanıtım toplantısında, bir gazetecinin, "Meclis'in 
güvenliğinin bir yabancı şirkete verilmesi konusunda kamuoyunda 
endişeler var. Bu risk oluşturur mu?" sorusuna, "Türk Telekom, 
Türk yasalarına göre kurulmuş olan bir şirkettir" karşılığını vermeniz 
yeterli bir güvence midir? 

-700 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2655-4679/10007 3 1 Mart 2008 

Sayın Süleyman YAĞIZ 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 14/3/2008 tarihli ve (7/2655) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (METSİS) Projesine ilişkin, 
ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

A/9-
Nevzat PAKDIL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan vekil i 

EK : Soru cevabı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap L- Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (MFTSİS) projesi 
TBMM kampusu ve ek binalarına ait internet altyapısı, kamera sistemleri, sistem odası, 
kablosuz sistemler ve enerji işlerinin Türk Telekom A.Ş. taralından sağlanmasına yöneliktir. 
Bu kapsam doğrultusunda TBMM ile Türk Telekom A.Ş. arasında bir sözleşme 
imzalanmıştır. Sözleşme söz konusu işlerin usul, kapsam ve temel esaslarını belirlemekledir. 
MKTSİS projesinin bunun dışında herhangi bir amacı yoktur. 

Cevap 2.- TBMM internet sitesinde konuyla ilgili haberde, hibe miktarının 5 milyon 
YTL olduğuna ilişkin bilgi sehven unutulmuştur. Daha sonra 5/3/2008 tarihli söz konusu 
haberde düzeltme yapılmıştır. 

Cevap 3.- TBMM'nin herhangi bir kuruma, kuruluşa veya organizasyona karşı hiçbir 
borcu ve yükümlülüğü yoktur, olması da mümkün değildir. TBMM'nin yükümlülüğü ancak 
Türk milletine karşıdır. Bu yalın gerçeğin aksini düşünmek bile söz konusu olamaz. 

Cevap 4.- Türk Telekom A.Ş.'nin halen % 45'i kamuya ait olup, yaptığı işlem ve 
icraatlar açısından da Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Maliye 
Bakanlığınca denetlenmektedir. Dolayısıyla Türk Telekom A.Ş.'nde yabancı ortak 
bulunmasının proje açısından risk oluşturma ihtimali yoktur. 

25.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan 'in, oylama öncesi yapılan sesli duyurulara ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/2657) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

AKP Grubunun talimatıyla önceden kaydedilmiş konuya göre numaralandırılmış 
farklı çağrı anonsları, örneğin bugün olduğu gibi "Sayın Milletvekili, Danışma Kurulu 
önerisi oylanacağından Genel Kurul'a bekleniyorsunuz" türünden duyurular, 
Milletvekili bürolarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binalarında TBMM Teknik Daire 
Başkanlığı İşletme ve Yapım Müdürlüğüne bağlı Seslendirme Servisince hoparlörlerle 
yayımlanmaktadır. Sözde bütün milletvekillerine yapılan duyurular kisvesi altında 
ama aslında iktidar partisi milletvekillerine yönelik olan bu mesajların iletilmesi, 
Meclisimizi, gelişmiş ülke parlamentolarında örneği görülemeyecek bir konuma 
sokmaktadır. 

Şu sorularımın TBMM Başkanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prdf.(bf Oğuz Oyan 
İzmir Milletvekili 
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1) TBMM'yi küçük belde belediyeleri konumuna düşüren, sadece gürültü kirliliği 
yaratmakla kalmayıp Meclis mekânlarını çoğunluk grubunun siyasi 
ihtiyaçlarına göre kullanan bu tuhaf ve en hafif deyimiyle azgelişmiş 
uygulamanın varlığından haberdar mısınız? 

2) Bu uygulama sizin izninizle mi yapılmaktadır? 
3) Eğer öyleyse bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Cep telefonu, SMS çağrısı ve TV 

gibi araçların olduğu bir çağda TBMM'de hoparlör aracılığıyla duyuru 
yapmanın Meclisin itibarını düşürdüğünü düşünüyor musunuz? İktidar partisi 
Meclis Grubunun TBMM Seslendirme Servisini dilediği gibi ve partizanca 
kullanmasına nasıl izin verilmektedir? 

4) Eğer sizin izninizle yapılmıyorsa, bu garip, taraflı, antidemokratik ve ilkel 
uygulamanın derhal durdurulması için gereğini yapmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.O l .0.GNS.0.10.00.02-7/2.^4451 /9603 

Sayın Oğuz. OYAN 
İzmir Milletvekili 

İlgi: 5/3/2008 tarihli ve (7/2İ5^) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Oylama öncesi yapılan sesli duyurulara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız 
ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

zatPAKDfL Nevzat PAKDrL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

\IK : Soru cevabı 

- 7 0 3 -



TBMM B:84 1 . 4 . 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3 ve 4.- Halkla İlişkiler Binalannda mevcut anons sistemi, binanın inşası 
sırasında tesis edilmiştir. Genellikle, Güvenlik Koordinasyon Kurulunun kararı doğrultusunda 
Genel Kuaıl çalışmalarının başlayacağı saatten bir saat öncesinde ziyaretçilerin kampus dışına 
çıkmasının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Aynı /.amanda Meclis Başkanlığının 
bilgileri dahilinde, milletvekillerinin Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalardan haberdar 
edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 

Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (METStS) projesi kapsamında 
anons sistemi de gelişen teknolojiye uygun olarak yeniden düzenlenecektir. 
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2_ 

5 

6 

8 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
1 NİSAN 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

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 Î S ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R İSLER 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümün 1 ila 30 uncu maddelerden, ikinci bölümün 31 ila 60 inci maddeler
den, üçüncü bölümün 61 ila 66 ncı maddelerden, dördüncü bölümün 67 ila 74 üncü maddelerden, 
beşinci bölümün 75 ila 84 üncü maddelerden, altıncı bölümün ise 85 ila 96 ncı maddelerden oluş
ması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 25.3.2008 tarihli 81 inci 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 TOPLANTISI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
2.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
3.4.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* r 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 NİSAN 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/116), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtk 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S ARAŞTTRMASI YAPILMASINA D A I R O N G Ö R Ü Ş M E L E R 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (**) 

4. - 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) (**) 

5. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (**) 

6. - 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) 

7. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

9. - 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) 

10. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. - 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) 

1 
I 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmeleri yarım kalan Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini gösterir. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) (**) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) (**) 

20. - 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) 

21. - 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) (**) 

22. - 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) (**) 

23. - 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) (**) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) (**) 

28. - 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) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) (**) _ 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) (**) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) (**) 

41. - 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) 

42. - 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) (**) 

43. - 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) (**) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) (**) 

- 7 - 84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

47. - 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) 

48. - 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) (**) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 
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58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) (**) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) (**) 

65. - 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) 

66. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, başta Afşin-
Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) (**) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 
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71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) (**) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) (**) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 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) 

I - 1 0 - 84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

90. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

91. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

92. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi 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 (10/117) 

93. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (**) 

95. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 
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96. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

98. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/125) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

103.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

105. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

106. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

107.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
108. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 

alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

109.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

110.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

111.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

112. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

113.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

114.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

116.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı 
Ovasına kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (**) 

117.- İsparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (**) 

118. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

119.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
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 (10/148) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPELMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 
120. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal 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 (10/149) 

121. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

122. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

123. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

124. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

125. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

126. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

128. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

131.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/239) 

2. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadın ve magazin 
programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) 

3. - 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) 

4. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) 

5. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 

6. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

7. - 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) 

8. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

9. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

10. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

11. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

12. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sınır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

15. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

16. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/290) 

17. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

18. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

19. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

20. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

21. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

- 15 - 84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

23. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAGKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

25. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

26. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik Tapu Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

27. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

28. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

29. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

30. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 
kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi(6/323) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

33. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

34. - 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) 

35. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

38. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

39. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı 
yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

41. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelere yapılan acil ödenek yardımlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

42. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sera gazları şahmına ve Kyoto Protokolünün 
imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) 

43. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

44. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) 
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45. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

46. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hane halkı borç yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

47. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

49. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

50. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜBİTAK'ın desteklediği projelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/372) 

51. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

52. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki küçük esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 

53. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in teşvik kapsamına alınmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

54. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/377) 

55. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul'a 
taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 

56. - 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) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

60. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Suudi Arabistan'daki bazı Osmanlı 
eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

62. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

63. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

64. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

65. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

66. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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67. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank ve Vakıfbank Genel 
Müdürlüklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

69. - 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) 

70. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

71. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

72. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-Ulukışla 
ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) 

73. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

74. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

75. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

76. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, diğer illerden Gaziantep'e yapılan göçe 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

77. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

78. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

79. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

80. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

81. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

82. - Karaman Milletvekili Hasan Çahş'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

88. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 
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89. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

91. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

92. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

93. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

95. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

96. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

99. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

100.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

101.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

102. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

103. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

104. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan vakıflara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/431) 

105. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

106. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

107. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

108. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

109. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

110. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 
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111.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

112. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 

113.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

114. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

115. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

116. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KURTuların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

117. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

118. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

119. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

120. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

121. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

122. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

123. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

124. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

125. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

126. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine 
etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

128. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

129. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

130. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

131. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

132. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
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133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 
134.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş

tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
135. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün bahşişle 

ilgili açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
136. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bahşişle ilgili açıklamalara ilişkin Bayındırlık 

ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 
137. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis çevresinde 

görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 
138. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 

vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 
139. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
140. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, bir televizyon programına uygulanan cezaya 

ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/471) 
141. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
142. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 
143. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 
144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 
145. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 

olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, borçlu esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 
148.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 

öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

149. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

150. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

151. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

152.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

153.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

154.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük 
haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
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155. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 
156.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 
157. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi kullananlara 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/491) 
158. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi kapsamında 

mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 
159.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 

üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 
160.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 

dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 
161. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 
162.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, personel maaşlarını iyileştirme çalışmalarına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 
163. -Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
164. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Afşin ve Elbistan'daki kömür 

rezervinin planlı değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/498) 

165.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep ve çevresinde turizmin 
geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

166. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

167.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

168.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

169. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

170. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

171.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

172.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

173. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

174.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

175. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelere yapılacak afet yardımlarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

176.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda bahşişle ilgili bir açıklamasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
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177.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

178.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

179. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

180.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

181. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

182.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

183.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 

184.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

185.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, televizyon dizilerindeki bazı sahnelerin 
sürelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/519) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 

Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 12 
Milletvekilinin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 
4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 
4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/538, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) (*) 

2. X - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu 
Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin; 
Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 
2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 18.3.2008) (**) (*) 

3. - 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) 

4. - 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) 

5. - Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'in; Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerinin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 13 Milletvekilinin; Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/132, 2/143, 2/144, 2/157) 
(S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 19.3.2008) 

6. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

7. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 90) 
(Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 
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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 Suçları 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) 

43. 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) 

44. - 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) 

45. 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: 3.1.2008) 

46. 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) 
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47. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 

Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

48. - 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) 

49. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

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

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

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

53. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) 
(S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

55. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. X - İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-
Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 115) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

57. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

59. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 
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