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Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1,4, 5, 7,9,10,11, 
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Ali Sahin'in cevabi (7/4541) 315:319 

6.- Bilecik Milletvekili Yasar Tuziin'un, ceza infaz kurumlan persone
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8.- Ankara Milletvekili Tekin Bingol'iin, Ankara'da uyusturucuya yo
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(7/4645) 325:327 

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, telefon ve ortam dinlemesine iliskin 
Basbakandan sorusu ve igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4670) 328:330 

10.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Valisi ve Emniyet Miidiirii ile 
bir olaya iliskin sorusu ve igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4729) 331:332 
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I.- G E C E N T U T A N A K O Z E T I 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te agilarak alti oturum yapti. 

Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemiir'tin, tekstil sektoriiniin, 

Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan'in, $irnak ilinin, 
Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'in, Manisa ili ve iiziim ureticilerinin, 

Sorunlanna iliskin giindem disi konu§malanna, Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu cevap 
verdi. 

Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun (6/838, 6/842, 6/845, 6/870) esas numarali sozlii sorularmi 
geri aldigina iliskin onergesi okundu; sozlii sorulann geri verildigi bildirildi. 

Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Anayasa Komisyonu iiyeliginden cekildigine iliskin 
onergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, enerji politikasi konusunda (10/268), 

Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak ve 20 milletvekilinin, Dogu ve Guneydogu Anadolu 
Bolgelerinde ortaya gikan orman yanginlariyla ilgili iddialarm ara§tinlarak ahnmasi gereken onlem
lerin belirlenmesi amaciyla (10/269), 

Meclis ara§tirmasi agilmasina iliskin onergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; onergelerin 
gundemdeki yerlerini alacagi ve on gbrii§melerinin sirasi geldiginde yapilacagi agiklandi. 

Kirklareli Milletvekili Tansel Bans, ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 
21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili 
Mehmet Sandir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, U§ak 
Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam ve 
20 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Millet
vekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk ve 24 Milletvekilinin, 
Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir Yonetimi Konusunda Anayasanin 
98'inci, igtiiziigiin 104 ve 105'inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Ara§tirmasi Agilmasina iliskin 
Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu'nun( 10/1,4, 5,7,9, 10,11,13,14, 15,16, 17) 
(S. Sayisi: 138) gdriisnieleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazir bulunmadigindan ertelendi. 

Adalet Komisyonunda agik bulunan iiyelige, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gosteri
len Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek, 

Anayasa Komisyonunda agik bulunan iiyelige, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday goste
rilen Mersin Milletvekili isa Gok, 

Segildiler. 
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MHP Grubu Baskan Vekili Izmir Milletvekili Oktay Vural, AB Uyum Komisyonu Baskani 
Yasar Yakis'in, 8 Eyliil 2008 tarihinde Danimarka Biiyukelcisiyle yaptigi goriismede partilerini 
yabancilara sikayet etmesi nedeniyle, gerekli uyanmn yapilmasi ve Komisyonun gorev suresinin 
dolmasi sebebiyle yetkisiz kaldigi icin gerekli islemlerin Baskanhkca yiiriirulmesine, 

AK PARTI Grubu Baskan Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Izmir Milletvekili 
Oktay Vural'in konusmasinda itham ettigi Komisyon Baskaninin gorev nedeniyle yurt disinda olduguna 
ve kendisinin bulundugu bir oturumda bu konunun konusulmasinin uygun olacagina; komisyonlann 
ve Baskanlik Divanimn gorev siireleriyle ilgili sorunun daha once yapilan diizenlemeyle halledildigine, 

Iliskin aciklamada bulundular. 

Gundemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminin: 
1 'inci sirasinda bulunan, Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda 

istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Dunya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Ver
gisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Butge Ko
misyonlan Raporlannin (2/182) (S.Sayisi: 214) goriismelerine devam olunarak 2'nci maddesine 
kadar kabul edildi, 2'nci maddesi uzerinde bir sure gorusuldii. 

14 Ekim 2008 Sail gunii saat 15.00'te toplanmak iizere, birlesime 19.59'da son verildi. 

Sukran Guldal MUMCU 

Baskan Vekili 
Fatos GURKAN Harun TUFEKCl 

Katip Uye 
Adana Konya 

Katip Uye 
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N o . : 6 

I I . - G E L E N K A G I T L A R 
10 E k i m 2008 G u m a 

Sozl i i S o r u Onerge le r i 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Kastamonu'daki yol yapim gahsmalannin 
uzamasma iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/964) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir yol yapim cahsmasina iliskin Ulas
tirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/965) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava cercevesindeki 
iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/966) (Baskanhga gelis tarihi: 4/9/2008) 

4.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, bebek dliimleri meydana gelen bir hastanenin de
netimine iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/967) (Baskanhga gelis tarihi: 4/9/2008) 

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara iliskin Bas
bakandan sozlii soru onergesi (6/968) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

6.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Almanya'daki bir dernegin dava dolayisiyla takibine 
iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/969) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

7.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, bir dernegin reklamlanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/970) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

8.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, bir operasyonda bir kdye ates acildigi iddiasina ilis
kin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/971) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

9.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, iade edilen ve cevaplandinlmayan soru onergelerine iliskin Tur
kiye Buyiik Millet Meclisi Baskanindan sozlii soru onergesi (6/972) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

10.- $irnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, Silopi'deki ogretmenlere banka promosyonu oden-
mesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/973) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

11.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, Sirnak'daki egitim ihtiyaglanna iliskin Milli Egi
tim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/974) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

12.- $irnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, Sirnak'da ogretmen ve idarecilerin gorev yerle
rinin degistirilmesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/975) (Baskanhga gelis 
tarihi: 9/9/2008) 

13.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir dernegin incelenmesine iliskin Maliye Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/976) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

14.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, TMO'nun findik ahmina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/977) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

15.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, findik ahm politikasma iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/978) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

16.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, TMO'nun findik ahmindaki bazi sorunlara iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/979) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

17.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, TMO'nun findik alim merkezlerine ve kayit disi iire-
time iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/980) (Baskanhga gelis tarihi: 
12/9/2008) 
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18.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir siyasi parti ilge kongresinin TRT'de yayinlan-
masina iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/981) (Baskanhga gelis ta
rihi: 12/9/2008) 

19.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, riizgar enerjisinden elektrik uretim izni verilen sirket
lere iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/982) (Baskanhga gelis ta
rihi: 12/9/2008) 

20.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, Tokat-Merkezdeki hastane in§aatina iliskin Saglik Ba
kanindan sozlii soru onergesi (6/983) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

21.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazi alimina iliskin 
Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/984) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

22.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'taki domates ureticilerinin magduriyetine ilis
kin Tanm ve Koyisleri Bakaninda sozlii soru onergesi (6/985) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

23.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'taki yatak isgal oranlanna iliskin Saghk Baka
nindan sozlii soru onergesi (6/986) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

24.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'm bazi ilcelerindeki ogretmen acigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/987) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

25.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, yeni ders kitaplanna iliskin Milli Egitim Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/988) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

26.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'in bazi ilcelerindeki saglik personeli acigina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/989) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

27.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun gunes enerjisinden elektrik iiretim cahsnialarina iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/990) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

28.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, DSI'nin verdigi HES yapim izinlerine iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/991) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

29.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, Balhca Magarasimn turistik potansiyeline iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/992) (Baskanhga geli§ tarihi: 12/9/2008) 

30.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun Ahiska Turklerinin Giircistan'daki yurtlanna donii-
§iine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/993) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

31.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, ogretim yih hazirhk odenegine iliskin Milli Egitim Baka
nindan sozlii soru onergesi (6/994) (Baskanhga geli§ tarihi: 15/9/2008) 

32.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, ozel kalem miidiirliiklerine yapilan atamalarla ilgili id
dialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/995) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

33.- $irnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, gida bankacihgi yapan dernek ve vakiflara yapilan 
yardimlara iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/996) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

34.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, gida bankacihgi yapan dernek ve vakiflara iliskin 
icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/997) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

35.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir dernegin soru§turulmasina iliskin Basbakandan 
sozlii soru onergesi (6/998) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

36.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, oglunun ve RTUK Baskamnin Almanya seyahatle-
rine iliskin Ba§bakandan sozlii soru onergesi (6/999) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

37.- Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, Sultanhisar fidan yetistirme uretim alaninin ihalesine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/1000) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 
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Yazili Soru Onergeleri 

1.- istanbul Milletvekili Birgen Keles'in, Kibns ile ilgili kapsamh muzakerelere yonelik acik-
lamalara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4929) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Saglik Bakanligi biirokratlannin kanstigi bir trafik kazasiyla 
ilgili bilgilere iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4930) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Ozkan'in, belediyelerin veteriner hekim kadrolanna 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4931) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, bir banka genel miidiiriiyle ilgili bir iddiaya ve banka
cilik sektoriindeki yabanci payina iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4932) (Baskanhga 
gelis tarihi: 2/9/2008) 

5.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Rusya ile dis ticarette yasanan sorunlara iliskin Basba
kandan yazih soru onergesi (7/4933) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

6.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, TOKi'nin reklam ve tanitim hizmetleri ahm ihale
sine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4934) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Ergenekon iddianamesindeki bazi iddialara iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4935) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

8.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in, kredi karti kullanimma iliskin Basbakandan yazih soru 
onergesi (7/4936) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

9.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Pozanti-Ulukisla otoyolunun sosyal etkilerine iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/4937) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

10.- Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi'nin, iiniversite dgrencilerinin bannma ihtiyaclarinin 
karsilanmasma iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4938) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

11.- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava cercevesindeki 
iddialara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4939) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

12.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, en dusiik memur maasina iliskin Basbakandan ya
zih soru onergesi (7/4940) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

13.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, ciftcilerin ekonomik sorunlanna iliskin Basbakan
dan yazih som onergesi (7/4941) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

14.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki bir imar degisikligi ile ilgili haberlere 
yonelik konusmasina iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4942) Q3askanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

15.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir dernegin denetlenmesine iliskin Basbakandan yazih 
soru onergesi (7/4943) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

16.- Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava cerceve
sindeki iddialara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4944) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

17.- istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, kadinlara yonelik bazi cahsmalara iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4945) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

18.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir holding yonetim kurulu baskanina yonelik a?ik-
lamalanna iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4946) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

19.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava cercevesindeki 
iddialara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4947) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 
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20.- Manisa Milletvekili Sahin Mengu'nun, Adana-Ceyhan'da rafineri kurma konusundaki id
dialara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4948) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

21.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, Emniyet Genel Mudurlugunun ulusalcihk deger-
lendirmesine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4949) (Baskanhga gelis tarihi: 10/9/2008) 

22.- Istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, Erzurum'daki bazi TOKI projelerine iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4950) (Baskanhga gelis tarihi: 10/9/2008) 

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Kuran kurslanmn denetimine iliskin Basbakandan yazih 
soru onergesi (7/4951) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

24.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, kamuya yararh ve izinsiz yardim toplayan dernekler 
ile bir dernegin denetimine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4952) (Baskanhga gelis ta
rihi: 11/9/2008) 

25.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, Ankara'mn sebeke suyuna iliskin Basba
kandan yazih soru onergesi (7/4953) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

26.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'm, TULK'in agikladigi aghk sininna iliskin Basbakandan 
yazih soru onergesi (7/4954) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

27.- Bursa Milletvekili Onur Oymen'in, Cumhurbaskaninin sehit ailelerine verdigi iftar yeme-
gine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4955) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

28.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'in, isgi emeklileri ile dul ve yetim maaslannin iyilesti-
rilmesine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4956) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

29.- §irnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, Gazi Universitesi Tip Fakultesinde kadina yone
lik sjddet onleme biriminin kapatilmasina iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4957) (Bas
kanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

30.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, usulsiiz taksicilik hizmetlerine iliskin Basbakan
dan yazih soru onergesi (7/4958) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

31.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalgmkaya'nin, emeklilerin ekonomik durumlarimn 
iyile§tirilmesine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4959) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

32.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, bilgi toplama konusunda gazetelerde gikan ha-
berlere iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4960) (Baskanhga gelis tarihi: 15/9/2008) 

33.- Antalya Milletvekili Hiisnii Cbllu'niin, kamu kurum ve kuruluslarinin aldigi iletisim hiz
metlerine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4961) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

34.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'm, medya ile iliskilerine yonelik iddialara iliskin Basba
kandan yazih soru onergesi (7/4962) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

35.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir dernegin denetimine iliskin Basbakandan yazih soru 
onergesi (7/4963) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

36.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, Ankara Buyiik§ehir Belediyesinin BOTAS'a borcuyla 
ilgili konu§masma iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4964) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

37.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, bir korunun kiraya verildigi iddiasina iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4965) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

38.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, RTUK Baskaninin TOKJ'den konut ahmiyla il
gili iddialara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4966) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

39.- Istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Amasya Vakiflar il Mudurlugunun kapatilmasina ilis
kin Ba§bakandan yazih soru onergesi (7/4967) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 
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40.- Istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, terorle miicadeleye iliskin Basbakandan yazih soru 
onergesi (7/4968) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

41.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, bankalann aldigi hesap isletim ucretine iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4969) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

42.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, bakanlann som dnergelerine verdikleri cevaplara 
iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4970) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

43.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, oglu ile ilgili bazi iddialara iliskin Basbakandan yazih 
soru onergesi (7/4971) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

44.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, konut edindirme yardimi odemelerine iliskin Basba
kandan yazih som onergesi (7/4972) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

45.- Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk'iin, bir dernekle ilgili dava hakkinda Almanya Bii-
yiikelcisi ile goriistiigu iddiasina iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4973) (Baskanhga gelis 
tarihi: 17/9/2008) 

46.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'in, AK Parti Genel Merkezinde verilen bir iftar yemegine 
iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4974) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

47.- Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi'nin, tanmdaki girdi maliyetlerine ve iiziim iireticilerinin 
desteklenmesine iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4975) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

48.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Yenisarbademli-Beysehir yoluna iliskin Basbakandan 
yazih som onergesi (7/4976) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

49.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, kamu idarelerinin biitcelerinden yardim yapilan sivil top
lum kumluslanna iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4977) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

50.- Izmir Milletvekili Biilent Baratali'nin, Urla-Cesme bolgesinde verilen tasocagi ve maden 
ruhsatlarina iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4978) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

51.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, TRT Antalya Radyosunun kapatilacagi iddiasina 
iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4979) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

52.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, Kuzey Irak'a yonelik operasyonlara iliskin Basbakan
dan yazih som onergesi (7/4980) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

53.- Izmir Milletvekili Harun Oztiirk'iin, Kemalpasa'da verilen kalker isletmeciligi iznine ilis
kin Basbakandan yazih som onergesi (7/4981) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

54.- istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, kamu bankalarinin sponsorluk ve reklam giderle-
rine iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4982) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

55.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, mal varhgina bir dernegin denetimine ve bir gmpla 
ilgili iddialara iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4983) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

56.- Mersin Milletvekili isa Gok'iin, bir yonetmelikteki bazi diizenlemelere iliskin Adalet Ba
kanindan yazih som onergesi (7/4984) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

57.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Basbakanin istanbul Biiyiiksehir Belediye Baskanligi 
ddnemiyle ilgili bir iddiaya iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/4985) (Baskanhga gelis 
tarihi: 16/9/2008) 

58.- Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner'in, cezaevlerindeki bir uygulamaya iliskin Adalet Ba
kanindan yazih som onergesi (7/4986) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

59.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Almanya Biiyiikelcisiyle yaptigi goriismeye ve bir da-
vaya iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/4987) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 
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60.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirta§'in, Tiirk Ceza Kanununun bir maddesinin uy
gulamasina iliskin Adalet Bakanindan yazih soru onergesi (7/4988) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

61.- Izmir Milletvekili Oktay Vural'in, bir dernekle ilgili soru§turma agilmasina iliskin Adalet 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4989) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

62.- Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyuz'un, Gaziantep Buyiik§ehir Belediyesi biinyesinde issiz 
kalan isgi ve soforlere iliskin Cah§ma ve Sosyal Giivenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4990) 
(Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

63.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, kot taslama sektorundeki denetime iliskin Cahsma 
ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4991) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

64.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir isyerine yonelik iddialara ve i§gi haklan konu
sundaki gah§malara iliskin Cah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4992) 
(Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

65.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe'nin, Sosyal Guvenlik Kurumundaki bazi biirokrat-
lann gocuklanm sigortalatmalanna iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru oner
gesi (7/4993) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

66.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki gahsma §artlanna iliskin Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4994) (Baskanhga geli§ tarihi: 11/9/2008) 

67.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya'nin, Bartm'da bir yayladaki tesislerin duru
muna ili§kin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/4995) (Baskanhga gelis tarihi: 2/9/2008) 

68.- Izmir Milletvekili Recai Birgiin'iin, Bergama'daki baraj gahsmalanna iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/4996) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

69.- Edirne Milletvekili Bilgin Paganz'in, Kesan ilgesindeki bir koy sosyal tesislerine iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/4997) (Baskanhga geli§ tarihi: 3/9/2008) 

70.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, Bursa'daki ta§ ve mermer ocaklanna iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/4998) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

71.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Osmaniye'de kurulacak gimento fabrikasinin gevreye etki
lerine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/4995) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

72.- Bahkesir Milletvekili Huseyin Pazarci'nm, Havran'daki bir tas kirma tesisine iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5000) (Baskanhga geli§ tarihi: 5/9/2008) 

73.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya'nin, Bartin-Zonguldak-Karabiik gevre dii-
zeni planina yapilan itiraza iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5001) (Bas
kanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

74.- Izmir Milletvekili Recai Birgun'un, ruhsatsiz su kuyularma iliskin Cevre ve Orman Baka
nindan yazih soru onergesi (7/5002) (Baskanhga gelis tarihi: 15/9/2008) 

75.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, maden arama ruhsati verilen bir alanin tahrip edildigi 
iddiasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5003) (Baskanhga gelis tarihi: 
17/9/2008) 

76.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Dogu ve Giineydogu Anadolu'da gikan orman 
yanginlanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5004) (Baskanhga gelis ta
rihi: 17/9/2008) 

77.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'm, Marmaris'te verilen maden arama ruhsatlanna iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5005) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 
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78.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, ABD Buyiikelgiliginin incelemede bulundugu id
diasina iliskin Disisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5006) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

79.- Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner'in, yurt disina cikisjarda ya$anan sorunlara iliskin 
Disisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5007) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

80.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Cumhurba§kaninin Ermenistan'a gitmesine iliskin 
Disisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5008) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

81.- Bursa Milletvekili Onur Oymen'in, Cumhurbaskamnin Ermenistan'a gidisinde temas edilen 
konulara iliskin Disisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5009) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

82.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, Plevne Belediyesi bahcesindeki Tiirk Bayragi figiiriine 
iliskin Disisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5010) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

83.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya'nin, TUiK'in aclik sinin tespitine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih som onergesi (7/5011) (Baskan
hga gelis tarihi: 2/9/2008) 

84.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, ciftcilerin bankalardan kullandiklan kredilere 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih som onergesi (7/5012) (Bas
kanhga geli§ tarihi: 11/9/2008) 

85.- istanbul Milletvekili Bihlun Tamayhgil'in, SPK'nin bir medya kumlu§unu denetimine ilis
kin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih som onergesi (7/5013) (Bas
kanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

86.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Milli Takimlar Teknik Direktoriine iliskin Devlet Baka
nindan (Murat Basesgioglu) yazih som onergesi (7/5014) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

87.- Yalova Milletvekili Muhanem ince'nin, TRT'ye ahnan bazi personelin yakmhklanna iliskin 
Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) yazih som onergesi (7/5015) (Baskanhga gelis tarihi: 2/9/2008) 

88.- istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, bir turkuniin ashnin tespitine iliskin Devlet Ba
kanindan (Mehmet Aydin) yazih som onergesi (7/5016) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

89.- Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk'iin, TRT'ye personel ahmi icin agilan sinava iliskin 
Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) yazih som onergesi (7/5017) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

90.- izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'in, dogalgaz ihtiyacinin karsilanmasina iliskin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih som onergesi (7/5018) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

91.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm, bir yonetmelige ve elektrikteki fiyatlandirmaya iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih som onergesi (7/5019) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

92.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, petrol arama gahsmalanna iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih som onergesi (7/5020) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

93.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'in, Marmaris'te verilen maden arama ruhsatlanna iliskin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih som onergesi (7/5021) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

94.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Zeytinburnu Belediyesinin bir sanayi sitesine yonelik uy
gulamalanna iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5022) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

95.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'min, Antalya'da sehir igi ulasimda baslatilan akilli kart uy
gulamasina iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5023) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

96.- Eskisehir Milletvekili Beytullah Asil'in, kamudaki ozel giivenlik gorevlilerinin kimlik karti 
yenilemeye tabi tutulmasma iliskin igi§leri Bakanindan yazih som onergesi (7/5024) (Baskanhga 
gelis tarihi: 1/9/2008) 

97.- Eskisehir Milletvekili Beytullah Asil'in, ozel guvenlik gorevlilerinin iicretlerine iliskin 
igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5025) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 
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98.- istanbul Milletvekili Bihlun Tamayhgil'in, iGDA§'in taseron firmalara ihale ettigi islere 
iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5026) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

99.- istanbul Milletvekili Bihlun Tamayligil'in, ISKi'nin sozlesmesi yapilan ihalelerine iliskin 
igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5027) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

100.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ate§'in, Ankara'mn sebeke suyuna ve tankerlerle yapilan su
lamaya iliskin Igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5028) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

101.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ate§'in, Ankara Cayinin lslahina iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5029) (Ba§kanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

102.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, istanbul Emniyet Mudiirliigiindeki bir sube miidiiriine 
yonelik uygulamalara iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5030) (Baskanhga gelis ta
rihi: 5/9/2008) 

103.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, bir dernegin denetimine iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5031) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

104.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, belediyelerin denetimine iliskin igisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/5032) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

105.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homris'in, bir dernegin iftar davetine katilan burokrat-
lara iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5033) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

106.- Izmir Milletvekili Selguk Ayhan'in, sebeke suyundaki arsenik orani yuksek olan iliere ilis
kin Igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5034) (Baskanhga gelis tarihi: 10/9/2008) 

107.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Emniyet Teskilatinda toplanan bagislara iliskin igisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5035) (Baskanhga gelis tarihi: 10/9/2008) 

108.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya Biiyiiksehir ve merkez ilge belediyeleri perso-
neline maas karsihgi banka getirisi ddemelerine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi 
(7/5036) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

109.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, Giineydogu Asya'ya tsunami felaketi 
sebebiyle yapilan yardimlara iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5037) (Baskanhga 
gelis tarihi: 12/9/2008) 

110.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, silika maddesinin kullanimina iliskin igisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/5038) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

111.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya'nin, Kadikoy Belediyesi yonetimine agi
lan bir davaya ve istanbul Biiyiiksehir Belediyesinin imar degisikliklerine iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5039) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

112.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya'nin, Bayrampasa Belediyesinin bir pro
jesine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5040) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

113.- Izmir Milletvekili Recai Birgiin'iin, Eskisehir'de yapi denetim firmasi ortagi Belediye Mec
lisi uyelerine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5041) (Ba§kanhga gelis tarihi: 15/9/2008) 

114.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'un, yargilanan ve gorevden alman bazi belediye ba§-
kanlanna iliskin Igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5042) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

115.- Istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, yurt disindaki bir dernegin ayni adli bir dernekle 
iliskisine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5043) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 
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116.- Aydin Milletvekili Ozlem Cergioglu'nun, Basbakanin gazete sahiplerini ve gazetecileri 
dinlettigi iddiasina iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5044) (Baskanhga gelis ta
rihi: 17/9/2008) 

117.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Kars-Merkeze bagh bazi kdylerin yol sorununa ilis
kin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5045) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

118.- Adana Milletvekili Hulusi Guvel'in, Almanya'daki bir davaya bilgi ve beige gonderilmedigi 
iddiasina iliskin icisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5046) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

119.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Bayrampasa'da yikim karari ahnan yapilara iliskin 
igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5047) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

120.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Bogaz'da bulunan kagak yapilara iliskin igisleri Ba
kanindan yazih som onergesi (7/5048) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

121.- Mus Milletvekili M. Nuri Yaman'in, izmir-Aliaga Kaymakami hakkindaki bir iddiaya ilis
kin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5049) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

122.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Basbakanin istanbul Biiyiiksehir Belediye Baskan
ligi ddnemiyle ilgili somsturmalara iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5050) (Bas
kanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

123.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Akyaka ilgesinin bazi koylerinin yol sorununa ve su bas-
kini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5051) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

124.- Kars Milletvekili Giircan Dagdas'in, Arpagay ilgesinin bazi koylerinin yol somnuna ve su bas-
kini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5052) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

125.- Mersin Milletvekili isa Gok'iin, Fethullah Giilen'i ziyaret eden kamu gorevlilerine iliskin 
igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5053) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'iin, Posof ilgesinde dagitilan komiire iliskin igisleri Ba
kanindan yazih som onergesi (7/5054) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

127.- Kars Milletvekili Giircan Dagdas'in, Kagizman ilgesinin bazi koylerinin yol somnuna ve su bas-
kini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5055) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

128.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Digor ilgesinin bazi koylerinin yol somnuna ve su bas-
kmi riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5056) (Baskanhga gelis tarihi: 19/9/2008) 

129.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'te arkeolojik sit alaninda yapilan bir parka 
iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan yazih som onergesi (7/5057) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

130.- istanbul Milletvekili Getin Soysal'in, Osmaniye'de yapilacak gimento fabrikasinin bir 
antik kente etkisine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan yazih som onergesi (7/5058) (Baskanhga 
gelis tarihi: 3/9/2008) 

131.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, Kars-Sankamis'ta turizmin gelistirilmesine iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan yazih som onergesi (7/5059) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

132.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'in, Antalya'da turizme tahsis edilen alanlara iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan yazih soru onergesi (7/5060) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

133.- Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner'in, Isparta turizminin gelistirilmesine iliskin Kultur 
ve Turizm Bakanindan yazih som onergesi (7/5061) (Baskanhga gelis tarihi: 10/9/2008) 

134.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'in, Marmaris'te verilen maden arama mhsatlanna iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan yazih som onergesi (7/5062) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 
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135.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Ozkan'in, bir karayolundaki elektrik direklerine ilis
kin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/5063) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

136.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz'in, emekli ucretlerinin iyile§tirilmesine 
iliskin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/5064) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

137.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da 1999 yihndaki depremden etkilenen okul-
lann durumuna iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5065) (Baskanhga gelis ta
rihi: 1/9/2008) 

138.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin Talim ve Terbiye Kuruluna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5066) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

139.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Susuz Koy Enstitiisii binalanmn universite biinye
sinde degerlendirilmesine iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5067) (Baskanhga 
gelis tarihi: 3/9/2008) 

140.- Manisa Milletvekili Sahin Mengii'niin, acik ilkogretim ve lise smavlanna ba§6rtiisuyle 
giren ogrencilere iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5068) (Baskanhga gelis ta
rihi: 5/9/2008) 

141.- Istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, meslek okullarinm giiclendirilmesine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5069) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

142.- Yalova Milletvekili Muhanem ince'nin, ogretim yihna hazirhk odenegi ddemelerine ilis
kin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5070) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

143.- Yalova Milletvekili Muhanem ince'nin, bir Anadolu Lisesinin yatih kontenjamna iliskin 
Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5071) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

144.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bazi yonetici atamalanna iliskin Milli Egitim Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/5072) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

145.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'iin, Diyarbakir'daki okul ve ogretmen acigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5073) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

146.- Antalya Milletvekili Hiisnii Gdllii'nun, egitim ve ogretim hizmetleri sinifindaki personele 
iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5074) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

147.- Eskisehir Milletvekili Fehmi Murat Sonmez'in, universite ogrencilerinin yurt ihtiyacinin 
karsilanmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5075) (Baskanhga gelis tarihi: 
16/9/2008) 

148.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van'daki bir lisede yolsuzluk yapildigi iddialanna iliskin 
Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5076) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

149.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, okullann isim hakkinin satilmasi uygulamasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5077) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

150.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, bir ders kitabinda verilen bilgiye iliskin Milli Egi
tim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5078) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

151.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bir yatih bolge okulunun agilmamasina ilis
kin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5079) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

152.- Kars Milletvekili Giircan Dagdas'in, Kars'ta kapatilan okullara iliskin Milli Egitim Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/5080) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

153.- Yalova Milletvekili Muhanem ince'nin, Gemlik ilge Milli Egitim Miidiirii ve bir lise mii-
dtirii hakkindaki iddialara iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5081) (Baskanhga 
gelis tarihi: 18/9/2008) 
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154.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Meram'daki bir alanin degerlendirilmesine yonelik id
dialara iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih som onergesi (7/5082) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

155.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, egitim yonetimi ile ilgili bazi konulara iliskin Milli 
Egitim Bakanindan yazih som onergesi (7/5083) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

156.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, Yalova il Saghk Mudurlugunun kiralama yoluyla 
binek araci temin ermesine ve il Saghk Miidurii hakkindaki iddialara iliskin Saghk Bakanindan ya
zih som onergesi (7/5084) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

157.- Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk'iin, Gulnar ilcesindeki saghk personeline iliskin Sag
hk Bakanindan yazih som onergesi (7/5085) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

158.- Samsun Milletvekili Osman Cakir'm, Terme ilcesindeki uzman hekim acigina iliskin Sag
hk Bakanindan yazih som onergesi (7/5086) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

159.- Kars Milletvekili Giircan Dagdas'in, Kars'in sebeke suyundaki arsenik dummuna iliskin 
Saghk Bakanindan yazih som onergesi (7/5087) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

160.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, bashekimlik gorevlerinde bulunan bir uzman dok-
tor hakkindaki iddialara iliskin Saghk Bakanindan yazih som onergesi (7/5088) (Baskanhga gelis ta
rihi: 8/9/2008) 

161.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, silikozis hastahgina iliskin Saghk Bakanindan ya
zih som onergesi (7/5089) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

162.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, Yalova il Saglik Mudurii hakkindaki bazi iddia
lara iliskin Saghk Bakanindan yazih som onergesi (7/5090) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

163.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'in, Denizli Devlet Hastanesinde verilen kahvaltiya iliskin 
Saglik Bakanindan yazih som onergesi (7/5091) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

164.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, transgenik misir tiiketiminin dogurdugu riske iliskin 
Saglik Bakanindan yazih som onergesi (7/5092) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

165.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, Van'in sebeke suyunun kalitesine iliskin Saglik Ba
kanindan yazih som onergesi (7/5093) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

166.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, sezeryanla dogum oranlan konusundaki ydnergeye 
iliskin Saglik Bakanindan yazih som onergesi (7/5094) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

167.- Eskisehir Milletvekili Fehmi Murat Sdnmez'in, mhsatsiz gahsan bir zayiflama merkezine 
iliskin Saghk Bakanindan yazih som onergesi (7/5095) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

168.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, kapatilan Kars Kazcihk Enstitiisiine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5096) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

169.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, iireticilerin borglannin yeniden yapilandinlmasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5097) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

170.- Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk'iin, kirsal kalkinma yatinmlannin desteklenmesi 
programma iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5098) (Baskanhga gelis 
tarihi: 11/9/2008) 

171.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, TMO'nun Adiyaman'daki bugday ahmina ilis
kin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5099) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

172.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, tanmsal kooperatiflere kullandinlan kredilere ilis
kin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/5100) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

173.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, seker politikasindaki tercihlere iliskin Tanm ve Koyis
leri Bakanindan yazih som onergesi (7/5101) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 
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174.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Kars ugak seferlerine ve Gumriik Mudurlugu acil
masina iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5102) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

175.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir kavsagin lsiklandinlmasina iliskin Ulastirma 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5103) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

176.- Mersin Milletvekili isa Gok'iin, Marmaray Projesinin giizergahina ili§kin Ulastirma Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/5104) (Baskanhga gelis tarihi: 8/9/2008) 

177.- Samsun Milletvekili Osman Cakir'in, Samsun'da THY burosu olup olmadigina iliskin 
Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5105) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

178.- Samsun Milletvekili Osman Cakir'in, Ankara-Esenboga Havaalamndaki bazi bilboardlardaki 
ifadeye iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5106) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

179.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, bir hava limanindaki tanitici afiste yer alan ifa
deye iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5107) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

180.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya-Adana arasindaki yol cahsmalanna iliskin Ulas
tirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5108) (Baskanhga gelis tarihi: 12/9/2008) 

181.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne'deki baz istasyonlanna iliskin Ulas
tirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5109) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

182.- Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Karayolu Tasima Ydnetmeligindeki bir hiikmiin uygu
lamasina iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5110) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

183.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'm, posta dagitim hizmetindeki aksakhk iddialanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5111) (Baskanhga gelis tarihi: 17/9/2008) 

184.- Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, Bandirma'da batan RO-RO gemisine iliskin 
Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5112) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

185.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingol Havaalani insaatma iliskin Ulastirma Baka
nindan yazih soru onergesi (7/5113) (Baskanhga gelis tarihi: 18/9/2008) 

186.- Aydin Milletvekili Ozlem Gercioglu'nun, sporun ve sporcunun tesvikine iliskin Devlet 
Bakanindan (Murat Basesgioglu) yazih soru onergesi (7/5114) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 

187.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Kars Kiiciik Sanayi Sitesi sosyal tesisleri insaatma 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan yazih soru onergesi (7/5115) (Baskanhga gelis tarihi: 3/9/2008) 

188.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'de meydana gelen bazi olaylara iliskin 
Milli Savunma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5116) (Baskanhga gelis tarihi: 5/9/2008) 

189.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'in, Sosyal Yardimlasma ve Dayamsmayi Tesvik 
Fonundan yapilan yardimlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) ya
zih soru onergesi (7/5117) (Baskanhga gelis tarihi: 9/9/2008) 

190.- Izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'in, ekonomideki gelismelere iliskin Devlet Baka
nindan (Mehmet §imsek) yazih soru onergesi (7/5118) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

191.- Diyarbakir Milletvekili Gultan Ki§anak'in, kadina yonelik siddete iliskin Devlet Baka
nindan (Nimet Cubukcu) yazih soru onergesi (7/5119) (Baskanhga gelis tarihi: 16/9/2008) 

192.- Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay'in, TRT'de yaymlanan bir programa iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) yazih soru onergesi (7/5120) (Baskanhga gelis tarihi: 1/9/2008) 
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13 E k i m 2008 Pazar tes i 

R a p o r 

I.- 1.8.2008 Tarihli ve 5803 Sayih Elektronik Haberlesme Kanunu ve Anayasanin 89 uncu ve 
104 iincii Maddeleri Geregince Cumhurbaskamnca Bir Daha Goriisiilmek tizere Geri Gonderme 
Tezkeresi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayisi: 297) 
(Dagitma tarihi: 13.10.2008) (GUNDEME) 

Suresi i c inde C e v a p l a n m a y a n Y a z i h S o r u One rge le r i 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Duzce'deki cop depolama alani ve tesisi gahsmalanna 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4228) 

2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, yuzme havuzlannin denetimine iliskin igisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4243) 

3.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, lunaparklardaki guvenlik onlemlerine iliskin 
igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4244) 

4.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, siginma evlerine iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/4247) 

5.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne ve Kirklareli'deki arag sayisma ve verilen 
cezalara iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4248) 

6.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, bazi belediye baskanlan hakkindaki yolsuzluk iddia-
lanna iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4250) 

7.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan'm, Dinar'daki doktor ve diger saglik perso-
neline iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4262) 

8.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, kene vakalanna karsi ahnan dnlemlere 
iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4263) 

9.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan'in, Cay ilgesi baglantih bazi yol gahsmala
nna iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4271) 

10.- Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Ordu ilindeki ulasim projelerine iliskin Ulastirma 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4272) 

11.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, polislerden toplanan bagislara iliskin igisleri Bakanin
dan yazih soru onergesi (7/4282) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sanhurfa'daki bazi Devlet hastanelerinin ihtiyagla-
nna iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4306) 

13.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Burdur-Fethiye karayolunun bdliinmus yol yapilma
sina iliskin Ulastirma Bakanindan yazih som onergesi (7/4307) 

14.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, izmir'in sebeke suyunun kalitesine iliskin Saghk Baka
nindan yazih som onergesi (7/4308) 

15.- istanbul Milletvekili Algan Hacaloglu'nun, AB Muzakere Pozisyon Belgesinin agiklan-
masina iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/4314) 



TBMM B: 5 1 4 . 10 . 2008 

- 2 3 9 -

16.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Kinm-Kongo kanamali atesi hastahgina iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4321) 

17.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun'un, OSYM'nin KPSS sonuclanna gore yerlestirme 
islemlerine iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) yazili soru onergesi (7/4332) 

18.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep Buyuksehir Belediyesinin eglence parki 
ihalesine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4335) 

19.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, izmir'deki kentsel buyumenin belli semtlere 
yonlendirilmesine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4337) 

20.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istanbul'daki bir arazinin degerlendirilmesiyle ilgili 
iddialara iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4338) 

21.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir ' in, Anamur ilgesinde Agik Ogretim sinavlannin 
yapilmasi ihtiyacina iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/4340) 

22.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, yapilan dersliklere iliskin Milli Egitim Bakanin
dan yazih soru onergesi (7/4345) 

23.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, kamuda tammh olmayan bazi meslek gruplanna 
iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/4346) 

24.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, gazilerin ozel saglik kurumlanna sevklerine 
iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4348) 

25.- Istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, kemoterapi hem§iresi sikintisina iliskin Saglik 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4350) 

26.- Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk'iin, PTT Personeli Kefalet Sandigma ve dagiticilann 
cahsma saatlerine iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4357) 

27.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, hemzemin gegitlerdeki trafik kazalanna iliskin Ulas
tirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4358) 

28.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, internet erisim iicretlerine iliskin Ulastirma Baka
nindan yazih soru onergesi (7/4359) 

29.- Diyarbakir Milletvekili Akin Birdal'in, iilkeye girisine izin verilmeyen bir gocuga iliskin 
Disisjeri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4361) 
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14 Ekim 2008 Sail 
Raporlar 

1.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagda§ ve 
23 Milletvekilinin, istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve istanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi insa Sanayisindeki i§ Guvenligi ve Cahsma 
Sartlari Sorunlarinin Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Agilmasina iliskin 
Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/121, 129, 132, 134) (S. Sayisi: 295) 
(Dagitma tarihi: 14.10.2008) (GUNDEME) 

2.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet 
Erturk ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir Millet
vekili A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Giirol Ergin ve 24 Milletvekilinin, 
Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan Sorunlann Aras
tinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Aras
tirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) (S. Sayisi: 296) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) 
(GUNDEME) 

Meclis Arastirmasi Onergesi 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yonelik olarak 2000 
yihnda gergeklestirilen Hayata Doniis operasyonu konusunun arastirilmasi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/270) (Ba§kanhga gel is tarihi: 23.9.2008) 
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14 Ekim 2008 Sail 
BiRINCi OTURUM 
Acilma Saati: 15.00 

BASKAN: Baskan Vekili Meral AKSENER 
KATIP UYELER: Canan CANDEMIR CELIK (Bursa), Fatma SALMAN KOTAN (Agn) • — 

BASKAN - Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 5'inci Birlesimini agiyorum. 
23'uncu Yasama Ddneminin Uguncu Yasama Yihnin benim ydnettigim ilk birlesiminin hayirh 

olmasim diliyorum. 
III. - Y O K L A M A 

BASKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacagiz. 
Yoklama igin ug dakika siire verecegim. 
Sayin milletvekillerinin oy diigmelerine basarak salonda bulunduklanni bildirmelerini, bu sure 

igerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazir bulunan teknik personelden 
yardim istemelerini, buna ragmen sisteme giremeyen iiyelerin ise yoklama pusulalanni, gorevli per
sonel aracihgiyla, iig dakikahk siire igerisinde Baskanhga ulastirmalanm rica ediyorum. 

Yoklama islemini baslatiyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapildi) 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, toplanti yeter sayisi yoktur. 
Birlesjme be§ dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.08 
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I K I N C i O T U R U M 

A c i I m a Saat i : 15.14 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Ag r i ) 

1 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 5'inci Birlesiminin ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 

BASKAN - Acilista yapilan yoklamada toplanti yeter sayisi bulunamamisti. $imdi yoklama is-
lemini tekrarlayacagiz. 

Yoklama igin iic dakika siire veriyorum. 
Yoklama islemi baslamistir. 
(Elektronik cihazla yoklama yapildi) 
BA$KAN - Toplanti yeter sayisi vardir, goriismelere ba§hyoruz. 
Gundeme gegmeden once, iig sayin milletvekiline gundem disi soz verecegim. Yalniz, gundem 

disi soz alan ilk milletvekilimizi anons etmeden ewel: Degerli milletvekili arkadaslanm, gok biiyiik 
bir giiriiltii var. Giindem disi soz isteyen milletvekilleri hazirhk yaparak gikip konusuyorlar. Siiku-
neti saglarsak arkadasimiza da saygi gdstermis oluruz. 

Gundem disi ilk soz, Nigde'deki tanmsal ureticilerin sorunlan hakkinda soz isteyen Nigde Mil
letvekili Saym Miimin inan'a aittir. 

Buyurun Sayin inan. (MHP siralanndan alkislar) 
I V . - G U N D E M D I S I K O N U S M A L A R 

A) MiLLETVEKiLLERiNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

I. - Nigde Milletvekili Miimin Inan 'in, Nigde ciftcisinin sorunlanna iliskin giindem disi konus
masi ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

MUMiN iNAN (Nigde) - Sayin Baskan, saygideger milletvekili arkadaslanm; kuresel krizin 
diinyayi kasip kavurdugu bir ortamda komada olan Tiirk ve Nigde ciftcisinin sorunlanyla ilgili giin
dem disi soz almis bulunuyorum. Bu vesileyle, yiice heyetinizi saygi ve sevgiyle selamhyorum 

Konusmama, gegtigimiz gunlerde bir arkadasimin basina gelen aci bir olayi sizlerle paylasarak 
baslamak istiyorum. Arkadasim, esini bir devlet hastanesinin acil servisine gotiiriir. Hasta muayene 
edilir. Yeterli tetkik ve arastirma yapilmadan hastaya serum takihr. Serum bittikten sonra "Hastanin 
bir seyi yok, ahp gidebilirsiniz." denir fakat hasta daha acil servisten gikmadan esinin kucaginda 
vefat eder. ihmal, dikkatsizlik ve ilgisizlik yiiziinden bir can yitirilir. 

Bir yildir bu kiirsiiden defalarca hem iilkemizin genelindeki hem de Nigde dzelindeki giftgile
rimizin durumlanyla ilgili konusmalar yaptik, soru ve arastirma onergeleri verdik; giftgi hasta, acil 
tedbirier ahnmazsa giftgiyi kaybedebiliriz, dedik. Konu ilgililer tarafindan dikkate ahnmadi; tam 
tersi, burada Hukumet adina cevap veren sayin bakanlar tarafindan giftginin AKP iktidan doneminde 
altin gagini yasadigi soylendi. Sayin Tanm Bakanimiz bugiin Nigde'de. Umanm patates, bakliyat, la-
hana, tahil, domates ve elma ureticilerimizin altin gagimn nasil oldugunu inceleme ve gorme firsa-
tini elde eder diye diisiiniiyorum. 
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Sayin Balkan, saygideger milletvekili arkadaslanm; hayati ve bir numarali sektor olan tanmi ha-
fife alamayiz. Rakamlarla oynamak suretiyle hastayi iyi gosteremeyiz. Ciftgi hastalanmis, krize gir-
mis, biz ise hala "Sen gok iyisin." diyomz. Ciftgi, zor sartlarda iirettigi uruniinii maliyetinin altinda 
bile satamamaktadir. Nigde'de domates tarlada kalmis, patatesin yiiziine bile bakan yok, en segme 
patatesin kilosu 25-30 kurusa satilamamaktadir; meyve suyu olacak elmanin kilosu 5 kurusa bile 
ahci bulamamaktadir. Ciftgilerimiz tohum, giibre, mazot ve elektrik zamlarinin altindan kalkama-
maktadirlar. Nigde'de icrahk olmayan, arabasi, tarlasi ve traktorii haczedilmeyen giftgi kalmamistir. 
Ciftgilerimiz traktorleriyle ana yola gikamamakta, kdyunde, kasabasmda adeta agik hava hapisha-
nesinde gibi yasamaktadirlar. 

Ciftgilerimiz iirunlerini makul bir fiyata satamayinca, buna bagh olarak esnafimiz ve kiigiik sa-
nayicimiz de sikintiya girmektedir. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatmakta, yaninda gahstirdigi 
isgisini gikartmakta; geklerini, senetlerini ve kredilerini odeyememektedir. Nigde Esnaf Kefaletten 
kredi kullanan esnaf sayisi gegtigimiz yillara gore gok artmis, aldigi krediyi odeyemeyip takibe ug-
rayan esnaf orani yiizde 80'leri bulmustur. Borglanni odeyemeyip diikkanlanni kapatan esnaf sayisi 
ise her gegen giin artmaktadir. 

Ciftgilerimiz yuksek maliyetli giibre, ilag, mazot ve elektrik fiyatlanyla uretim yapmanin artik 
miimkiin olmadigim ifade etmektedirler. Bu feryat sadece Nigde'de degil, eminim ki ulkemizin her ko-
sesinde dile getirilmektedir. Tanm iiriinlerimiz maliyet yiiksekligi ve pazar darhgi yiiziinden tarlada 
giiriimeye terk edilirken, yabanci tanm urunleri marketlerimizde cirit atmaktadir. Bu politikalar boyle 
devam ederse iilkemizdeki milyonlarca i§sizler ordusuna yeni milyonlann katilmasi kaginilmazdir. 

Hazineden sorumlu Ekonomi Bakammiz Sayin Mehmet $im§ek'in yazin Nigde'ye yaptigi zi-
yarette, son zamanlarda iilkemizde 1,5-2 milyona yakm vatandasimizin koyunu, topragini birakarak 
giftgiligi terk ettigini ifade etmi§tir. Nitekim, TUIK'in internet sitesinde 2008 yihnin ilk dokuz ayina 
ait yaymlanan di? ticaret rakamlarina baktigimizda tanm ve hayvancilik urunleri ithalatimiz aym 
alandaki ihracatimizin 2 katindan daha fazladir. Yani bu siirede ihracatimiz yaklasik 2 milyar 200 mil
yon dolar iken ithalatimiz 4,5 milyar dolardir. Bu uygulamalarla, ulkemiz -her alanda oldugu gibi-
tanm ve hayvancilik alaninda da iireten yerine ithal eden ve pazar olan bir yapiya d6niistiiriilmii§tiir. 

Son bir yilda tarimda kullanilan giibre fiyatlan yiizde 100'iin iizerinde arti§ gostermis, giibre fi
yatlannm aniden ve gok yuksek artmasryla ilgili MHP Grubu olarak gegen donem verdigimiz aras
tirma onergesi hala ele ahnmamistir. Diinyada enerji fiyatlan yiikselirken hemen karar ahp fiyatlan 
yukan dogru otomatige baglayarak zamlan vatandaslann sirtina yansitan Hukumet, son zamanlarda 
dunyada petrol fiyatlannm neredeyse yan yanya dii§mesine ragmen fiyatlan indirme konusunda ayni 
hassasiyeti gostermemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 
MUMiN INAN (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Ureticilerimiz 2002 yihnda 100 kilo patatesle 167 kilo giibre alabilirken, bugiin ayni patatesle 

25 kilo giibre alabilmektedir. Dolayisiyla, giftgilerimiz segim bolgelerinde yaptigimiz ziyaretlerde 
hakh olarak bizlere su iki soruyu sormaktadirlar: 

1) Hukumet giftgiyi bitirmek igin bu zamlan bilingli mi yapmaktadir? 
2) Eger bilingli yapmiyor iseler ekonomi politikalannda yanhshk oldugu gibi tanm politikala-

nnda da bir yanhshk mi soz konusudur? 
Ben kendi adima, iyi niyetle, yanhsjik olduguna inanmak istiyorum ve bu yanhshga bir an once 

son verilip iiretenin yaninda yer alan politikalann uygulamaya konulmasim bekliyorum. 
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Kuresel kriz igin diinyamn her yerinde gesitli tedbirier gelistirilirken Nigde'de ve ulkemizin bir
gok yerinde, Ziraat Bankasi, tanm kredi ve tanmsal sulama elektrik borglanndan dolayi yurutulen ic-
ralar giftgimizi bunahma sokmakta ve uretim yapamaz hale getirmektedir. Ciftgimiz borglanni 
odeyebilecegi makul bir gdziimii hala beklemektedir. 

Hasta, agir hasta ve komada olan Tiirk tarimimn ve giftgisinin bir an once yeniden iiretim ha-
yatina kazandinlmasi igin ciddi operasyonlara ihtiyag vardir, ihmal edilmemesi gerekmektedir, aksi 
halde giftgimizi kaybedebiliriz. 

Bu duygu ve dii?iincelerle hepinizi saygi ve sevgiyle selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin inan. 
Gundem disi ikinci soz, Camiler ve Din Gorevlileri Haftasi miinasebetiyle soz isteyen Sinop 

Milletvekili Sayin Abdureahman Dodurgah'ya aittir. 
Buyurun Sayin Dodurgah. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
2.- Sinop Milletvekili Abdurrahman Dodurgah 'nin, Camiler ve Din Gorevlileri Haftasi 'na ilis

kin gundem disi konusmasi 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Saym Baskan, degerli arkadaslanm; hepinizi say
giyla selamhyorum. 

Bilindigi gibi, 1986 yilindan bu yana, ekim ayinin ilk haftasi Camiler ve Din Gorevlileri Haf
tasi olarak kutlanmaktadir. Bu hafta sebebiyle huzurunuzu isgal etmis bulunmaktayim. 

Camiler ve din gorevlileri, din kavrami ekseninde ele ahnan bir mesele oldugu igin oncelikle dine 
gagimizin vermis oldugu gok hosuma giden kisa bir tammla soziime girmek istiyorum: Kisiyi ken-
disi ile, gevresi ile, toplumu ile ve Yaradan'i ile bansik bir hale getiren sistemler biitunii, dinin bugiin 
modem tammi olarak ele ahnmaktadir. Bu manada gerek kisinin bireysel hayati agisindan gerekse top
lumsal hayat agisindan ve tabiatiyla, bir boyutuyla da kisinin Yaradan'iyla olan miinasebetleri agi
sindan bu tanim giiniimiizde dinin en fonksiyonel tammi olarak adlandinlabilir. 

Ulkemizde de bu tammi gergeklestirecek mekanlar olarak tarih boyunca oldugu gibi bugun de 
merkez olarak camiler ortaya gikmaktadir. Bilindigi gibi, islam tarihinin baslangici camilerin in$a-
siyla baslamakta. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra islam tarihinin ilk ca-
misi burada in$a edilmis ve gerek dini hayat gerekse toplumsal hayat bu caminin etrafindan nesvii 
nema bulmustur. Peygamberimizden aldigimiz bu gelenek de tarih boyunca islam tarihinde her Miis-
liiman toplum tarafindan devam ettirilmistir. Ne var ki son donemlerde, ozellikle ulkemizde, zaman 
zaman caminin toplumsal fonksiyonlannda birtakim gerilemeler oldugu musahede edilmektedir. 

Caminin birgok fonksiyonu var. ibadet mahalli olarak fonksiyonu var. Bu manada, kisinin Ya
radan'iyla bulustugu, kisiyi sadece onu Rab tammak, sadece ona ibadet etmek ve sadece ondan yar
dim istemek psikolojisi igine sokan mekanlar olarak camiler, bir ydniiyle de toplumsal bansa, 
toplumsal biitiinliige ve toplumsal iliskiler yumagina hizmet etmektedir. Bugiin toplumumuzun en 
onemli gimentosunu camilerin ve bu camilerin iginde olusan cemaat gruplarimn olusturdugunu soy
lemek miimkiindiir. 

Tabiatiyla islam'in bugiin sevgi, bans, hosgdrii olarak adlandinlan yonleri gene merkez olarak 
camilerimiz tarafindan toplumda yayginlastinlmaya gahsilmaktadir. Peygamberimizin o gok bilinen, 
meshur hadisi, "iman etmedikge cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikge de iman etmis sayil-
mazsimz." ilkesi, en yaygin tatbikat alani olan camilerde kendisini gOstermektedir. 

Camiler, bir ydniiyle sanat mekanlan, bir ydniiyle medeniyet mekanlaridir. Cevresinde okulun, 
egitim hayatinin diizenlendigi; birtakim ticaret mekanlanmn bulundugu; insanlann birbiriyle bulus
tugu; gesitli muzakere, danisma, istisarelerin yapilabildigi mekanlar olarak kullanilmistir. 
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Bu manada cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatiirk'iin cok dikkat gekici bir sozunti 
de burada gundeme getirmek istiyorum. Mustafa Kemal, camileri sadece birbirimizin yiiziine baka-
rak ibadet ettigimiz yerler olarak degil, aym zamanda hem dinin hem diinyamn meselelerinin muza
kere edildigi, istisare edildigi mekanlar olarak tanimlamaktadir. Bu fonksiyonu camilerimiz bugiin 
de gormektedir ancak bu fonksiyonun giiglendirilmesinde gesitli faydalar da miilahaza edilmektedir. 

Camilere can veren, camilerin bu fonksiyonlanni yerine getirmesini saglayan kisiler ise din go-
revlilerimizdir. §6yle soylenebilir: Din gorevlilerimiz, bugiin iilkemizin en iicra koselerinde devleti 
temsil eden, devletin varligini en iicra koselere tasiyan gorevlilerimizdir. Bugiin belki de su ciimle bile 
dogru olmaktadir: Koylerimizde gorev yapan ve geceleri de koylerde kalmak suretiyle bu gorevi ifa 
eden devlet gorevlisi olarak imamlanmizi, cami gorevlilerimizi zikredebiliriz. Tabiatiyla bu gorev
ler yapihrken din gorevlilerimizin birtakim sorunlan ortaya gikmakta, ozellikle koylerde lojman 
problemiyle karsjlasilmakta. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Devamla) - Gene koylerdeki sosyal hayata ayak uydura-
mama yonunde birtakim psikolojik rahatsizhklar da gerek din gorevlilerimizde gerekse eslerinde or
taya gikabilmektedir. 

Ben, gegen seneki konusmalanmizda ele aldigimiz bir iki konuyu bugiin hakikaten biiyiik bir 
igtenlikle yerine getiren, Balkanlardaki camilerin onanmim gergeklestiren TLKA'ya ve Devlet 
Bakanhgimiza, Sivas Divrigi Ulucami'nin restorasyonu konusunda son gahsmalanni yapan ve 
onumiizdeki yakin zamanda bu sanat saheserini in§allah restore edecek olan Kultur ve Turizm 
Bakammiza buradan te§ekkur ediyomm. Gene gegen seneki konu§mamizda ele aldigimiz ilahiyat 
fakultelerinin kontenjanlarimn artinlmasi konusunda olumlu yaklasimlan gosteren Yiiksekogretim 
Kurumumuza ben te§ekkiir ediyorum ve medya ile din iliskisinde de Diyanet isleri Baskanhgimiza 
daha fazla yetki taninmasinin, hatta bir denetim mekanizmasi getirilmesinin gerekli oldugunu 
diisiinuyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

BA§KAN - Te§ekkiir ederim Sayin Dodurgah. 

Giindem disi uguncu soz, Dogu Karadeniz Bolgesi hidroelektrik santralleri konusunda soz iste
yen Ankara Milletvekili Sayin Nesrin Baytok'a aittir. 

Buyurun Sayin Baytok. (CHP siralanndan alkislar) 

3.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok 'un, Dogu Karadeniz Bolgesi hidroelektrik santralleri ve 
cevre sorunlanna iliskin giindem disi konusmasi ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi; 
Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu ve Tunceli Milletvekili Kamer Gene 'in yerinden aciklamasi 

NESRIN BAYTOK (Ankara) - Sayin Balkan, sayin milletvekilleri; Dogu Karadeniz B61-
gesi'ndeki hidroelektrik santral projeleri hakkinda soz almi§ bulunuyorum. Yiice Meclisi saygiyla se-
lamlarim. 

Sayin milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yonetiminin verdigi gorevle, bolge illerinden 
Rize ve Artvin'deki HES uygulamalanm yerinde gormek iizere milletvekillerimiz Sayin Tacidar Sey
han ve Saym Metin Arifagaoglu ile birlikte bolgeye gittik. Yani Ikizdere, Senoz vadisi, Hemsin, Fin-
dikh ve Meydancik-Papart vadisine gittik. Yaptigimiz incelemelerin sonucunda tespitlerimizi sizlerle 
paylasmak istiyorum. 
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Sayin milletvekilleri, enerjide disa bagimh bir iilkeyiz. Arz giivenligini saglayabilmek son de
rece onemli bir konudur. Disa bagimhhgi azaltabilecek her arayis, her yakla§im son derece saygide-
gerdir ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu uygulamalann yaninda oluruz. Bolgeye giderken bu 
anlayislarla yola giktik. Dogrusu bu kadar biiyiik bir hayal kinkhgi yasayacagimizi diisunmuyor-
dum. Ancak gordiik ki, son derece basansiz bir projelendirme ve lisans uygulamasi olmus. Konu, bas-
tan sona yanhs ele ahnmis. Yiizeysel, gerekli incelemelerin yapilmadigi, kaba, keyfi ve bilimsellikten 
uzak uygulamalar zinciri. Olayin bir tarafinda su var, diger tarafinda elektrik. Su tarafi da organize 
edilmemis, elektrik tarafi da. Projeler biituncul havza planlamalari yapildiktan sonra ihale edilme-
liydi. Oysa, proje sahipleri cikip, su kullanim hakki ve lisans talep etmis ve verilmis. CED raporu, 
yani gevresel etki degerlendirme raporu istenmemis. Denetim mekanizmasi kurulmamis. Proje sa
hipleri lisans aldiktan sonra bolgede bir lisans ticareti baslamis. Amac elektrik iiretmek mi lisans sat-
mak mi? Basbakanin "Tiirkiye'yi pazarhyorum." sozii bolge bakimindan gok anlamh hale gelmistir. 
Iktidar, bolgeye bir sey vermeden her seyini almaya gelmistir. 

Sayin milletvekilleri, bu lisans ticareti isine derhal son verilmelidir. Lisan devri ile rant sagla-
niyor olmasi kabul edilemez. Lisans sahipleri kendileri yatinm yapamiyorsa lisanslan iptal edilmeli 
ve ilgili proje ihale edilmelidir. 

Sayin milletvekilleri, biitiin hidroelektrik santrallerde en kritik konu can suyu konusudur. Suyun 
ne kadan santralin, ne kadan bolgedeki canh cansiz yasamin olacaktir? Gordiik ki bu en hayati konu 
gegistirilmektedir. Biitiincul bir yaklasim soz konusu olmadigi igin bolgedeki yetkililer de bu konuda 
nasil karar alacagini bilemez haldedir. Aynca bir de birakilan can suyunu kim denetleyecektir, kim? 

Sayin milletvekilleri, sadece iki ilde iki ayn yaklasim gerektigini en kaba gozlemle tespit edi-
verdik. Rize'deki HES projelerinde dikkate alinmasi gerekenler farkhydi, Artvin'deki farkhydi. Or
negin Artvin'de Bahkh, Alabahk kdylerinde ve Meydancik beldesinde su kullanim hakki verilirken 
yorede yasayanlann sulu tanm yaptigi ve daha gok suya ihtiyag duydugu dikkate ahnmamisti. Fa
sulyesi, domatesi, biberi, salatahgi, misin, kabagi, akla gelebilecek her tiirlii sebzeyi yetistiren bir 
bolge su olmazsa higbir §ey demektir. 

Sayin milletvekilleri, Meydancik beldesinde ayn bir dram var. Suyu elinden alindigi gibi bele
diyesi de kapatilmis. Bir kere, turizm agisindan degerlendirilse diinyamn en giizel koselerinden biri-
sinden bahsediyoruz. Su olmadan belde higbir seydir ve zaten higlige terk edilmistir. Adalet ve 
Kalkinma Partisinin zihniyetini gormek bakimindan dusundiiriiciidiir. Bolge halkinin deyimiyle "Su 
gittikten sonra dozerle agin bizi de igine gomiin. Bizi sudan gikmis balik gibi girpina girpma oldiire-
cekler." deniyor. 

Dogu Karadeniz Bolgesi, dunyada kommada oncelikli iki yiiz adet ekolojik alandan birisi ola
rak gdsterilmistir. Bolgenin su potansiyelinin yaninda turizm ve ekoturizm potansiyeli de gok yuk
sektir. Her ikisini birlikte ele ahp degerlendirme geregi vardir. Sa§irtici sekilde bu durum 
degerlendirilmemistir. ikizdere ve Ovit Dagi gevresi turizm merkezi ilan edilmisken simdi turistik otel 
mi yapilacak, santral mi? Her ikisi de yapilacaksa hangi uyumlu projeyle uygulanacak? 

Sayin milletvekilleri, Karadeniz Bolgesi'ne biiyiik haksizhk yapilmaktadir. Bu denli hayati bir 
konu boylesine kaba ele ahnamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Baytok, bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
NESRIN BAYTOK (Devamla) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
Saghkh bigimde projelendirilmis olsa devreye girebilecek santraller de tehlikeye atilmistir. Mahkeme 

siiregleriyle tikanabilecek projeler soz konusudur. Binlerce ton patlayiciyla agilan tiineller ve kanal 
tipi gahsmalarda ortaya gikan hafriyat yamaglardan dokulmekte veya dere yatagina birakilmaktadir. 
Dekapaj sahasi belirlenmemistir. Binlerce agag kesilmektedir, higbirisinin denetimi yapilmamaktadir. 
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Sayin milletvekilleri, su yonetimi biitun dunyada havza planlamasi esas alinarak yapilan makro 
planlarla yurutiiluyor. Konunun bu anlayis igerisinde ele ahnarak yeni bir yaklasima girilmesine aci
len ihtiyag vardir. Bu kaygilann dikkate ahnmasi bir zorunluluktur. 

Rize Senoz'dan Ozan Mecit Yildiz'in sozleriyle bitireyim. 
"Sanma ki Senozlu hepten uyuyor, 
Olup bitenleri her giin duyuyor. 
Burada yapilanlar kime uyuyor? 
Bizlere uymuyor, duyun biiyiikler." 
Hepinizi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkisjar) 
BA$KAN - Tesekkur ederim Sayin Baytok. 
Sayin Arifagaoglu, su anda soru sorma imkamniz yok. Yanhshkla mi girdiniz? 
METiN ARIFAGAOGLU (Artvin) Hayir, yerimden soz istiyorum, konusjmaciya katkida bu

lunmak istiyorum. 
BA$KAN - Kisa soz talebi igin size iki dakika sure veriyorum. 
METiN ARiFAGAOGLU (Artvin) - Sayin Baskan, tesekkur ediyorum. 
Saym Ba§kan, degerli milletvekilleri; koylerimizin goziim bekleyen birgok sorunu vardir. Irmak 

tipi HES projeleriyle koylerimizin sorunlanna bir yenisi eklenmi§tir. HES projelerinden kaynaklanan 
sorunlar diger koy sorunlannm oniine gegmistir, gergekten koylerin en onemli sorunu haline gelmistir. 

Artvin ilinde EPDK'dan ruhsat alan doksan alti adet proje vardir. Bunlarin bir kisminda sorun 
yoktur, insaatlar ba§lami§tir, devam ediyor, ancak birgogunda sorun vardir. Sulama suyu olarak kul
lanilan irmaklann bulundugu vadilerde ve ozellikle koylerde buyiik sorunlar bulunmaktadir. Ya§anan 
sorunlardan dolayi koylerde gerilim olu§mustur. Yerlesjm alanlannda bulunan projelere ilgili firmalar 
jandarma giiciiyle baslamak istemektedirler. Bu durum olusan gerilimi artirmaktadir. Boyle uygula
malann yanhs olacagini ozellikle belirtmek istiyorum. 

Bolge milletvekili olarak yerle§im alanlarinda bulunan projelere ba§lanilmamasim talep ediyor, 
te§ekkiir ediyorum. 

BA$KAN - Hukumet adina Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu. 
Buyurun Sayin Eroglu. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
Siireniz yirmi dakika. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Baskan, gok de

gerli milletvekilleri; hepiniz saygiyla selamhyorum efendim. 
Ben ozellikle, sayin milletvekilleri Miimin inan Beyefendi ve Sayin Nesrin Baytok Hanim-

efendi'nin giindem disi konusmalarina cevap vermek iizere soz almi§ bulunuyorum. 
Once Nigde'den bahsedeyim. $u anda Tanm ve Koyisjeri Bakanimiz, kendisi Nigde'de. Esasen 

ben de 11 Temmuz 2008 tarihinde Bakan olarak, sadece ben degil aym zamanda Bakanhgima bagh 
biitun birimlerle, butiin genel mudiirlerle ve bolge miidiirleriyle birlikte Nigde'ye giderek orada yati-
nmlan yerinde bizzat inceledim; yaUnmlan hizlandirdik. Hatta agaglandirma, sulamalar konusunda, kati 
atik probleminin goziimii konusunda gok biiyiik adimlar attik. Sayin Vekilimiz de zaten konuyu biliyor. 

Ozellikle tabii Nigde hakikaten meyvecilik ve bilhassa patates... Nigde, Nevsehir, Afyonkara-
hisar'in patatesleri me§hurdur. O bakimdan, gergekten Nigde'miz de patates iiretimi ve meyvecilik 
agisindan gok onemli bir ilimiz. Biz de bu ile biiyuk deger veriyoruz. 
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Esasen patates, ulkemiz agisindan gergekten gok kiymetli bir besin maddesi. Yani patatesin esa-
sen faydalanm, insan sagligina faydalanni vatandaslanmizin yeteri kadar bilmedigi kanaatindeyim. 
Yani ben gocukken, ekmeklerin igine patates katihrdi mahalle finnlannda. Hakikaten fevkalade bes-
leyici degeri olan, kansere karsi koruyucu, aynca mide hastahklannin tamamina karsi koruyucu, fev
kalade iyi, saghkh bir besin maddesidir. Dolayisiyla bu patatese Hukumetimiz de, Tanm ve Koyisleri 
Bakanhgimiz da gok buyiik onem veriyor. 

Esasen, bakin, ozellikle patatesle ilgili olarak, Saym Bakanimiz, patates tohumculugunu gelis
tirmek maksadiyla biliyorsunuz Ulkesel Patates Tohumculugu Gelistirme Projesi'ni baslatti. 2005 
yihnda baslanan bu proje bitti. Hatta bu proje baslarken sadece Tanm ve Koyisleri Bakanligi degil, 
TUBITAK, universitelerimiz -3 tane universite- 8 tane arastirma enstitiisu ve 11 tane ozel sektoriin 
temsilcisiyle birlikte patates tohumculugunu gelistirme projeleri tamamlandi ve bugiin de Nigde 
ilinde patates doku kiiltiirii laboratuvan agildi. 

Gergekten bu gok biiyuk bir gelisme. Nitekim su anda patates tohumunun yiizde 10'u bu se
kilde karsilanmaktadir. Ben sahsen ulkemizde tohum yetistirilmesine gok buyuk onem verilmesi ge
rektigi kanaatindeyim. Hakikaten patates tohumculugunda atilan bu adim gergekten gok onemli bir 
adimdir. insallah, bunun hayirh olmasini diliyorum. Yiizde 10'un da yeterli olmayip, patates tohum 
ihtiyacimizin yakin bir gelecekte biiyiik olgiide karsilanmasi konusunda da gayret sarf edilmesi ge
rektigi kanaatimi burada yenilemek istiyorum. 

Esasen bir de biliyorsunuz, Hukumetimiz ozellikle sertifikah patates tohumundan uretilen pa-
tateslerin kilogrami basma 11 yeni kurus, aynca yine sertifikah tohum kullananlara kilogram basina 
10 yeni kurus bir destek de vermektedir. Onu da burada ozetle belirtmek istiyorum. 

iste, bu sebeple 2002 yihnda iilkemizde patates ihracati 2,3 milyon YTL civanndayken, bu ih
racat miktan 2007 yihnda 38 milyon YTL'ye gikmistir. Bu, gergekten patatese ve giftgilere verdigi-
miz -bir ornek olarak soyliiyorum- degerin onemli bir gdstergesidir. 

Tabii yapilacak daha gok sey var ama Hukumetimiz gahsiyor. Bakin, su anda Tanm ve Koyis
leri Bakanimizin Nigde'de olmasi, Nigde'nin ozellikle tanmla ilgili, ziraatla ilgili meselelerini ye
rinde bizzat incelemekte olmasi tanma, ziraata verdigimiz dnemin gok biiyiik bir gdstergesidir. 

Efendim bir diger husus da Sayin Nesrin Baytok milletvekilimizin Karadeniz, Dogu Karadeniz 
Bolgesi'nde, Artvin civannda yapilan hidroelektrik santrallerle ilgili goriisleri vardi. Ben ona da kisa 
bir cevap vermek istiyorum. 

Efendim, ewela ulkemizdeki hidroelektrik enerji potansiyelinden bahsedelim. Maalesef, ben 
gegmiste, 2003 yihnda Devlet Su isleri Genel Miidiirii oldugum zaman iilkemizdeki hidroelektrik 
potansiyelinin yeteri kadar degerlendirilmedigini ve diger ulkelerde bu potansiyelin, kuzey iilkele
rinde, Finlandiya'da, Japonya'da, vesaire, Amerika'da yiizde 70'lerle yiizde 90'lar civannda hidro
elektrik enerji uretim potansiyelinin degerlendirilmesine ragmen, bizde yiizde 20-30 civannda 
kaldigim bizzat gdrdiim. Gergekten bu, gok aci bir durumdu, giinkii bizim enerjiye ihtiyacimiz var. 
Yerli kaynaklari kullanmamiz gerekir. Biz enerjide disanya bagimhyiz. Dogal gazimiz yok yeteri 
kadar, petroliimiiz yok. Dolayisiyla, bizim kendimize ait yerli kaynaklan azami olgiide degerlendir-
memiz lazim. 

Peki iiretim neydi? Bakin, 2002 yih sonundaki iiretim 28 milyar kilovat saat idi hidroelektrik ola
rak soyliiyorum. Hidroelektrik enerji uretimi 28 ila 30 milyar kilovat saat idi yilda. Biz bunu uzun 
gayretler neticesinde bugiin 47 milyar kilovat saat iiretecek potansiyele ulastirdik ama bu yeterli degil 
giinkii iilkemizde, yaptigimiz hesaplara gore normalde ekonomik olarak iiretilebilecek hidroelektrik 
iiretimi 130 milyar kilovat saat yilda. Ashnda bu yeni teknolojilerle bunun 130 milyar kilovat saat 
olmadigini, daha da buyiik bir potansiyele sahip oldugumuzu goriiyoruz. Bana gore 186 milyar ki-
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lovat saat. Yani birakin 186 milyar kilovat saati, 130 milyar kilovat saat olsa bile, demek ki, ancak 
ddrtte l'ini biz kullanabiliyoruz. Bu gergekten Turkiye igin acidir giinkii hidroelektrik enerji ger
gekten gevreci bir enerji kaynagidir, maliyeti ucuzdur ve bizim kendi kaynagimizdir, 6z kaynagi-
mizdir. Dolayisiyla, bunun degerlendirilmesi gerekir. Bir kere bunda kararh olmamiz lazim. 
Turkiye'deki hidroelektrik enerji uretimi potansiyelinin degerlendirilmesi lazim. 

Peki, bunu gergeklestirmek igin ne yaptik? Merkezi yonetim biitgesiyle ta 1954 yilmdan bu yana 
ancak yiizde 20-25 'i iiretime gegirilebilmi§ bu potansiyelin, geri kalan kismim harekete gegirmek 
igin yiizyil gerekiyordu aym biitge imkanlanyla. Dolayisiyla, biz 2003 yih Haziran ayinda "Su Kul
lamm Hakki Anla§masi Yonetmeligi" diye EPDK Kanunu'na istinaden bir yonetmelik gikardik ve 
bakin, Devlet Su isleri Genel Mudurlugu, Elektrik isjeri Genel Mudurlugu tarafindan yapilmis fakat 
su anda insaatma baslanmami? olan projeleri tablo 2'de yayinlayarak son derece §effaf bir sekilde ka
muoyuna, ozel sektore bunu agtik. Neticede muracaat ettiler, hatta bazilari da kendi potansiyellerini 
gelistirdi, onu da tablo 3'te, daha sonra yanm kalanlan tablo 4-5-6 seklinde boylece gelistirdik ve §u 
anda 1.500'e yakin hidroelektrik santrale muracaat yapildi. Bunlann da toplam kurulu giicii -yakla
sik olarak soyliiyorum- 21.500 megavat, uretim olarak 60 milyar kilovat saat yilda. Bu gergekten 
gok onemli giinkii biz dogal gaza bagh olarak elektrik iirettigimiz zaman kilovat saat ba§ina en azin
dan 4-4,5 sent olarak dogal gaza para odiiyoruz sadece elektrik maliyetinde. Dolayisiyla burada ise 
kendi 6z kaynagimiz, herhangi bir bedel odemiyoruz. 

Aynca bu hidroelektrik santrallerinin son derece buyiik faydasi var; suyu regiile ediyor, diizen-
liyor, taskin korumaya karsi gergekten birtakim faydalan var. Bizim yapmak istedigimiz, "tersip 
bentleri" dedigimiz taskin korumaya karsi olan tedbirleri de yapmis oluyor. Faydali ama eksikleri yok 
mu? Her zaman, bir faaliyet yapihrken birtakim eksiklikler olabilir. Bu maksatla ben Dogu Karade
niz'deki hidroelektrik santrallerindeki in§aatlan bizzat yerinde gormek igin, Sayin Ba§bakan Yar-
dimcimiz Hayati Yazici'yla birlikte, beraber gittim, oradaki biitiin sivil toplum kuruluslarim Rize'de 
topladik, onlan teker teker dinledik. 

Burada iki tane problem var: Birincisi, "can suyu" dedigimiz hidroelektrik santrali mansap ta-
rafina verilecek su miktannin ortaya konulmasi. Bu konuda kesin olarak hem Devlet Su isjerine hem 
de Bakanhgimizin CED ve Planlama Genel Mudiirliigiine talimat verdik. Mutlaka, hidroelektrik sant
rali mansap tarafindaki dogal hayatin, tabii hayatin devami agisindan mansap suyu yeterli miktarda 
birakilacaktir, bu bir. 

Ikincisi, insaat esnasinda birtakim hafriyat topraklannin dereye atilmasi §ekilde durumlar oldu, 
onlara ceza verdik ve kontrol ettik. Simdi o malzemeleri alarak o civardaki yollarda bilhassa stabi
lize malzemesi olarak kullanilmasi konusunda da valilikle anlastik, siki bir denetim yapiyoruz §u 
anda. Yani sunu ozetle belirteyim: Gerek can suyu gerekse bunlarin kontroliine gok biiyuk onem ve-
riyoruz, ozen gosteriyoruz, bunu ozellikle belirtmek istiyorum. 

Siz dediniz ki: "Bunu kim denetleyecek?" Bunu denetleyecek olan, Devlet Su isjeri Genel Mii-
diirlugu ve Devlet Su isjerine bagh bolge mudurliikleridir. Bizzat Cevre ve Orman Bakanliginin CED 
ve Planlama Genel Miidurliigiidiir, Cevre Ydnetim Genel Mtidurlugudur. Ug tane denetim mekaniz
masi var. Bunlan zaten, gergekten fen ve sanat kaidelerine uygun olmayanlan da biz cezalandinyo-
ruz, gerekirse lisanslanm iptal ederiz. 

Gelelim, ozellikle orada birtakim lisanslardaki pazarlama olup olmadigi... Simdi efendim, li-
sansta belli bir sure var. Bu sureleri de Enerji Piyasasi Kurumu belirliyor. Belli o sure iginde veci-
belerini yapmadigi takdirde zaten lisanslar iptal edilecek. Hatta biz, lisansla ilgili ahsveris olmasin 
diye, ben Devlet Su isleri Genel Mudurii iken hem EPDK teminat mektubu istedi hem de biz Dev
let Su isleri Genel Mudurlugu olarak teminat mektubu istedik. Dolayisiyla, bunlan yapmadiklan 
zaman, siiresi gelince, bunlarin lisanslan iptal ediliyor, bunu ozellikle belirtmek istiyorum. 
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Kaldi ki Karadeniz'deki vatandaslarin yokluga mahkum edildigi seklinde, buna benzer ifadeler 
kullamldi. Bu, dogru degildir. Bakin, Hukumetimiz doneminde, Artvin, Karadeniz, Dogu Karadeniz 
higbir zaman gdriilmeyen yatinmlan gonnustur. Karadeniz o sahil yolu ne zaman bitti? Hukumeti
miz zamaninda. Peki, Karadeniz'deki biitiin derelerdeki lslah gahsmalan? Bizim zamanimizda planh 
basladi. 

Aynca biz butun bu hidroelektrik santralleri havza bazinda ele ahyoruz, havza bazinda fizibili-
teleri yapiliyor. Bunlann fizibilitesi yapiliyor, inceleniyor hem bolgede hem Genel Miidiirliikte hem 
de GED ve Planlama Genel Mudurlugunde incelendikten sonra, bunlara lisans almalan igin EPDK'ya 
gdnderiliyor, lisans ahyor,daha sonra Su Kullanim Hakki Anlasmasi imzasi gergeklesiyor. Bakin bi
liyorsunuz, bu sayede iki ay once altmis bir adet hidroelektrik santralinin temelini atmak igin biitiin 
degerli milletvekillerimizi davet etmistik. DSI Genel Muduriugu konferans salonunda altmis bir tane 
buyiik HES'in temelini attik. Bunlann da kurulu giicii 4 bin megavatti. Yani nereden baksak 12 mil
yar kilovat saat iiretecek, bunlann da gogu bitiyor. Hatta biten bir tanesinin, cumartesi giinii Sayin 
Basbakammizin da istirakiyle agih§i gergeklestirilecek. Bunlann da meyveleri ahnmaya basjadi. Yani 
bu hakikaten ulkemiz yerli potansiyelinin degerlendirilmesi agisindan gok onemli, yerli kaynaklan-
miz ve temiz, gevreyle uyumlu bir enerji kaynagi. Dolayisiyla, bunu mutlaka hepimizin savunmasi 
gerekir ama yanhshklar varsa, bunlar, rmisahhas olarak yapilan yanhshklar bize bildirilirse biz bun
lann uzerine gideriz, cezalandinnz, yanhs yapanin geregini biz de yerine getiririz; onleme konu
sunda, alinacak tedbirier konusunda gerekli her tiirlii tedbiri ahnz. Dolayisiyla, ben bu dii§iincelerle 
insallah ulkemizin kisa zamanda bu hidroelektrik santrallerinin in?asini temenni ediyorum ve en 
azindan 130 milyar kilovat saatlik bir potansiyelin kisa zamanda, en azindan 2012-2013 yillan so
nuna kadar iilkemize kazandinlmasini arzu ediyomm. 

Bu konuda gayret eden herkese goniilden tesekkur ediyomm, hepinize en derin saygilarimi su
nuyorum efendim. 

Te?ekkiir ederim. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim Saym Bakan. 
Gundeme gegiyoruz. 
NESRIN BAYTOK (Ankara) - Sayin Baskan, efendim can suyu konusunda bir eksik bilgilen

dirme var. Izin verirseniz bu konuyu biraz agmak istiyomm. 
BASKAN - Tekrar konusma imkaniniz yok. 
KAMER GENG (Tunceli) - Sayin Baskan, ben de soz istiyomm. 
NESRiN BAYTOK (Ankara) - Ama can suyu konusunda "Denetim, kontrol yapiliyor." dedi 

Sayin Bakan. Orada bolgede biz gordiik ki can suyu konusunda yiizde kag oramnda su vermek ge
rektigini dahi oradaki yetkililer bilmiyor. Ne oldugunu bilmedikleri konuyu acaba nasil denetleye-
bilirler? Yani can suyu konusu oradaki hayatin devami igin kritik ve onemli bir nokta, onun igin soz 
istedim. 

BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Simdi Sayin Geng ve size, 60'inci maddeye gore, yerinizden birer dakikahk sure verecegim. 
Buyurun Sayin Baytok. 
NESRiN BAYTOK (Ankara) - Tesekkiir ediyomm Sayin Baskan. 
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Efendim, can suyu meselesi isjn kritik noktasi, dedik. Biz bolgede tespitlerimizde sunu gordiik: 
Projelerde degisik oranlarda can suyu birakdmasi kararlastinlmi§ ve en kotii can suyu miktannin, bi
limsel verilere gore, yiizde 10 olmasi gerekirken, bizim bolgedeki tespitlerimizde, binde 6-7 ora
ninda can suyu birakilacagi raporlara baglanmis. Yani hayatin devami igin gerekli olan en asgari 
rakamlarin bile kiyaslanmayacak kadar altinda degerlerle belirlenmis ve izinler verilmi§, ruhsatlar 
bunlarin bazinda verilmis. Sayin Bakan "Elbette bunlan denetliyoruz." diyor ama neyi denetliyor? 
Binde 6'yi denetliyor. Benim sdylemek istedigim, can suyu miktannin binde 6 degil en az yiizde 
10'larla, yer yer yiizde 30, yiizde 50Tere varan miktarlarda tespit edilmesi gerektigidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

NESRIN BAYTOK (Ankara) - O nedenle bolgede DSI yetkililerinin denetleme yapmasi soz 
konusu olamaz. 

BA$KAN - Tesekkiir ederim Sayin Baytok. 

Sayin Gene, giindem disi konuyia ilgili soz alacaksiniz degil mi? 

KAMER GENC (Tunceli) - Evet, tesekkur ederim. Yani Sayin Bakamn agiklamalariyla ilgili bir 
iki sey sdylemek istiyorum Sayin Baskamm. 

BA§KAN Bir dakikaniz var, buyurun. 

KAMER GENC (Tunceli) - Simdi, Sayin Baskamm, Sayin Bakan gikti burada su potansiyelin-
den, hidroelektrik santrali potansiyelinden bahsetti. Yedi senedir iktidardadir, bunlarin kolunu tutan 
kim? Niye bunu yapmiyorlar? Turkiye'de riizgar enerjisine bagh elektrik uretimi bu kadar iist dii-
zeydeyken, hidroelektrik potansiyeli bu kadar iist diizeydeyken bunlar daha once yabanci ulkelerle 
yaptiklari dogal gaz anlasmalanyla, Turkiye'nin, maalesef, gelecegi karartilmistir. Dogal gazlarla il
gili olarak yabanci ulkelerle yapilan pahali ahmlar nedeniyle bu Hukumet, Tiirkiye'de hidroelek-
trikten kaynaklanan elektrik uretimi, ruzgardan kaynaklanan elektrik iiretimini yapmak istemiyor. 
Burada da gikip milletin karsisinda gergekleri inkar ediyor. §urada gikip dogrulan soylesenize. Hig 
olmazsa milletten utanmiyorsamz bizden utanin ya! Burada duyduklanmzin yiizde 90'i yalan! Bize 
dogru diiriist bilgi verin! Niye hidroelektrik santrallerinin kapasitesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayin Baskamm, nasil "yalanci" der? Devletin bakanina "yalanci" 
diyor, bu ne bigim bir i§ ya? Allah a§kma ya! 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Yalan degil, biz ra-
kamlarla konusuyoruz. Bir milletvekiline yaki§maz. 

BA$KAN - Yerinizden bir dakika soz veriyorum Sayin Bakan. 

Buyurun. 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - $imdi efendim, hemen 
ozetliyorum. Nesrin Hanim'a sunu soyleyeyim: Bu can suyu meselesi oran degildir, bilimsel olarak, 
havzanin dzelligine gore, nehrin ozelligine gore ozel olarak hesaplanan, istatistiki olarak hesaplanan 
bir degerdir. Bilimsel bir gahsma yapihyor, yiizde 10, yiizde 5, binde 6 gibi degerler vermek degil
dir, her nehre gore degi§ir, onunla ilgili gah§malar yapihyor, CED galismalannda belirleniyor. 
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Simdi , diger mil letvekil ine cevap vermek ist iyorum, biz burada ne sdyl i iyorsak dogruyu sdyl i i -
yo ruz . Ben her zaman gergekleri soyledim. B i z hidroelektrik santrallerin insaatinda, uretiminde gok 
kisa zamanda buyuk adimlar atmis bir hiikumetiz. 28 mi lyar ki lovat saatten 47 mi lyar ki lovat saate 
gikardik. Su anda hidroelektrik santrallerimiz y i l d i n m h iz iy la i lerliyor. B i z i m soy led ig imiz su: D e v 
let yaninda ozel sektoriin de potansiyelini kul lanahm, ulkemizdeki potansiyel de devreye girsin d iye , 
o bakimdan, su kul lanimi hakki anlasmasiyla, devletin ileride belki on-onbes y i l sonra el atacagi 
santrallerin bir an once yapimini sagladik. Neticede bu insanlar, bu ozel sektor de b iz im insanlanmiz, 
burada gah§an muhendisler b iz im muhendisler imiz, isgiler b iz im isgilerimiz, onu ozell ikle vurgula-
mak ist iyorum. 

"Ya lan soyl i iyor . " tabirini dogru bu lmuyorum. Ben her zaman, soyledig im biitiin sdzlere daima 
gok dikkat ederim, en dogru sekilde sdyler im, higbir sekilde yalan sdylememisimdir. ( A K P A R T I si
ralanndan alkislar) 

K A M E R G E N C (Tuncel i) - Gergek bilgi ver, gergek! 

B A S K A N - Tesekkur ederim. 

Gundeme gegiyoruz. 

Baskanhgin Genel Kuru la sunuslan vardir. 

Meclis arastirmasi agilmasina il iskin bir onerge vardir, okutuyorum: 

V.- BASKANLIGTN GENEL KURULA SUNUSLARI 

A) MECLIS ARASTIRMASI ONERGELERI 

I.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerineyonelik olarak 2000yi
linda gerceklestirilen Hayata Doniis Operasyonu konusunun arastinlmasi amaciyla Meclis arastir
masi agilmasina iliskin onergesi (10/270) 

T u r k i y e B u y u k Mil let Meclisi Baskanligma 

Cezaevler indeki tutuklu v e hiikiimliilerinin, F tipi hiicre sistemine gegisi engellemek amaciyla, 
20 E k i m 2000'de baslattiklan aghk grevler i i izerine 19 A rahk 2000 tarihinde, 20 cezaevine yaklasik 
10000 guvenl ik gorevl is i tarafindan gergeklestirilen operasyonlan planlayanlar, ydnetenler v e bizzat 
katilanlar hakkinda sorusturma agilarak yargi oniine gikanlmasi igin Anayasa 'mn 98. T B M M Ig T i i -
zi igu'nun 104. v e 105. maddeleri geregince Meclis Arastirmasi agilmasi igin geregini arz ederim. 

1) Fatma Kurtulan (Van) 

2) Ahmet T i i rk (Mardin) 

3) Selahattin Demirtas (Diyarbakir) 

4) Emine A y n a (Mardin) 

5) A y l a Akat A ta (Batman) 

6) Sebahat Tunce l (istanbul) 

7) M . N e z i r Karabas (Bitlis) 

8) Bengi Y i l d i z (Batman) 

9) S i m Sakik (Mus) 
10) M . Nu r i Yaman (Mus) 
11) Ozda l Uger (Van) 

12) Ayse l Tug luk (Diyarbakir) 

13) Perv in Buldan (Igdir) 
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14) Gultan Kisanak (Diyarbakir) 
15) Akin Birdal (Diyarbakir) 
16) Ibrahim Binici (Sanliurfa) 
17) Hasip Kaplan (Sirnak) 
18) Sevahir Bayindir (Sirnak) 
19) Serafettin Halis (Tunceli) 
20) Osman Ozgelik (Siirt) 
21) Hamit Geylani (Hakkari) 
Gerekce: 
F tipi cezaevlerini hayata gegirmek igin 19-22 Arahk 2000 tarihinde cezaevlerinde gergeklesti

rilen "Hayata D6nu§" operasyonu, katliam derecesine varacak bir boyutta neticelenmi§ti. Operasyon 
sirasinda Umraniye Cezaevinde 7, Bayrampasa cezaevinde 12, Bursa Cezaevinde 2, Usak Ceza
evinde 2, Canakkale cezaevinde 4, Cankin Cezaevinde 1, Ceyhan Cezaevinde 1, Sincan Cezaevinde 
1 bir tutuklu ve hiikumlii yasamini yitirmisti. Sonrasmda ise aghk grevlerinde 120 tutuklu daha ha
yatini kaybetmisti. Operasyon sirasinda meydana gelen olaylardan daha gok tutuklu ve hiikiimliiler 
sorumlu tutulmu§ ve haklannda agilan davalar kisa siirede neticelendirilerek cezalar verilmisti. Olay
lar sirasinda Uzman Cavu§ Nurettin Kurt da hayatini kaybetmis ve tutuklu ve hukumlulerce vurul-
dugu agiklanmi§ti. Ancak Kurt'a yapilan otopside oliime yol agan yaralanmaya "yuksek kinetik 
enerjili bir silahin" sebep oldugu belirlenmisti. Raporda, oliime yol agan silahm sadece Kalasnikof 
ya da G-3 piyade tiifegi olabilecegi belirtilmi§ ve Kurt'un askerlerin silahiyla hayatini kaybettigi ke-
sinle§mi§ti. Donemin Adalet Bakani Sayin Hikmet Sami Tiirk ise askerlerce ates edilerek hayatini 
kaybeden tutuklulann askerlerle gati§maya girdigini ve bazi oliimlerin tutuklular arasindaki gatis-
madan giktigini ileri surmiistii. Ancak Adli Tip uzmanlannin raporlan, Sayin Tiirk'iin iddialannin asil-
siz oldugunu ortaya koymustu. Rapor'a gore, Kogusjardan ate§ edilmemis, oldiiriicii dozun uzerinde 
gaz bombasi kullandmi§ti. Kadin tutuklulann ise guvenlik gorevlilerinin kullandigi goz ya§artici ve 
gaz bombalannin gikardigi yanginda dldiikleri belirlenmisti. Adli tip uzmanlannin raporunda, yana-
rak olen kadinlann giysi pargalan ve ciltlerinde yamci olan solvent maddelerinin bulundugunun tes
pit edildigi vurgulanmi§ti. Komure donmiis koguslarda yapilan aramalarda silah bulunmadigi da 
agiklanmisti. Bilirkisi raporunda ayrica tutuklulann bulundugu taraftan guvenlik gorevlilerinin bu
lundugu yone dogru ate§ agilmadigi, atislarm di§andan igeriye dogru yapildigi belirtilmisti. Bu ope
rasyon kapsaminda, Bayrampasa Cezaevinde "tutuklulara kotii muamele yaptiklari ve gorevlerini 
kotiiye kullandiklari" iddiasiyla 1460 kamu gorevlisinin yargilandigi davayla ilgili, mahkeme 19 ha
ziran 2008'de zamanasimi tarihinin doldugunu belirtmi? ve kamu davasinin tiim samklar tarafindan 
da ayn ayn dii§iiriilmesine karar vermistir. Miidahil Avukatlar iskence ve zalimane davranis sugla-
nnda sugun insanhgin ortak degerlerine kar§i islendigi igin higbir zaman zamanasjmimn i§lemeye-
cegi belirtmislerse de davanin sonucu degismemi§tir. Ayrica Operasyonu planlayanlar, yonetenler ve 
bizzat katilanlar hakkinda soru§tunna dahi agdmamistir. Kamuoyu baskisini gidermek amaci ile 
ancak operasyon sirasinda ihtiyat gorevinde bulunan bir kisim asker ve gorevli hakkinda gostermelik 
davalar agilmistir. Bugiin bu davalar da beraat yahut zamana§imi kararlanyla birer birer bitirilmek-
tedir. O donemde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Miidiirii olan Ali Suat Ertosun'un Yargitay iiyeligine 
getirilmesi, 2004 yihnda hukumet karanyla Devlet Ustiin Hizmet Madalyasi verilmis olmasi ve Ha
kimler Savcilar Yuksek Kurulu iiyesi olmasi davalann seyrini ortaya koyar niteliktedir. Katliamin iistii 
ortiilerek unutturulmaya gah§dmasi, hukuk devleti ilkelerinin, adaletin ve insan haklan degerlerinin 
yiiceltilmesi gereken olgular olarak goriilmediginin en garpici drneklerinden birini olu§turmaktadir. 
Gegmisimizle yiizle§meden, toplumda biiyiik tahribatlar yaratan antidemokratik uygulamalann ger
gek sorumlulanni yargi oniine gikarmadan, demokrasiyi geli§tirme vaadiyle iktidar olan hiikiimetler, 
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bunu bir iddia olmaktan dteye goturmeyecektir. Bu endiselerle gergek faillerin yargilanmadigi, agi
lan davalan ise birer birer diisurerek unutturulmaya gahsilan "Hayata Doniis Operasyonu"nun uze
rine cesaretle ve kararlilikla gidilmesi igin bir arastirma komisyonu kurulmasinin gerekli oldugunu 
diisiiniiyoruz. 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmustur. 
Onerge giindemdeki yerini alacak ve Meclis arastirmasi agilip agilmamasi konusundaki go

rusme, sirasi geldiginde yapilacaktir. 
Sozlii som onergesinin geri alinmasina dair bir onerge vardir, okutuyorum: 
B) ONERGELER 

1- Tokat Milletvekili Resat Dogru 'nun (6/867) esas numarah sozlii sorusunu geri aldigina ilis
kin onergesi (4/88) 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Gundemin sozlu sorular kismimn 400. sirasinda yer alan (6/867) esas numarah sozlu som oner-

gemi geri ahyoram. 
Geregini saygilanmla arz ederim. 

Resat Dogru 
Tokat 

BASKAN - Sozlii som onergesi geri verilmistir. 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligmin bir tezkeresi vardir, okutup oylarmiza sunacagim: 
C) TEZKERELER 

I.- Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan 'in, Kazakistan Cumhuriyeti Parla
mentosu Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Baskani 
Aytibay Tagaev'in davetlerine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Kazakistan ve 
Kirgizistan 'a resmi ziyarette bulunmasina iliskin Baskanlik tezkeresi (3/555) 

13 Ekim 2008 
Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi Genel Kumluna 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan'in, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Baskani Aytibay 
Tagaev'in davetine icabet etmek iizere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Kazakistan ve Kirgizistan'a 
resmi ziyarette bulunmasi hususu Turkiye Biiyuk Millet Meclisi'nin Dis Iliskilerinin Diizenlenmesi 
Hakkinda 3620 sayih Kanun'un 6. Maddesi uyannca Genel Kuml'un tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi 

Baskani 
KAMER GENG (Tunceli) - Karar yeter sayisi istiyomm Sayin Baskan. 
BASKAN - Karar yeter sayisi arayacagim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayisi yoktur. 
Bes dakika ara veriyomm. 

Kapanma saati: 16.08 
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UCUNCU OTURUM 

Acilma Saati: 16.20 

BASKAN: Baskan Vekili Meral AKSENER 

KATIP UYELER: Canan CANDEMIR CELIK (Bursa), Fa tma SALMAN KOTAN (Agri) 

# 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 5'inci Birlesiminin Uguncu 

Oturumunu aciyorum. 

Turkiye Biiyiik Meclisi Baskanligi tezkeresinin oylamasinda karar yeter sayisi bulunamamisti. 
Simdi tezkereyi tekrar oylarmiza sunacagim ve karar yeter sayisi arayacagim: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir, karar yeter sayisi vardir. 
Danisma Kurulunun bir onerisi vardir, olaitup oylarmiza sunacagim: 

VI.- ONERILER 

A) DANISMA KURULU ONERILERI 

1.-Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun uye sayisma, Genel Kurulun 14/10/2008 ve 15/10/2008 
tarihli birlesimlerinde sozlii sorular ve diger denetim konularinin goriisulmemesine; cahsma saat-
lerinin yeniden duzenlenmesine, gundemdeki siralamaya; 295 ve 296 sira sayih Meclis Arastirmasi 
Komisyonlan Raporlarinin goriismelerinin Genel Kurulun 21/10/2008 tarihli birlesiminde yapil
masina iliskin Danisma Kurulu onerisi 

Dani§ma Kurulu Onerisi 
No: 39 Tarihi: 14.10.2008 

Danisma Kurulunun 14.10.2008 Sah giinii yaptigi toplantida, asagidaki dnerilerin Genel Kuru
lun onayina sunulmasi uygun gorulmustiir. 

Koksal Toptan 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskani 

Sadullah Ergin Kemal Kihcdaroglu 
Adalet ve Kalkinma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Baskanvekili Grubu Baskanvekili 

Mehmet Sandir Selahattin Demirtas 
Milliyetgi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Baskanvekili Grubu Baskanvekili 

Oneriler: 
1. Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun 26 iiyeden olusmasi ve Komisyon iiyeliklerinin siyasi 

parti gruplanna ve bagimsiz milletvekillerine dagihminin ilisik listede olacak sekilde Genel Kuru
lun onayina sunulmasi, 
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2. Genel Kurulun 14.10.2008 tarihli (bugiinku) 5 inci Birlesiminde ozel giindemde yer alan isten 
sonra sozlii sorular ve diger denetim konulannin g6rii§iilmeyerek cah§malanm saat 21.00'e kadar siir-
diirmesi; 15.10.2008 Gar§amba giinii ve 16.10.2008 Per§embe giinii yapdacak Birlesjmlerinde ga-
hsmalanni saat 11.00-13.00 ile 14.00-20.00 arasinda surdurmesi ve 15.10.2008 Car§amba giinii 
yapilacak Birlesjminde sozlii sorulann goriisiilmeyerek kanun tasari ve tekliflerinin gdriisulmesi. 

3. Gelen Kagitlar Listesinde yayimlanan ve bastmlarak dagitilan 297 sira sayih Cumhurbaska
ninca bir daha goriisiilmek iizere geri gonderilen kanun tasansimn 48 saat gecmeden giindemin 
"Kanun Tasari ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger i§ler" kisminin 7 nci. ayni kisimda yer 
alan 275. 236. 266. 230. 257. 263. 218. ve 239 sira sayih kanun tasari ve tekliflerinin bu kismin 4. 
5. 6. 8. 9. 10. 11 ve 12 nci siralanna ahnmasi ve diger kanun tasan ve tekliflerinin sirasimn buna gore 
teselsiil ettirilmesi. 

4. 14.10.2008 tarihinde (bugun) dagitilan, 295 sira sayih gemi in§a sanayisindeki is guvenligi ko
nusundaki (10/121, 129, 132, 134) esas numarali, 296 sira sayih zeytin ve zeytinyagi ile diger bitki
sel yaglar konusundaki (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarali Meclis ara§tirmasi komisyonlan 
raporlannin giindemin "Ozel Giindemde Yer Alacak i§ler" kismina ahnmasi ve raporlar uzerindeki 
genel gdrii§melerin Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii Birlesiminde yapilmasi. 

5. Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii Birlesjminde cahsmalanni saat 15.00-20.00 arasinda 
surdiirmesi, 22.10.2008 Carsamba giinu ve 23.10.2008 Persembe giinii yapilacak Birlesimlerinde ca
hsmalanni saat 11.00-13.00 ile 14.00-20.00 arasinda surdurmesi. 

Onerilmistir. 

Avrupa Birligi Uyum Komisyonu Uyeliklerinin Siyasi Parti Gruplan ve 

Bagimsizlara Dagihm Listesi: 

Komisvonun Uve Sivasi Parti Gruplan ve Bagimsizlara Diisen Uvelik Savisi 

Savisi AK PARTI CHP MHP DTP Bagimsiz 

26 16 5 3 1 1 

BA$KAN - Danisma Kurulu onerisinin aleyhinde konusmak iizere Tunceli Milletvekili Sayin 
Kamer Gen?, buyurun efendim. 

On dakika sureniz var. 

KAMER GENC (Tunceli) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

Uguncu yasama yihnin bu kiirsuye ilk cikmam dolayisiyla yiice Meclise basanlar diliyorum. 
Yiice Meclisin cah§malannin ulkemize ve milletimize iyi sonuglar doguracak, iilkemizi kalkindira-
cak, halkimizin arasindaki bans, sevgi ve mutlulugu artiracak bir performans gostermesini diliyorum. 

Degerli milletvekilleri, bugiin, tabii, Tunceli'de, aldigim bir habere gore, bir asker konvoyuna 
saldin sonunda 5 tane erimiz yaralanmi§tir. Bu, cidden bizi gok buyiik bir aciya bogmustur. Yarah er 
kardeslerimize acil §ifalar diliyorum. 

Tabii, Turkiye'nin giindemi teror ve soygun. 
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Simdi, degerli milletvekilleri, bazi arkadaslanmiz burada cikiyorlar, diyorlar ki: "Bu kani dur-
durahm." Bu kan nasil duracak? Bu kani durdurmamn tek yolu, silah ahp daga gikan insanlann si-
lahlanni birakmasidir. Bundan ba§ka gare yok giinkii bunun arkasinda... Tarihimizi iyi bilelim. 
Tarihte -tarihimizi iyi incelersek- Bati, Turkiye'nin biiyiimesini istemiyor. Dolayisiyla, Turkiye'nin 
her vesileyle pargalanmasini, ekonomik yonden gdkmesini ve boylece, Turkiye'nin o guney ve do-
gusunu da pargaladiklan, orayi insansizlastirdiklari zaman, Bati'nin hedefi bellidir. Bati ne yapa-
caktir? Biliyorsunuz, biitiin parlamentolarda Ermeni soykinm tasanlan vardir. Simdi, bu Enneni 
soykmm tasanlan eger kabul edildigi takdirde, bunun sonucunu da iyi diisunmek lazimdir. 

Simdi, gegen giin Cemil Cigek burada konu§urken tezkerede "Efendim, bu dagda silahli miica
dele yapanlann gogu sunnetsizdir." dedi. Yahu, sunnetsizse, kimdense soyle. Her siinnetsizin de bir 
milliyeti var. Niye bu kadar, siinnetsizleri sdylemekten gekiniyorsun. 

Simdi, bakin, Hiikumet buraya giktigi zaman bazi bilgileri dogru vermesi lazim. Vermiyorlar. 
Yani Turkiye Cumhuriyeti devleti sahipsiz bir devlet. Devleti ydneten kisiler bu devlete sahip gik-
miyorlar. Yani ben de bagimsiz olmasam, acaba gikip da boyle konusabilir miyim, o da tabii meghul. 

Simdi, degerli milletvekilleri, simdi, dogu, giineydogudaki o hem§ehrilerimizin de bilmesi lazim 
ki, eger bu, diinya parlamentolannda soykinm tasanlan kabul edildigi takdirde, soykirimin nerede 
ve nasil yapildigi onlar tarafindan bellidir. Herhalde soykinm Ege'de yapilmamistir, Karadeniz'de de 
yapilmamistir, Orta Anadolu'da da yapilmamistir. Nerede yapilmistir? Dogu Anadolu'da yapilmis
tir. Bu Dogu Anadolu'da, iste, Kiirt devletini kurmaya gahsan ve silahi ahp da daga giden o insanla-
nmiza seslenmek istiyoruz: Eger oralar insansizlastinldigi zaman, herhalde orada Kurdistan degil, ya 
Ermenistan ve herkesin de tarihinde bilmesi gereken sey, buyuk israil projesi vardir. Yani bu isin ar-
kasmda ve israil'in hedefmde Diyarbakir vardir, Dicle-Firat sahilleri vardir. 

Simdi, bunlan bilmek lazim. Yani goziimiizii kapatarak bu Parlamentoda gergekleri konusami-
yomz. Bir AKP Grubu var... Yapin kapali bir oturum, tarihimizi gikarahm, buralarda herkes agik agik 
konussun. Neden bu silahli eylemler devam ediyor? Bu silahli eylem yapan insanlar "Biz Kurdistan 
kurmuyoruz, kurmak istemiyoruz." dediklerine gore silahli eylemlerin amaci ne degerli milletvekil
leri? Silahli eylemlerin amaci, ulusal bagimsizhk savasidir. Ha, onun disinda demokratik hak ve oz
giirliiklerle ilgili savasmak da.. . O, savasla olmaz, o, silahla olmaz. O, ancak, iste bansla, iste 
tartisilarak, insanlar bir araya gelerek dogrudan birlesmekle olur. 

Bu gergekleri kavramamiz lazim ama insanlanmiz tarihi bilmiyor. Avrupa'mn, Bati'nin karsi-
miza attigi oyuncaklara maalesef kaniyomz. Kendi memleketimizde kendi kardesimizi, kendi kan-
daslanmizi... Maalesef birbirimize giriyoruz ve bir tiirlii uyanamiyomz. Tabii, bunu uyandiracak 
Hiikumettir. Hiikumet gidip de. . . 

Gegen gun burada tezkere miizakeresi yapildigi zaman Cumhuriyet Halk Partisi sdzciisii dedi 
ki: "Sen 5 Kasimda Bush'la yaptigin konusmada sunlan sunlan kabul ettin." ilgili, Sayin Tayyip Er
dogan da buradaydi. Cikip da demedi ki: "Hayir efendim..." 

Simdi, bu kiirsiiniin bir giicii var arkadaslar. Eger, sen, hakikaten Bush'la bu konusmayi yap-
madiysan gik burada de ki: "Arkadas, ben boyle bir konusma yapmadim." Ee, sustuktan sonra dernek 
ki, bu, kabul anlamina geliyor. 

Degerli milletvekilleri, yani gergekten su memleketimizde o geng geng insanlarimizin, bu mem-
leketimize hayatini veren o asker arkadaslanmizm, onu asker ocagina, gocugunu gonderen o yirmi-
yirmi iki yasindaki o gencini gonderen bu insanlarimizin bu kadar agir bir saldmya ugramalan bizi 
iiziiyor. Ancak bu saldinmn da hakh bir nedeni yok. 
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Simdi, burada birtakim insanlar diyorlar ki: "Bu kam durduralim." Yahu arkadaslar, agin bu
rada bir muzakere, bir genel goru§me agin. Nasil duracak bu kan? Yani eger... Benim bildigim ka-
danyla, benim kendi kavramama gore bu kam durdurmanin tek yolu, daga silah ahp da gikan 
insanlann, o Dogu Anadolu'daki geng kardesjerimizin -onlar da bizim kardeslerimiz, onlar da bizim 
gocuklanmiz- onlann bu silahi birakmasidir ve bunlar niye bu silaha §ey ediyor? Bakin, yani iste bu 
olay Amerika'nin Kuzey Irak'a gelmesi dolayisiyla patlak verdi ve dolayisiyla onlann himayesinde 
Turkiye pargalamyor. Yani birileri sunu bilmesi lazim ki -yani tamam bugun Amerika orada- yann 
Amerika oradan gidecek. Gittigi zaman bu kan dokulmeleri, bu can vermelerinin bir anlami da yok, 
kimseye bir faydasi yok. Turkiye hudutlan iginde ya§ayan insanlann da higbirisinin -Kurt'ii de olsun 
Tiirk'ii olsun veya herhangi bir Arnavut'u, Cerkez'i olsun- bunda bir faydasi yok. Bizim Tiirkiye 
Cumhuriyeti hudutlan iginde ya§ayan tiim vatandaslanmizin tek bir menfaatimiz var, laik Turkiye 
Cumhuriyeti devletinin biitiinlugudiir. Bu Turkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar biiyiirse bu Turkiye 
hudutlan iginde ya§ayan biitiin vatandaslanmiz burada rahat eder, hem burada rahat eder hem yurt 
disinda rahat eder. 

Simdi, gegen giin Avrupa Birligi ilerleme Raporu'nu yazan kisi, yani orada sorumlu olan kisi 
diyor ki: "Efendim, Tiirk Hukiimeti daha bize vize konusunda, Tiirk vatandaslannin vize konusunda 
bir oneri getirmedi." §u elgiliklere gidin arkadaslar ya! Orada Tiirk vatandasjarinin igine du§tiigii o 
utang verici duruma acaba bu devleti yonetenler, onlar o utanci duymuyorlar mi? Bir de bir vizeye 
muracaat ediyorsunuz, arkadas, 80-90 euronuzu ahyor, vermiyor da icabinda, giinlerce bekletiyor 
kapida. 

Degerli milletvekilleri, bu Turkiye Cumhuriyeti devleti vatandashgi boyle ucuz olmamah. Bu 
Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin vatandashgim koruyacak bu devleti yoneten insanlardir. $imdi, efen
dim, Barzani'yle goriisulsiin, diyor. Tamam, Abdullah Giil gegen giin diyor ki: "Barzani'yle gorii§e-
lim." Peki sen kimsin? Sen sorumsuz, Cumhurbaskanhgi mevkiinde oturan insansin. Eger bunun 
kararini verecekse siyasi sorumlu olan Hiikumetin vermesi lazim. Boyle yani devletin kurallan allak 
bullak oluyor. Kimse ne dedigini, ne soyledigini anlamiyor. 

$imdi, degerli milletvekilleri, bagimsiz milletvekili olarak bu seyleri gdriince igim kan aghyor. 
Bu Turkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma dii§memesi lazim. Bu devlet biiyuk bir devlet. Bu devletin 
buyukliigii yoneticilerin biiyiikliiguyle ortaya gikar. Yoksa, yani iste gidip de horoz dovusiinii yap-
makla yahut da gidip de bigaga sirtini dayamakla bu devlet biiyumez. 

Bu devletin ikinci bir sorunu seffaflik sorunudur degerli milletvekilleri, soygundan anndirma soru-
nudur. 

$imdi, sizin bugiin bir "Deniz Feneri" meselesi gikti ortaya. Deniz Fenerinde Istanbul'daki bir 
kisiye 10 milyon euroluk bir para geliyor. Bunlar... 

NURETTIN AKMAN (Cankin) - Ne alakasi var? 

KAMER GENC (Devamla) - Alakasi gok var. 

§imdi bu Meclisin ewela diiriist, seffaf bir Tiirkiye'yi ortaya koymasi lazim. 

Simdi, Almanya'da bir yargilama yapilmi§. 41,5 milyon euro toplanmi§. Bu euro gelmi§. Kime 
gelmi$? i§te Kanal 7'yi kuranlann... O Zekeriya Karaman galiba. Zekeriya Karaman kim? Onun 
oglu ile Tayyip Erdogan'in oglu bacanak. 
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Simdi, arkadaslar bizde bacanakhgin birbirine baghhgi vardir. Simdi, Tiirk toplumunda kadin-
lar, maalesef, erkek ailesine pek sefkatli davranmazlar. Yani bunun gdriinen seyiyle pek sefkatli degil 
de hos gormezler. Mesela kadin, erkek tarafindan bir misafir geldigi zaman pek hos karsilamaz ama 
kadin, kendi akrabasi tarafindan geldigi zaman ona evinde biitiin imkanlanni ikram eder, iste eko
nomik durumu... 

Simdi "Bir bacanagin aldigi 10 milyon eurodan dteki bacanak yararlanmadi." derseniz olmaz. 
Bu, Turkiye'nin tabiatina aykin. Simdi, bunlan aciklayalim, arastirahm. 

Alman Mahkemesi diyor ki: "Efendim, bizden dosya istenmedi." Simdi, neyi drtuyorsunuz ar
kadaslar, neyi ortiiyorsunuz? Yani eger suistimal varsa bunun uzerine gidelim. 

Ben §imdi dikkat ediyorum, Turkiye'de birtakim insanlar ahsveris yapiyorlar. E bu paralar ne
reden geldi? Bunlan arastirmamiz lazim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Hayirsever Musliimanlar verdi, zekat verdi. 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

KAMER GENC (Devamla) - Simdi, bir diger konu: Simdi, Dengir Firat'la Kihcdaroglu... 

Ben kimseye "saym" da demiyorum, kusura bakmasin, kimse de bana "sayin" demesin. 

Simdi, bir iddiaya girdiler. Dengir Firat'in mahni ihrag eden kamyonunda 89 kilo eroin yakalandi 
mi? Yakalandi. Efendim, Devlet Bakani Yazici demis ki: "Bu kirmizi hatta degil." Kirmizi hatta ol
dugunu o Yazici da biliyor. Kirmizi hatta olmak dernek... Fiziki aramaya tabi tutulmasi lazim. 

Simdi, degerli arkadaslar, yalan sdylemekle bir sey elde edilmez. Buyurun, MENAS sirketinin, 
Sayin Firat'm ortak oldugu sirketin yaptigi ihracatlann hepsini inceleyelim ve incelenmis de. Bun
lann hayali ihracat yapip yapmadigi tespit edilmis, Danistay karar vermis. Ote tarafta eroin kacak-
cihgi yaptigi... Yine, eroin aracinda yakalanmis. Bizim tanidigimiz bir arkadasin, ihracat yapan bir 
firmamn alti ay once sattigi bir kamyonunda eroin yakalandi, biitiin miiesseseyi, aileyi aldilar iceri. 
Eger Firat, kendisi orada Grup Baskan Vekili olmasaydi s imdi hapishanedeydi. 

BURHAN KAYATURK (Ankara) - Yalan soyliiyorsun! 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Gene. 

KAMER GENG (Devamla) - Efendim, bir iki dakika verin de... 

BASKAN - Yok, verdim ben size bir dakika. 

Tesekkiir ederim Sayin Geng. 

KAMER GENG (Devamla) - Sayin Baskan, burada bizim diisiincelerimizi biraz soylememiz 
lazim. Niye boyle simrlama getiriyorsunuz? 

BASKAN - On bir dakika konustunuz Sayin Geng. 

KAMER GENG (Devamla) - Peki, ben daha sonra tekrar konusurum. 

Saygilanmla. 

BASKAN - Tesekkiir ederim. 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Sayin Geng, eroin ihracati yasak. Olur mu dyle sey! 

KAMER GENG (Tunceli) - Yasaksa sen gik soyle! (Giiliismeler) 

BASKAN - Danisma Kumlu onerisinin lehinde soz isteyen Kocaeli Milletvekili Sayin Azize 
Sibel Goniil. 

Buyurun Sayin Goniil. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
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AZIZE SIBEL GONUL (Kocaeli) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; Dani§ma Kurulu one-
risinin lehinde sahsim adina soz almi§ bulunmaktayim. Bu vesileyle yiice Meclisi, aziz milletimi say
giyla selamhyorum. 

Danisma Kurulu onerisinde, bu hafta ve onumiizdeki hafta carsamba ve per§embe giinleri 11.00-
13.00, 14.00-20.00 saatleri arasinda cahsjlmasi onerilmis. Bu onerinin 90k olumlu oldugunu sdyle
mek istiyorum. Ciinkii zihnin ve dimagin agik oldugu, zinde olunan bir saatte cah§maya 
baslamlmasimn Meclisin performansini ve verimini artiracagi kanaatiyle Dani§ma Kurulu onerisinin 
hayirh olmasini temenni ediyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Goniil. 

Dani§ma Kurulu onerisi lehinde Hatay Milletvekili Sayin Sadullah Ergin, buyumn. (AK PARTI 
siralanndan alkislar) 

SADULLAH ERGiN (Hatay) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygiyla se
lamhyorum. Danisma Kurulu onerisinin lehinde soz almi§ bulunuyorum. 

Bugiin huzurlanniza getirmi? oldugumuz Dam§ma Kurulu dnerisiyle sevgili arkadasjanm, Par-
lamentomuzun bugiin saat 21.00'e kadar cahsmasini, carsamba ve persembe giinleri -biraz once Sibel 
Hanim da bahsetti- 11.00-13.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasinda cah§masini ongoruyoruz. 

Iki haftahk bu gahsma takvimiyle, Parlamentonun onunde bulunan ve su anda kamuoyunun da, 
Turkiye'nin de ihtiyaglanni karsilayacak ve biiyiik olgiide de muhalefetle uzerinde mutabik kaldigi-
miz yasalan bir an once cikarmak, biitge kanunu gelmeden eger mumkun olabilirse yine Avrupa Bir
ligi uyum yasalan gergevesinde Turk Ticaret Yasamizi yeniden yapabilmek igin bir imkan 
saglayabilmeyi de arzu ediyoruz. Dolayisiyla, bu anlamda, bugiin Danisma Kurulu toplantisim yap-
tigimizda muhalefet grup baskan vekillerimizle de Meclis Ba§kammizm nezaretinde bir degerien
dirme yaptik. Bu degerlendirmeler esnasinda muhalefet temsilcileri de, grup baskan vekilleri de son 
derece yapici bir tavir takmdilar. Parlamentonun Turkiye'nin meselelerine sahip gikmada, oniindeki 
problemleri gozmede iktidanyla muhalefetiyle birlikte hareket edebilmesinin gergekten ulkemiz igin, 
milletimiz igin gok onemli ve anlamh oldugunu dii§iiniiyorum. Bu anlamda muhalefet partilerimize 
katkilanndan dolayi da te§ekkiir ediyorum. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Diger partiler... Ille "muhalefet" demeyin, "diger 
partilerimiz" deyin yani! 

SADULLAH ERGIN (Devamla) - Parlamentoda bulunan partilerimize te§ekkiir ediyorum, mil-
letvekillerimize te§ekkiir ediyorum. 

Degerli arkadaslar, yapacagimiz gah§malarla in§allah butge kanunu gelinceye kadar dniimiizde 
bulunan siiregte -hemen ifade edeyim- Be§inci Dunya Su Forumuyla ilgili yasaya zaten ba§lamis 
idik, arkasindan Cografi i§aretlerin Korunmasi, OSB'lerin yapilandmlmasiyla ilgili Serbest Bolge
ler Kanunu, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi Teskilat Yasasi ve Kultur ve Tabiat Varhklanni Koruma Ka
nunu, bu hafta ongordiigiimiiz. Oniimiizdeki hafta da Elektronik Haberlesme Kanunu, Posta Kanunu 
ve Denizcilik Muste§arhgi Teskilati Hakkindaki Kanun, gene mayinlann temizlenmesine iliskin bir 
kanun tasanmiz var, Tapu Kanunu ve Karayolu Trafik Kanununda Eri§me Kontrollu Karayolu Kanun 
Tasansi soz konusu. 
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Bu yasalan, insallah, uygun bir cahsma metoduyla tamamlanz. Arkasindan da gene muhale-
fetle yapacagimiz gahsmayla beraber, Turkiye'nin ihtiyacini duydugu yasalan, diizenlemeleri bir
likte yapacagiz. Bu arada elbette ki dniimiizdeki hafta itibanyla denetim konulanm da gorii§ecegiz. 
Sail giinii arastirma komisyonu raporumuz var, garsamba giinii sozlii sorulanmiz var. Parlamentonun 
yapacagi bu cah§malarla iilkemize hayirh yasalar yapmasini temenni ediyorum. 

Ve bu kursiide gundemin disina cikarak maalesef afaki ve bircogu gergekten uzak sdzler sarf 
eden milletvekillerimize de birtakim mesnetsiz ithamlari, cirkin sdzleri de iade ediyor, Genel Kurulu 
saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim. 

KAMER GENC (Tunceli) - Hangi milletvekilleri? 

BASKAN - Danisma Kurulunun dnerisini oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmistir. 

V.- BASKANLIGIN GENEL KURU LA SUNUSLARI (Devam) 

D) DUYURULAR 

1.- Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bagimsiz milletvekillerine diisen 1 uyelik icin aday 
olmak isteyen bagimsiz milletvekillerinin miiracaatlarina iliskin duyuru 

BA$KAN - Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bagimsiz milletvekillerine de bir uyelik diis-
mektedir. Bu komisyona aday olmak isteyen bagimsiz milletvekillerinin 15 Eyliil 2008 Car§amba 
giinii (yann) saat 19.00'a kadar Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma yazih olarak muracaat 
etmelerini rica ediyorum. 

ig Tiiziik'iin 37'nci maddesine gore verilmis bir dogrudan gundeme ahnma onergesi vardir, oku-
tup isleme alacagim ve oylanniza sunacagim. 

B) ONERGELER (Devam) 

2.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in, 3269 sayih Uzman Erbas Kanununda Degisiklik Yapil

masina Dair Kanun Teklifi 'nin (2/173) dogrudan gundeme alinmasina iliskin onergesi (4/89) 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 

2/173 esas numarah Uzman Erbas Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkindaki Kanun Tekli-
fim, 45 gun iginde komisyonlarda sonuglandinlmadigindan igtiiziigiin 37'nci maddesi geregince dog
rudan Genel Kurul gundemine ahnmasim arz ederim. 

Saygilanmla. 

Yilmaz Ates 

Ankara 

BASKAN - Onerge sahibi Ankara Milletvekili Sayin Yilmaz Ates, buyurun. (CHP siralanndan 
alkislar) 

Sureniz bes dakikadir. 

YILMAZ ATES (Ankara) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; yiice Meclisi saygiyla selam
hyorum. 
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Sayin milletvekilleri, diinyamn en onemli sorunlarinin ba§inda guvenlik ve teror gelmektedir. 
Biitiin diinyada buna onlem olarak da profesyonel ordu yontemlerine basvurulmaktadir. Bu amagla 
da 1986 yilinda 3269 sayih Yasa ile Turk Silahh Kuvvetlerinde uzman gavus ve uzman onbasi riit-
besiyle galistinlan personele de "uzman erbas" adi verilmistir. $imdi, o donemde hazirlanan Yasa'ya 
gore bu uzman erbaslanmiz kirk bes ya?indan giin aldiklan an bunlarin sozle§meleri feshedilmekte-
dir. Mevcut yuriirlukte olan Emekli Sandigi Kanunu'muza gore de yirmi be§ yd hizmet yihm ta-
mamlayip ve emekli yasjna gelmek gerekir ki emekli olabilsinler ama kirk bes yasindan giin aldiklan 
igin hemen iliskileri kesildikleri igin de yillanni veren bu degerli personel emekli hakkim dahi elde 
edememektedir. Cah§tiklan sure igerisinde de biitiin kamu kurumlannda -ornegin uzman jandarma 
da dahil- ek gosterge olmasina ragmen, bu 3269 sayih Yasa'ya gore gahsanlara bir ek gosterge de uy-
gulanmamaktadir. Ayrica yine bu uzman erbaslar -hastalik hepimizin basinda, rahatsizhk hepimizin 
basinda- doksan giin rapor almalari halinde bunlarin silahh kuwetlerle iliskileri de kesilmektedir. 

§imdi, bakin sayin milletvekilleri, elimde bir arkadasitmzin -Bayram Dagdeviren diye- belge
leri var. Bu arkada§imiz sekiz yd Tiirk Silahh Kuwetlerine hizmet vermis ama dizinde kemik bii-
yiimesi oldugu tespit edilmis, "Sen iliskini kes, yoksa sozlesmeni yenilemeyiz." deyip hemen kapmin 
oniine konulmu?. 

Degerli arkadaslar, bu manzara Turkiye Cumhuriyeti'ne yakisan bir manzara degildir. Milli Sa
vunma Bakanliginin biitgesi Turkiye genel biitgesi igerisinde ikinci biiyiik kalemdir. Simdi, terorle 
mucadele etmek igin gerekli arag gereg yapihyor, gerekli yatmmlar yapihyor ama diinyamn en mo
dern silahina da aracina da gerecine de isjev kazandiran insan unsuruna onem verilmiyor. Bugiin, bu 
statude gah§an 57 bin Tiirk Silahh Kuvvetleri mensubu var. §imdi, bu 57 bin insanin ne bir sosyal 
giivencesi var ne bir gelecegi var. 

Degerli arkadasjar, dunyanm higbir yerinde boyle abesle istigal edilmez. Yani siz bir sosyal gu
venlik hakki, bir emeklilik hakki dahi vermediginiz bir gruba Turkiye'nin guvenligini emanet edi-
yorsunuz, teslim ediyorsunuz. 

$imdi, iktidar partisinin Saym Grup Baskan Vekilinden de "Gelin, bu ucubelige bir son verelim." 
diye yardim istedim fakat Sayin Baskan destek olmayacaklanni soylediler. 

Degerli arkadaslar, Adalet ve Kalkinma Partisi alti yildir tek ba§ina iktidar ve alti yildir bu hak-
sizhk devam ediyor. Her yasama yihnda bu kanun teklifi gelir ama Adalet ve Kalkinma Partisinin oy-
lanyla da reddedilir. Simdi, gelin, bu haksizhgi ortadan kaldirahm. Bu haksizhkla bir yere vanlmaz. 
Bu, surdiiriilemez bir haksizhktir. O nedenle, saym milletvekillerinin dzgiir oylanyla hig degilse giin-
deme alahm, iktidar partisi de eger hazirhk yapacaksa o zaman o da hazirhgim yapsin. Bunun serefi 
de size ait olsun. Gelin, bu donemde bu haksizhga bir son verelim. 

Terorle miicadele etmenin yolu terore karsi dik durmaktir, tavir almaktir. Dagdakilere giiciiniiz 
yetmiyor denebilir ama bu sehir eskiyalanna da bir dur denmesi lazim. 

Degerli arkadasjar, bakin, Sayin Basbakanin konutuna be§ yiiz metre mesafede olan Kegioren'de 
bir esnaf vatandasimiz ling edilircesine doviildii, Sayin Ba§bakan kinamadi. Yine bir vatandasimiz, 
Engin Ceber, emniyette gozaltindayken dovulup ling edilip oldiiriildu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 

YILMAZ ATE$ (Devamla) - .. .ne Saym Basbakandan ne iktidar partisinin ilgili bakanlanndan, 
bir sozciisiinden bir kinama mesaji gelmedi. 
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Degerli arkadaslar, bir insan hayatmin da bir mezuniyet torenine ahnmayan gen? kizm incinen 
duygulan kadar kutsal olmasi gerekir. Simdi, Hukumet, bunlara goz yumarak bu teroru dnleyebilir 
mi? Bunlara goz yumarak Turkiye'de haksizhgi dnleyebilir mi? Dagdaki bombayla bansi, kardesligi 
bozuyor, sehirdeki belediyenin zabita eskiyasi da, eskiya bozuntusu da namusuyla §erefiyle isini 
yapan, isine giiciine giden vatandasimizi ling ediyor. Ne yazik ki iktidar partisinden bir tek kinaya-
cak soz gelmiyor. Bu uzuntiilerimi de sizinle paylastim. Desteginizi bekliyoruz. 

Yiice Meclisi tekrar saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Ates. 

E) GESITLI ISLER 

I.- Genel Kurulu ziyaret eden Fransa Senatosu Disisleri, Savunma ve Silahh Kuwetler Komisyonu 
Baskani ve beraberindeki heyete Baskanhkca "Hos geldiniz" denilmesi 

BASKAN - Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Disisleri Komisyonu Ba§kani Sayin Murat Mer-
can'in resmi konugu olarak iilkemizi ziyaret eden Fransa Senatosu Disisleri, Savunma ve Silahh 
Kuwetler Komisyonu Baskani Sayin Josselin De Rohan Ba§kanhgindaki parlamento heyetine Mec-
lisimiz adina "Ho§ geldiniz." diyorum. (Alkislar) 

B) ONERGELER (Devam) 

2.-Ankara Milletvekili Yilmaz Ates 'in, 3269 sayih Uzman Erbas Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanun Teklifi 'nin (2/173) dogrudan gundeme alinmasina iliskin onergesi (4/89) (Devam) 

BA§KAN - Onerge igin bir milletvekili olarak Cankin Milletvekili Nurettin Akman soz iste-
mi§tir. 

Buyurun Sayin Akman. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

NURETTIN AKMAN (Cankin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Par
tisi Ankara Milletvekili Sayin Yilmaz Ates'in 3269 sayih Uzman Erbas Kanunu'nun 5'inci ve 16'nci 
maddelerinde degisiklik yapilmasina dair kanun teklifinin ig Tuziik'iin 37'nci maddesine gore dog
rudan giindeme alinmasina iliskin onergesi hakkinda sahsim adina goriislerimi agiklamak uzere soz 
almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bu vesileyle vatan ugrunda sehit olan ve sehadet riitbesine eri§en sehitlerimize Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize ba§saghgi, gazilerimize de sihhat ve afiyet diliyorum. Bugunkii miiessif 
olayda da yaralanan kahraman Mehmetgiklerimize acil sifalar diliyorum. 

Yine bu vesileyle ulkemizin bdlunmez biitunlugu ve yurdumuzun bekasi igin biiyiik bir feda-
karhkla, can pahasina hudut boylannda ve vatammizin her kosesinde gorev yapan, milletimizin goz 
bebegi subay, astsubay, uzman jandarma gavus ve uzman erbaslann kendilerine, ailelerine, emekli-
lerine saghk, mutluluk ve basan dileklerimi sunuyorum. 

Tiirk Silahh Kuvvetlerimizin degisik birimlerinde jandarma uzman gavu§, uzman jandarma, 
uzman gavus, uzman onbasj, uzman erba§ isimleri altinda astsubaya yardimci olmak iizere personel 
istihdami gergeklestirilmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde, sayilan az olmakla birlikte, 
1960 yih sonrasi bilhassa Jandarma Genel Komutanhgi biinyesinde jandarma uzman gavuslar, ast-
subaylanmiza yardimci olarak, Turkiye'nin her tarafinda emniyet ve asayisle ilgili olarak onemli go
revler icra etmisjerdir. 80 sonrasmda mevcutlan azalmis, ancak daha sonra ayni kanun hiikiimlerine 
gore alinan uzman jandarmalar halen bu sahada gorevlerine devam etmektedirler. 
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1986 yihnda yiiriirliige giren 3269 sayih Uzman Erbas Kanunu ile de Tiirk Silahli Kuvvetleri-
mizin erbas kadrolannda devamhhk arz eden teknik ve kritik gdrevlerde yetismis personel ihtiyaci
nin karsilanmasi amaclanmistir. Bu kanunun yiiriirliige girmesiyle bilhassa Kara Kuvvetlerimizde 
onemli sayida uzman erbas istihdam edilmistir. Tiirk Silahli Kuvvetlerimizin son yillarda envante-
rine giren silah, arac ve gereclerle modernlesme siirecine girmis, personel mevcudu azaltilarak pro-
fesyonel personel istihdamma agirhk verilmistir. Bu amagla silah arag ve gereglerinin etkin kullanimi, 
bilgi, tecriibe ve zamamn birlestirilmesi suretiyle silahli kuvvetlerimizin daha basanh bir sekilde 
kullanimi mumkiin olmaktadir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; i$te uzman erbaslann Tiirk Silahli Kuvvetlerinde istih
dami profesyonel ordunun onemli bir pargasmi teskil etmektedir. Oniimiizdeki yillarda da bu yapiya 
agirhk verilmeye devam edilecektir. Uzman erbaslara Tiirk Silahli Kuvvetlerinde gorev alma imkam 
saglayan soz konusu Kanun, zamamn ve sartlann getirdigi imkanlardan istifade etmek amaciyla Mec-
lisimizce 1991, 1993, 2003, 2004 ve 2008 yillannda gesitli degisikliklere ugramis, gegici maddeler 
ilave edilmistir. Bu degisikliklerle gorevde yukselme imkam verilmis, ozliik haklannda onemli iyi-
lestirmeler yapilmistir. Yine bu degisikliklerle astsubay, hatta subay olma imkam saglanmistir. 

Bugun getirilen bu degisiklikle, Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan hizmet suresi sozlesme 
yasinin kirk besten elliye gikanlmasi ve yinni yihni dolduranlann emekli edilmesi, 16'nci madde
sinde ise uzman jandarmalara ve emeklilerine verilen ek gosterge imkaninin uzman erbaslara da ve
rilmesi talep edilmektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; uzman erbas kadrolan, saghk ve bedensel yeteneklerini iist 
diizeyde kullanabilen ve bedensel bazi kabiliyetlerini yitirmemis personelin istihdam edildigi kad-
rolardir. Bu nedenledir ki 3269 sayih Kanun'da uzman erbaslann hizmet siireleri azami kirk bes ya-
Sina girdikleri yil ile smirlandinlmistir. Dolayisiyla, bu simnn elli alti yas olarak degistirilmesi, uzman 
erbaslardan ozellikle bedensel yonden yeterli verimin ahnamayacagi anlamina gelir ki bu da Uzman 
Erbas Kanunu'nun mhuna uygun diismeyecektir. Aynca, halihazirda Tiirk Silahli Kuvvetlerinde go
revli bir subayin emeklilik yas sininnin elli iki oldugu da unutulmamahdir. 

3269 sayih Kanun'un 4'iincii maddesinde duzenlenen uzman erbashga ahnma sartlanndan bi
risi de muracaat tarihinde yirmi alti yasmdan giin almamis olmaktir. Teklif ile uzman erbaslann yinni 
yil fiili hizmeti doldurmalari halinde emekli edilmelerine olanak saglanmaktadir. Bu dumm, bir 
uzman erbasin en gok kirk alti yasinda emekli olmasi anlamina gelmektedir. Bunun 1/1/2007 tarihinde 
yiirurliige giren sosyal guvenlik sistemiyle bagdasmadigini da ifade etmek istiyomm. 

Teklif ile uzman jandarma ve emeklilerine verilen... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyomm, tamamlayin lutfen. 
NURETTIN AKMAN (Devamla) - .. .gosterge miktannin uzman erbas v e emeklilerine de ve-

rilmesine imkan saglanmaktadir. Sozlesmeli olarak istihdam edilen, en az ilkogretim okulu mezunu 
olan uzman erbaslar, 3468 sayih Uzman Jandarma Kanunu uyannca en az lise mezunlan arasindan 
segilen uzman jandarmalardan tamamen farkh bir konumda bulunmaktadirlar. Dolayisiyla, uzman er
baslann ek gosterge ydniinden teklif edildigi sekilde uzman jandarmalarla esit diizeye getirilmesi 
insan kaynaklanyla etkin kullanim agisindan da yararh olmayacaktir. 

Aynca, degerli arkadaslanm, bu konuda uzman erbaslarla ilgili olarak Genelkurmayimiz ve 
Milli Savunmamiz gahsma yapmaktadir. Bu gahsmalar dniimiizdeki gunlerde komisyona gelecek ve 
en kisa zamanda da -temenni ediyomz- Meclisimize, yiice Meclisimizin onayina sunulacaktir. Bu 
tekliflere karsi degiliz. En kisa zamanda bu tekliflerle alakah amaglar gergeklestirilecektir diyomm. 
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YILMAZ ATES (Ankara) - Gundeme alalim o zaman. 
NURETTIN AKMAN (Devamla) - Bu nedenle, Sayin Ates'in Meclis ic Tuzuk'uniin 37'nci 

maddesi geregince komisyonda gdriisulmeden dogrudan Genel Kurul gundemine alinmasi ongorii
len kanun teklifini belirtilen mahzurlar nedeniyle uygun gormiiyoruz. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Onergeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge reddedilmi§tir. 
Gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kismina gegiyoruz. 
Bu kisimda yer alan kuresel lsinmanin etkileri ve su kaynaklannin surduriilebilir yonetimi ko

nusunda kurulmus bulunan Meclis Arastirmasi Komisyonunun Raporu uzerindeki genel goriismeye 
kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

V I L - K A N U N T A S A R I V E T E K L i F L E R i I L E K O M I S Y O N L A R D A N 

G E L E N D l G E R I $ L E R 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIGER ISLER 

1.-Kirklareli Milletvekili Tansel Bans v e 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Siiner 
ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili 
Mehmet §andir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, Usak Mil
letvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam ve 20 Mil
letvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel 
ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsin
manin Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdiiriilebilir Yonetimi Konusunda Meclis Arastirmasi Agilma
sina Iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17) (S. Sayisi: 138) (x) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
ic Tuzuk'umiize gore Meclis arastirmasi komisyonunun raporu uzerindeki genel goriismede ilk 

soz hakki onerge sahiplerine aittir. Daha sonra, ig Tuziik'iimuzun 72'nci maddesine gore siyasi parti 
gruplan adina birer iiyeye, sahislan adina iki iiyeye soz verilecektir. Aynca, istemleri halinde Ko
misyon ve Hukumete de soz verilecek, bu suretle Meclis arastirmasi komisyonu raporu iizerindeki 
genel gorusme tamamlanmis olacaktir. 

Konusma siireleri Komisyon, Hiikumet ve siyasi parti gruplan igin yirmiser dakika, onerge sa
hipleri ve sahislar igin onar dakikadir. 

Gegen birlesimde onerge sahibi olarak Kirklareli Milletvekili Sayin Tansel Bans konusmustu. 
Simdi soz sirasi yine onerge sahibi olarak Antalya Milletvekili Sayin Tayfur Siiner'e aittir. 
Buyurun Sayin Siiner. (CHP siralanndan alkislar) 
TAYFUR SUNER (Antalya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kiiresel lsinmanin etkileri 

ve su kaynaklarinm surduriilebilir yonetimi konusunun arastinlmasi amaciyla kurmus oldugumuz 
arastirma komisyonu raporu uzerinde soz almis bulunmaktayim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

(x) 138 S. Sayili Basmayazi 7/10/2008 tarihli 2 nci Birlesim Tutanagi 'na eklidir. 
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Sozlerime baslamadan once Hakkari'de teroristler tarafindan gergeklestirilen hain saldinda sehit 
olan evlatlanmizin acisini yuregimde hissettigimi belirtmek istiyorum. Ba§ta tiim sehitlerimizin aileleri 
olmak iizere biitiin iilkemizin basi sag olsun. 

Agiklanan raporlara gore karada ya§ayan hayvanlann dortte l'inin, denizdeki hayvanlann ise 
iigte 1 'inin neslini yok olma tehlikesiyle karsj kanjiya birakan kuresel lsinmamn arastirilmasi igin 
5/9/2007 tarihinde vermis, oldugumuz onerge sonucunda 23/10/2007 tarihinde kurulan Arastirma 
Komisyonumuz dort ayhk bir gahsjnada bulunmu§tur. Bu sure iginde on iig toplanti yapmi§tir. So
nucunda bir rapor hazirlanmis. ve yiice Meclisimin huzuruna getirilmistir. Bu rapor genelde ba§anh-
dir ancak bazi eksikleri bulunmaktadir. Ben biraz bunlara deginmek istiyorum. 

Degerli milletvekilleri, "Kiiresel lsinmamn Etkileri" boliimiindeki "Sektorel Politika Onerileri" 
alt ba§hginda sifir emisyon teknoloji segenegi olarak nukleer enerjinin de yarar ve zararlarimn sor
gulanmasi gerekmekteydi. 

Ulkemizde nukleer santral kurulmasi uzun yillardir tarti§ilan bir konudur. Yatinmin pahali olusu, 
teknoloji olarak di§a bagimh olmasi, atik sorunu ve guvenlik konulan nedeniyle toplumumuz bu ko
nuya hep mesafeli durmusjur. Bugun igin pek gok iilke yeni nesil nukleer santral gelistirilene kadar 
nukleer enerji yatinmlanni askiya almistir. Bu yiizden radyoaktif atik sorununu ortadan kaldiran, gii-
venilirligi ve ekonomik rekabet giicii gok yuksek olan, kamuoyunun onayim alabilecek yeni nesil 
nukleer reaktorler devreye girene kadar nukleer enerji segenegi ertelenmelidir. Bu yiizden raporun 
"Sektorel Politika Onerileri" kisminda yer alan "niikleer enerji onerisi" bu gekinceler dogrultusunda 
diizeltilmeliydi. 

Yine, "Kuresel lsinmamn Etkileri" boliimiindeki "Oneriler" bashgi altinda goziiken su kaynak
lari konusunda yer alan onerilere ek olarak "Kamunun elinde bulunup da ozellestirilecek olan fabri-
kalara, eger aritma tesisleri yoksa bu tesislerin yapilmasi zorunlulugunun getirilmesi." onerisi yer 
almahydi. Bugiin igin kamunun islettigi bazi fabrikalar atik sulanm antmadan de§arj etmektedir. 
Atik su antma tesisi ozellestirme kosullanndan birisi olmahydi. 

Raporun "Su Kaynaklari" bashkh bolumiinde goziiken "Oneriler" bashgi altinda su kaynaklari 
yonetiminde radikal degisiklikler onerilmektedir. Ulkemizde su kaynaklari konusunda arz yonetimi 
esas almirken, rapor, talep yonetimine gegilmesini onermektedir. Suyun talebe gore yonetilmesi 
demek, ticari bir meta olarak ele ahnmasi ve piyasa konusu yapilmasi anlamina gelmektedir. Oysa 
su ihtiyaca gore sunulmahdir, giinkii su ya§am igin vazgegilmez bir ihtiyagtir ve yerine ikame edile
cek ba§ka bir sey yoktur. Bir anlamda, su, yasama hakki ile ilgilidir. Bu yiizden, su, ticari bir meta 
olarak degil, toplumsal bir kaynak olarak ele ahnmah ve kamu yarari ilkesi dogrultusunda kar gbze-
tilmeden ucuz bir sekilde yurttasjarin kullanimina sunulmasi saglanmahdir. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; raporda su kanununun yer aldigi boliimde, Cevre ve Orman 
Bakanliginin bu konudaki dii§iincesinin "AB Su Cergeve DirektifT'nin temel alinmasmin istendi-
ginden soz edilmektedir. 

Ulkemizde yasal ve kurumsal milliyetciligi saglayacak bir su kanununa ihtiyag oldugu apagik 
ortadadir. Cikanlacak su kanununun AB'nin direktifiyle degil, AB siirecini de dikkate alan ulusal su 
politikasim ortaya koyacak ulkemizin onceliklerine gore sekillenmesi gerekir. 

Ayrica, raporda su bakanligmdan hig bahsedilmemi§tir. Boyle hayati bir konuda acilen bir ba-
kanhgin kurulmasi gerektigi agiktir. 

AB istatistik kurumu (Eurostat) yaptigi arastirmalar sonucunda Avrupa kentlerinin en kurak 10 
kentinden 6'sinin ulkemizde oldugunu bildirmistir. Antalya'nin 7'nci sirada yer aldigi siralamayi 
goz oniine ahrsak artik ciddi olarak su tasarruf tedbirlerine devlet eliyle el atilmasi gerektigi ortaya 
gikacaktir. 

- 2 6 6 -



TBMM B: 5 14 .10 . 2008 0 : 3 

Raporda "Suyun Fiyatlandinlmasi" bolumiinde suyun uygun bedelle sunulmasi yaklasiminin 
terk edilerek piyasa ko§ullannda fiyatlandinlmasi onerilmektedir. Suyun kar konusu yapilmasi, kamu 
hizmeti olmaktan cikanlarak piyasaya devredilecek olmasi su fiyatlanni dogal olarak yukseltecek 
ve yoksullann saghkli suya erisme hakki ortadan kalkacaktir. Bunun yerine tasarruflu su kullanimini 
tesvik etmek daha dogru bir yaklasjm olacaktir. Bizim gibi gelismekte olan iilkelerde ya§amsal onemi 
olan suyun yerel yonetimlerce uygun bedelle, kamu hizmeti anlayisiyla yurtta§lara ulasmasi gerek
mektedir. 

Sulama suyu, piyasa tiirii fiyatlandirma sonucunda tanmsal uretimin en pahali girdisi durumuna 
gelecektir. Sulama suyunun piyasa tiirii fiyatlandinlmasinin ne tiir sakincalar yaratacagi raporda yer 
almaktadir. Buradan da anlasjlacagi iizere tanmsal sulama yonetiminde ozellestirme, tanmsal iiretime 
ciddi darbe vuracaktir. Bunun yerine sulama kooperatiflerinin ve sulama birliklerinin kapasitelerinin 
giiclendirilerek sulama yonetiminde daha etkili yer almalan onerilmelidir. 

Konya Ovasi'nda senelerdir yasanan yanhs sulama teknikleri yiiziinden olusan dii§iik verim 
bunun bir gdstergesidir. 

Altyapisi kamu tarafindan yapilacak olan sulama tesislerinin, onceden oldugu gibi, isletilmesi 
bu kuruluslar tarafindan yapilrnalidir. Ancak ortaya cikacak sorun ve sikintilan giderecek yeni dii
zenlemeler mutlaka gercekle§tirilmelidir. 

Degerli milletvekilleri, az once saydigim eksikliklerden baska, raporda en onemli eksiklik, ul
kemizdeki bitmeyen enerji kaynaklanna gerektigi kadar yer verilmemesidir. Bunlarin yerine giines 
enerjisi, biyolojik yakitlar ve riizgar enerjisinin uzerinde daha fazla durulmahydi ciinkii ulkemizin 
enerji bakimindan kurtulusunun bu saydiklanmizdan gectigini du§iiniiyorum. 

Bununla birlikte biiyuk §ehirlerimizdeki kalitesiz komiir dagitimimn bir an once durdurulmasi 
gerekmektedir. Ozellikle turizm §ehrimiz Antalya'da kis mevsiminde dagitilan kalitesiz komurler 
yiiziinden nefes dahi ahnamamaktadir. Turizm bir yana, kuresel lsinmayi da oiumsuz etkileyen bu uy-
gulamadan hemen vazgecilmelidir. 

Boyle onemli bir konunun bir arastirma komisyonu kurularak Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi ga-
tisi altinda incelenmesi gurur vericidir. Komisyonumuzun gah§malan basanyla gergekle§ti. Bu ko
nuda ulkemizdeki en bilgili, en yetkili insanlar dinlendi, goriisleri ahndi. Sonucunda onemli bir rapor 
hazirlandi. Bu rapora gore, insanlar igin yakin gelecekteki en biiyuk tehlike olan kiiresel isinma ko
nusunda onlemlerin vakit gegmeden ahnmasi gerektigi belirtildi. 

Buraya kadar her §ey giizel fakat bu raporun kagit uzerinde kalmamasi, iilkemizin yuriitme ku
rumu olan Bakanlar Kurulunda tartisjlmasi ve tiim bakanliklann uzerine diisen konularda acilen ge
rekli gahsnialan baslatmasi gerekir. Benim dusiincem bunlarin da diger arastirma komisyonlan 
raporlannda oldugu gibi hayata gegirilmeyecegidir, tipki Mehmetgiklerimiz katledildikten sonra 
Sayin Basbakanin ve sayin bakanlann cenazelerde boy gdstererek soyledikleri sozler ve arkasi gel-
meyen vaatleri gibi. Gollerimiz tamamen kurudugu, gdllesmeler art arda gergeklesmeye basladigi 
zaman mi konu Bakanlar Kurulu gundemine gelecektir? Korkanm ki o zaman i§ i§ten gegmis ola
caktir. 

Diinya ulkeleri yillardir kuresel lsinmayi giindemlerinin ilk siralanna almi§, onlemlerin gogunu 
ortaya koymus, sikintiyi en az hasarla atlatmamn planlanm yaparken biz raporlan yeni yeni ortaya 
koyabiliyoruz. Bu raporlan goziimciil bir yakla§imla acilen uygulamaya gegirmemiz gerekir. Gele
cek nesillerin ya§ayacagi biiyuk sikintilann vebalini iizerinizde ta§imak zorunda kahrsiniz. 
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Hepinizi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim. 
Onerge sahipleri adina Adiyaman Milletvekili Sayin Sevket Kose. 
Buyurun Sayin Kose. (CHP siralanndan alkislar) 

SEVKET KOSE (Adiyaman) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kuresel lsinmanin etkileri 
ve su kaynaklarinm surdiiriilebilir yonetimi konusunda Ardahan ilimiz Cildir Golii iizerine verdigi-
miz Meclis arastirmasi onergesi uzerine soz almis. bulunmaktayim. Bu vesileyle hepinizi en igten 
saygilanmla selamlanm. 

Konusmama baslarken soyadim Cildir Golii'nden alan ve bu haziran ayinda Sanhurfa'da tanm 
kurultayi hazirhklan esnasmda elim bir trafik kazasinda vefat eden partili sehidimiz Cumhuriyet 
Halk Partisi Genglik Kollan Genel Sekreteri merhum Ersin CTildir'i unutmadigimizi da belirtmek isterim. 

Degerli arkadaslar, su, insanoglu igin en onemli varhktir, hem ekonomik hem sosyal hem de ya-
samsal oneme sahiptir. O kadar ki uygarhk yerlesik yasama gegisle baslamistir, yerlesim yasama ise 
su kenarlannda baslanmistir yani "su" dernek uygarhgin dogusu demektir. Bundan dolayi su konu-
suna dnemle deginmemiz gerekiyor. 

Degerli milletvekilleri, Cildir Gold, Ardahan ve Kars il sinirlan igerisindedir. 124 kilometre-
kare alaniyla Dogu Anadolu Bdlgesi'nin en buyiik tath su gdliidiir. Deniz seviyesinden 1.959 metre 
yiikseklikte bulunan goliin en derin noktasi 42 metredir. Yilin dort mevsiminde yapilabilen bahkgi-
hk, yore halki igin onemli bir ekonomik gelir kaynagidir. Kisin buz tutan golde kahn buz tabakasi ki-
nlarak balik avlanmaktadir. Gdlun sadece kuzeybatisinda batakhk ve sulak gayirlar bulunmaktadir. 
Genelde gol gevresi mera vasifli olup sert bolge iklimi tanma olanak vermemektedir. Devlet Su is
leri tarafindan golii beslemek amaciyla yapilan derivasyon tunellerinin hemen diger havzalardaki 
kirlilik yiikunii gole tasimasi, hem hayvancihk agisindan kotii olmakta hem de onemli gayirlann ku-
rumasma neden olmaktadir. Ne yazik ki dunyamn en temiz ve igilebilir suyuna sahip olan Cildir G6-
lii'nde son yillarda yapilan dlgiimler sonucunda ortaya gikan tablo su kirliliginin oldukga yiikseldigini 
gOstermektedir. 

Sayin milletvekilleri, Cildir Gdlii'niin kirlenmesinin dort ana nedeni vardir: 

ilki, Arpagay Ovasi'ni daha gok sulamak, Cildir Gdlii'niin su seviyesini yukseltmek maksadiyla 
yapilan ve Cildir'in yiiksek yaylalanndan gelen sulan gole tasiyan kuzey derivasyon kanahnin gegtigi 
koylerden aldigi gdpler, hayvan giibreleri ve iistii agik kanala duserek can veren hayvan lesleridir. 

Ikincisi, gol kenannda bulunan koylerden yagmur sulanyla birlikte tasman hayvan gubrelerinin 
gole dokulmesidir. 

Ugiinciisii, gol kenanndaki tarlalann ekiminde kullamlan suni gubrenin yagmurla birlikte gole 
siiriiklenmesidir. 

Dordiinciisii, golii besleyen akarsulara mandiralann siit artiklanm dokmeleridir. 
Sayin Baskan, degerli milletvekillerim; Ardahan basta olmak iizere gevre iller iginde gok onemli 

bir yere sahip olan "diinyamn en bakir golii" denilen Cildir Gdlii'niin kirlenmesinin oniine gegebil-
mek igin kapsamh bir proje yapilmahdir. 

Cildir Gdlii'niin etrafi mutlaka agaglandinlmah, gol kenanndaki giftgiler uygulanacak bir pro-
jeyle dogal giibreye ydnlendirilmelidir. 

Kuzey derivasyon kanahyla golii kirleten etkenlerin onlenmesi igin antma veya gokertme havuzu 
yapilmah, mandira atiklannin gdlu besleyen akarsulara birakilmasi mutlaka onlenmelidir. 
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Degerli iiyeler, bilim adamlan, insanlar tarafindan atmosfere salinan gazlann sera etkisi yarat-
masi sonucunda dunya yiizeyinde sicakhgin artmasina "kuresel isinma" diyorlar. 

"Kuresel isinma" denilince ulkemizde ilk akla gelen durum kurakhk oluyor. Halbuki kuresel 
isinma yalnizca kurakhkla kendini gdstermiyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi 
yiikseliyor ve kiyi kesimlerde toprak kayiplan artiyor. 

Kuresel ismmaya bagh olarak diinyamn bazi bolgelerinde kasirgalar, seller ve ta§kinlann siddeti 
ve sikhgi artarken bazi bolgelerde uzun siireli siddetli kurakhklar ve gdlle§me etkili oluyor. Kisin si
cakhklar artiyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanlann gdc ddnemleri degisiyor 
yani iklimler degisiyor. iste bu degisikliklere dayanamayan bitki ve hayvan tiirleri de ya azahyor ya da 
tamamen yok oluyor. Bu saydiklanm, yalnizca dogada goriilen etkilerdir. Bir de bunlara insan uzerinde 
goriilen etkileri eklendiginde kiiresel lsinmanin ne derece biiyiik bir felaket oldugu anlasilacaktir. 

Insanoglu, kuresel ismmaya neden olan en biiyuk etken oldugu gibi, su kaynaklannin kullani
lamaz hale gelmesinde de en biiyiik etkenlerden birisidir. Yeryiizundeki sular, giinesin sagladigi ener-
jiyle surekli bir ddngu igerisinde bulunuyor. insanlar ihtiyaglan igin suyu bu ddngiide ahyor ve 
kullandiktan sonra tekrar aym dongiiye iade ediyor. Bu siireg sirasinda suya kansan maddeler, suyun 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik ozelliklerini degistirerek "su kirliligi" olarak adlandinlan durumu or
taya gikanyor. 

Degerli arkadaslar, en kolay ve gabuk kirlenen suphesiz sudur giinkii her kirlenen sey genelde 
suyla yikanarak temizleniyor. Su kirliligine neden olan unsurlan genel olarak dort ana bashk altinda 
toplamak miimkiindiir. Bunlar: Niifus artisi, kentlesme, sanayilesme, tanmsal miicadele ilaglan ve 
kimyasal gubrelerdir. 

Giiniimuzde su, elde edilebilmesi giig, pahah ve kit bir dogal kaynak haline gelmistir. Bu duru
mun ortaya gikisinin ana sebebi ise su kaynaklanndaki herhangi bir azalma degildir. Mevcut su kay
naklarinm bir kisminda goriilen su kirlenmesi problemleri, niifus artisi, kentlesme ve endiistrilesmeye 
paralel olarak su tiiketiminin hizla artmasidir. 

Degerli milletvekilleri, bu konuda Hukumete biiyuk gorev diisiiyor ama Hiikumetin bu gorevi 
yerine getirecegine dair inancimiz oldukga az. Ciinkii Cevre ve Orman Bakanligina bir soru yonelt-
tim, sorum aynen soyle: "Su an ulkemizde kurumaya yiiz tutmu§ kag adet gol bulunmaktadir ve bun
lar hangileridir? Aynca kuruyan gollere doniik olarak bir harita gikanlmi§ midir?" Sayin Bakanimizin 
verdigi yanit ise aynen §dyledir: "Bakanhgimizda bu konuda yapilmis bir envanter gahsmasi bulun
mamaktadir." Yani, degerli arkadaslar, Sayin Bakan diyor ki: "Biz, nerede, hangi gol kurumu§ bil-
miyoruz." Peki nerede, hangi gdlun kurudugu bilinmiyorsa bunlann yasadigi sorunlan nasil 
gdzecegiz? Daha hangi gdlun kurudugunu bilmiyorsak nereye gidip onlem alacagiz? Bu konuda en 
yetkili kurumda bir bilgi yoksa halk ne yapsin? 

Degerli milletvekilleri, su deyince ekonomiden sosyal yasama kadar gok biiyiik bir varhktan 
soz etmekteyiz. Kiiresel isinma ve kirlenmeyle igme suyumuz tehlike altinda oldugu gibi tanm ve do
layh olarak sanayimizin de tehlike altinda oldugunu gdriiyoniz. Bunun en biiyiik ornegi ise GAP'tir. 
GAP'i sadece enerji projesi olarak diisuniip igme ve sulama suyu yatinmlanna egilmeyince Giiney
dogu Anadolu'da yasadigimiz sorunlar ortaya gikmaktadir. Bakiniz, kendi ilim olan Adiyaman'dan 
ornek vermek istiyorum: Devlet Su isleri olarak sulama bazinda Turkiye ortalamasi yiizde 30 civa-
nndayken Adiyaman ili olarak bu oran maalesef yuzde 9 civannda bulunmaktadir. Adiyaman bir 
tanm sehridir, iklim ve toprak yapisi nedeniyle tanma dayah sanayi §ehri olma potansiyelini de ta-
§imaktadir aym zamanda. Oysa hiikumetlerin bu konudaki yanh§ politikalan, Adiyaman ve Adiya
man gibi pek gok ilimizi ekonomik olarak gdkme noktasina getirmistir. Su, Adiyaman ve iilkemiz igin 

- 2 6 9 -



TBMM 1 4 . 1 0 . 2 0 0 8 0 : 3 

ekonomik anlamda da 90k biiyiik degere sahiptir. Ister igme, ister sulama suyu olsun ulkemiz 50k 
biiyiik bir tehditle karsi kar§iyadir. Bu konuda, muhendis ve diger meslek odalan, demokratik kitle 
orgiitleri, siyasi partiler onemli bir gahsma igerisine girmelidirler. Hiikumete diisen gorev, bu gahs
malan en verimli sekilde degerlendirmesidir. Kurulan komisyonlar da bu anlamda diisunmeli ve elde 
ettigi sonuclardan en iyi sekilde yararlanmahdir diye diisuniiyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekillerim; Ardahan Milletvekilimiz Saym Ensar Ogiit sik sik Ar-
dahan'in sorunlanni dile getirmektedir. Anladigim kadanyla, bu somnlann coziimiine doniik olarak 
yeteri kadar gahsma yapilmamistir. Biliyorsunuz, Ardahan'in en onemli gecim kaynagi hayvancilik 
ama hayvancihktaki diisiik fiyatlar, yeterli pazann olmamasi, Hukumet tarafindan yeterli onemi gdr-
mediginden dolayi bitme noktasina gelmi§tir. Ardahan'in en onemli gegim kaynagimn hayvancilik 
olmasi nedeniyle, ko§ullardan ulkemiz ve Ardahan oiumsuz etkilenmektedir. Gecimini hayvancilikla 
saglayan yurttaslanmiz peri§an haldedir. Bir an once hayvancihga doniik onlemlerle Ardahan kurta-
nlmahdir diye diisuniiyorum. 

Ardahan igin en onemli sorunlardan biri de egitimdir. OSS'de basari orani maalesef oldukga dii-
Suktiir. Bunun oniine gegebilmek igin, oncelikle ogretmen agigimn kapatilmasi gerekir diye diisunii
yorum. Yalniz Ardahan ilimizde brans ogretmenligi konusunda buyiik bir agikhk bulunmaktadir. 
Boyle bir ogretmen agigi sorunuyla Ardahan'da nasil basari saglanacaktir? Ustelik sadece koy okul-
lannda degil, Anadolu liselerinde bile boyle bir eksiklik bulunmaktadir. Hala tezek yakan okullan-
miz bulunmaktadir Ardahan ilimizde. Kimse bu §artlarda ulkemizin dogusunun gelismesini 
beklememelidir. 

Ardahan ilimizde sorunlar bitmek bilmiyor degerli milletvekillerim. Hastane yetersiz ve doktor 
da az olunca Ardahan ilimizde saglik biiyuk bir sorun haline gelmistir. Yine, saghk gibi, koy yollan 
da biiyiik bir gikmazda. Heniiz koy yollannda yapilmis galismalar bitmedi. Biten yollann ise kalitesi 
oldukga diisiik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin liitfen. 
SEVKET KOSE (Devamla) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
igi§leri Bakammizin bu konuda hassasiyet gostermesini istiyorum. 
Bu duygu ve dusiincelerle yiice Meclise sevgi ve saygilanmi sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkiir ederim Sayin Kose. 
§imdi, Tekirdag Milletvekili Sayin Kemalettin Nalci. 
Buyurun Sayin Nalci. (MHP siralanndan alkislar) 
Siireniz on dakika. 
KEMALETTIN NALCI (Tekirdag) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; sdzlerime basla-

madan once hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Sayin milletvekilleri, 23'iincii Donemin baslangicinda 12 milletvekilinin vermis oldugu kuresel 

isinma ve su konusundaki onergeler birlestirilerek bir arastirma komisyonu kuruldu. Bu komisyonda 
ben de gorev aldim. Ben, burada, bu komisyonda gorev almis olan tiim milletvekili arkadaslanmiza 
ve Baskammiza tesekkiirlerimi sunuyorum. Cok giizel bir gahsma oldu. 

Simdi, kuresel isinma ile dunyada ve Turkiye'de bas gosteren su sikintisimn iki ana bashgi var. 
Birinci bashk "Kuresel Isinma." 
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Kuresel isinma, hepimizin de bildigi gibi, sanayilesen dunyamizda hem sanayinin 1940'lardan, 
50'lerden bu tarafa kadar dogaya birakmis oldugu sahnimlan, lsinmayla ilgili, insanlann lsinmala-
nyla ilgili, yasamis olduklan mekanlarin isi izolasyonlannin yerinde olmamasindan dogan lsinmayla 
ilgili sahmmlar, ulasimla ilgili olan sahmmlar -bunlar hem kara yollan hem demir yollan hem de hava 
yollan olarak dogaya birakilan sahmmlar- ddrdiincii kisim ise enerji yatirimlariyla ilgili olan yati-
rimlanmizin dogaya vermis olduklan yani yenilenebilir enerjinin disinda, -bunlar HES yapilan ve 
ruzgar enerjileri di?mda yapim? oldugumuz enerji yatinmlan- dogaya birakmis oldugumuz karbon
dioksit kuresel lsinmayi tetiklemektedir. 

Tabii bu kuresel lsinmanin en buyiik etkisi, dogaya vermis oldugu karbondioksitten dolayi diin-
yamizin lsinmasi ve bu lsinmadan kaynaklanan kuraklik ve yagi§ rejimlerinin degi§mesi. 

Tabii bunlan bu saatten sonra bizim degi§tirme sansimiz yok ancak etkilerini azaltmak gibi bir 
caba icindeyiz. Bunun igin de Kyoto Protokolii'nii Turkiye dahil tiim ulkeler imzalamis bulunmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, ikinci en onemli konu su: Mevcut su kaynaklanmizin kullanimi. Tabii 
Turkiye'de 501 milyar metrekup bir su rezervimiz var ama 234 milyar metrekup briit su rezervinden 
biz ancak 110 milyar metrekupunii kullanabiliyoruz. Bunda da ancak kullanmis oldugumuz su mik
tan 40 milyar metrekup civannda. 

Soyle bir bakacak olursak, bu su kaynaklanmizin da Turkiye'de yaklasik olarak yuzde 70 ile 75'i 
arasindaki tanm sektorunde kullanihyor, 10 ile 12'si civanndaki sanayi tesislerinde, gine ayni oran-
larda yasamsal olarak, igme suyu olarak kentlerde kullanilmaktadir. Bunlan biz gezdigimiz zaman, 
degisik yerlere gittik -Konya'ya gittik, Usak'a gittik, Tekirdag'a gittik, kendi bolgemize; Urfa'ya gi-
dildi, Hatay'a gidildi, Sapanca bolgesine gidildi- burada, her bolgenin kendine has bir su problemi 
var. Urfa'ya baktigimiz zaman, Urfa'da vahsi sulamadan kaynaklanan, topragin kurakla§masi yani 
gdllesmesi, tuzlasmasindan dogan bir problem soz konusu. Bunun gdzumii igin gerekli goziimler, bu 
kuresel isinma raporunda belirtildi. 

Bir Beysehir'e gittigimiz zaman, gole baktigimiz zaman, gdlun ana problemleri, etrafindaki atik 
su... Belediyelerin ve yerlesim yerlerinin atik su kanallanni yapmamalarindan dolayi goliin kirlen-
mesi soz konusu. 

Tabii, Konya... Konya gok ilging sayin milletvekilleri. Konya'da sadece mucavir alanlar dahi
linde 30 bin kagak kuyu var. Yani yer alti su rezervlerini gektikleri zaman 30 bin kagak kuyu... Konya 
genelinde 50 bin kagak kuyu var. Tabii, bu da otomatik olarak yer alti sulanni daha derinlere... Ve 
yer alti sularinin bitmesine neden oluyor. 

Sapanca Golii'ne bakildigi zaman, Sapanca Golu'nde de etrafindaki sanayilesmeden dogan bir 
fazla su gekimi var. Bu su gekimi ve etrafindaki yerle?im birimlerinin atiklarmi birakmasindan do
layi bir kirlenme soz konusu. 

Tekirdag'a geldigimiz zaman, Tekirdag'daki problem ise, Ergene Nehri'ndeki problem, sanayi
nin, antmadan, kirli sulanni alici ortaraa desarj etmeleri. Yani bolgemizde, bizim ikinci en buyiik 
problemimiz, bu mevcut olan su kaynaklanmizi hem kirletiyoruz hem de verimli kullanamiyoruz. 

Simdi, soyle bir bakarsak, sayin milletvekilleri, yer iistii su rezervlerimizde ve yer alti su 
rezervlerimizde bize yetecek kadar suyumuz var, ama bunlan hem bugiinden kirletmememiz lazim 
hem de daha rantabl bir sekilde kullanmasini bilmemiz lazim. Bu raporun dziinde kaynaklanan nokta bu. 

Simdi, sehirlerimize bakacak olursak, yasam igin biz bu 40 milyar metrekiipiin iginde 6 milyar 
metrekup civannda bir su kullamyoruz ama bu 6 milyar metrekiipiin iginde ancak... 6 milyar met
rekup su pompahyoruz ama bunun 3 milyar metrekiipiinii, yuzde 50'sini ancak faturalandirabiliyo-
ruz. Bunun yuzde 50'ye varan kismi kagak kullanim ve sebekelerdeki kagaklardan kaynaklaniyor. 
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Bu rapordan size bir ornek vermek istiyorum bu kagaklarla ilgili: Yapdan bu cali§mada Anka
ra'da icme suyu dagitim sebekesinde su kaybi yiizde 50 ve 58 oramnda, istanbul'da bu deger ise 
yiizde 30 ile 35 civarinda, izmir'de bu deger yiizde 44, Antalya'da yiizde 52, Adana'da yuzde 60, 
Gaziantep'te yiizde 42, Kayseri'de yiizde 50, Diyarbakir'da yiizde 60 ve Denizli'de yiizde 57. Bu 
sunu gosteriyor: Biz, kaliteli su dedigimiz icme suyunu sebekeden halka ula§tinrken yiizde 50'sini 
-Tiirkiye ortalamasi yiizde 50'dir- hem siyasi rant ugruna, siyasi korkular ugruna faturalandirami-
yoruz hem de §ebekelerimizin eski olmasindan kaynaklanan su kayiplanmiz mevcut. 

Tabii, bu su kayiplanm, onemli olan bu problemleri biz gegen hafta da burada, istanbul'da ya
pilacak Besjnci Dunya Su Forumuyla ilgili teklif goru§iilurken gundeme getirdik. Bunlarin coziim-
leri konusunda... Ki bu raporun sonuna bakildigi zaman Turkiye'deki dim problemler ve gozumleri 
var ama onemli olan bunun igin diigmeye basacak bir siyasi zihniyet gerekiyor. Bir kere Turkiye'de 
ciddi bir su kanununun olmasi gerekiyor. Artik bu isin bugiinden yanna otelenecek bir noktasi yok 
sayin milletvekilleri. Bundan onceki donem, 22'nci Donemde de aym §ekilde bir gahsma yapilmi? 
ve bunlar Meclisin tozlu raflannda birakilmistir. Benim temennim, yapilan bu gah§manin, bu bilgi
lerin tozlu raflarda kalmayip hem bakanliklar hem ilgili kurumlar tarafindan gok acil olarak gun
deme ahnmasi. 

Degerli milletvekilleri, ben, size kendi bolgemden de bahsetmek istiyorum. 
Bilindigi gibi, Ergene havzasi, Trakya'nin Saray bdlgesinden baslayip, 194 kilometre boyunca 

Saray'dan, Tekirdag'm ilgeleri Corlu'dan, Murath'dan gegip Kirklareli il sinirlanndan, Edirne'yi de 
gegerek Merig Nehri'ne 194 kilometre boyunca giden bir nehrimizdir ama hem evsel atiklardan hem 
de sanayi atiklanndan dolayi ve o bolgede -zannedersem yann da gundeme gelecek organize sanayi 
bolgeleriyle ilgili bir kanun- hem organize sanayi bolgelerinin bulunmasi hem de sanayi bolgeleri -
bunun altini ozellikle gizmek istiyorum- kontrolsiiz yapilasmis bulunan sanayi bolgeleri, denetimsiz 
sanayi bolgeleri bu nehri kirletmektedir. Sadece Ergene Nehri'nin kirlenmesiyle, yer ustiinde akan 
suyun kirlenmesi degil sayin milletvekilleri. Ki ben o bolgeye 89 yihnda gittim, igme sulan 60 met-
redeydi, bugiin 150 metreye indi. Ve bu kirlenmeden dolayi yer alti sulanmiz da kirleniyor. Ve ya-
samimizi tehdit edecek boyutlara bugiin gelmemisse, be§ sene iginde, on sene iginde Tekirdag'da ve 
Turkiye'nin diger kalan kisimlannda bu kuresel isinmayla ve su yonetimiyle ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 
KEMALETTiN NALCI (Devamla) - Peki Sayin Baskan. 
Bu kiiresel isinmayla ilgili etkileri gosterecek ve biz gok geg kalmadan bunlarin onlemlerini 

§imdiden almak zorundayiz. 
Degerli milletvekilleri, bu raporlarda da belirtildigi iizere, bu su yonetimiyle ilgili havza politi

kalan... Her bolgenin su denge raporlan ve sistemlerinin olusmasi lazim. Havza politikalannin di-
sjnda ciddi bir -demin de sdyledigim gibi- su kanunu gikararak... Ayn, suyun tek elden yonetilmesi lazim. 

Ben bu raporun iyi bir gah§ma oldugu kanaatindeyim ve gerekli islemlerin yiice Meclis tarafin
dan ve gerekli birimler tarafindan takip edilecegi temennisiyle hepinize saygdanmi sunuyorum. 

Sag olun, var olun. (MHP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkur ederim Sayin Nalci. 
Birlesime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17.30 
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D O R D U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 17.47 

B A § K A N : Baskan Vek i l i M e r a ! A K § E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M i R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N ( A g n ) • 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 5'inci Birlesiminin Dor-

diincii Oturumunu aciyorum. 

Kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin surdurulebilir yonetimi konusunda kurulan Mec
lis arastirmasi komisyonu raporunun genel gorii§mesine devam edecegiz. 

Komisyon ve Hukumet burada. 

Simdi, onerge sahipleri adina soz sirasi (10/9) esas numarali onergenin birinci imza sahibi Konya 
Milletvekili Sayin Ozkan Oksiiz'dedir. 

Buyurun Sayin Oksiiz. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Sureniz on dakika. 

OZKAN OKSUZ (Konya) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; onergem uzerinde konusa-
cagim. Bu vesileyle hepinize saygilarimi sunuyorum. 

Dunya iklim sisteminde degisikliklere neden olan kuresel lsinmamn etkileri diinyamn her yerinde 
hissedilmektedir. Yer iistii ve yer alti su kaynaklari azalmakta, gol sulan cekilmekte, hatta cogu gol 
alanlan kuruyarak kaybolmaktadir. Diinyamn bazi bolgelerinde kasirgalar, seller ve taskinlann sid-
deti ve sikhgi artarken, bazi bolgelerde uzun sureli siddetli kurakhklar ve colle§meler etkili olmak
tadir. Yani iklimler degismektedir. Eldeki verilere gore, kuresel isinma aym sekilde devam ettigi 
takdirde, yaz aylannda Turkiye'nin batisinda sicakhklar 5 ila 6, Orta ve Dogu Anadolu'da ise 3 ila 
4 derece yiikselecektir. Kiiresel iklim degisikligi, 21'inci yiizyilda insanhgin bas etmek zorunda ka-
lacagi en onemli tehditlerden birini olu§turmaktadir. Giderek artan miktarlarda atmosfere salinan 
sera gazlan hizla artmaktadir. Eger bugune kadar bildigimiz veriler yanh§ degilse, onumiizdeki on 
yillann iklimi guniimuzden farkh olacaktir. 

Dunyamn yiizde 20'sinin ciddi su kithgiyla karsi karsiya oldugu giiniimiizde, iilkemiz de teh
like sinyali veren ulkeler arasmda yer almaktadir. Su kithginin en onemli nedeni olarak kuresel isinma 
gosterilirken, tanmsal sulamamn yiizde 88'i neredeyse "vahsi sulama" olarak adlandirdigimiz sula-
mayla yapilmaktadir. Gollerimiz birer birer kurumakta veya kuruma tehlikesiyle karsi kar§iya bu
lunmaktadir. Kuresel lsinmadan etkilenen gollerimizin basinda ise Beysehir Golii'miiz gelmektedir. 
Beysehir Golu'nun cevresinin ekolojik dengesinin bozulmasi, kuresel isinma, gol cevresindeki yer
lesim alanlannin evsel atiklannin gole bo§altilmasi, yoredeki yasanan kurakhk, tanmsal sulama 
amach su cekilmesi gibi nedenlerle Beysehir Golii'niin sulan alabildigine azalmi§ ve kirlenmi§tir. 

Gol kenanndaki sazhklar kurumu§, ku§ ve bahk popiilasyonunda ciddi bir azalma gorulmustiir. 
Gol sulanmn cekilmesiyle genis bir saha kara haline gelmistir. Ama burada size su miijdeyi verebi-
lirim ki son zamanlarda yapilmis olan Gembos Tuneli'yle §u anda Bey§ehir Golii'miize yilhk 70 mil
yon metrekiip su akmakta ve bu ileriki yillarda 130 milyon metrekiipe ulasacaktir ki o zaman Beysehir 
Golii'miizii insallah bu kurakliktan kurtarmi§ oluruz. 
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Konya ili 2,247 milyon hektar arazi varhgma sahiptir. II Turkiye bugday uretiminin yiizde 11 'ini, 
arpa uretiminin yiizde 13,7'sini, seker pancari uretiminin yuzde 25'ini karsilamaktadir. ilde mevcut 
tanm alani Turkiye tanm alanimn yiizde 10'unu olusturmaktadir. Su varhgi ydniiyle ancak yiizde 
3,7 'sini olusturmaktadir. Bu da suyun ilde ne kadar kisith oldugunu gOs te rmek ted i r . Goriilen kurak
hk nedeniyle yer iistii su kaynaklanmiz da kapasite ve alan olarak oldukga daralmistir. Gdller bol
gesi olarak Aksehir, Eber, Cavuscu, Sugla, Beysehir ve Egridir Gollerini icine alan bolge artik bu 
ismini kaybetmekle karsi karsiyadir. Yani gdller bolgesindeki deminki saymis oldugum gollerin 
biiyiik bir kismi §u anda kurumus ve yerinde su anda hayvanlar otlamaktadir. 

Tuz Golii yok olmakla karsi karsiyadir. Eskiden Tuz Gdlii'niin kirlilikten kurtanlmasi igin aras
tirma onergeleri veriyorduk, su anda Tuz Golii kirlilik soyle dursun Tuz Golii kurulukla karsi karsi
yadir arkadaslar. Korkanm ki birkag yil iginde artik Tuz Golu'nde belki tuz bile elde edemeyecegiz. 
Tuz Golii'ne akan sular tamamen kesilmis ve Tuz Golii'ne bugiin higbir kaynaktan su akmamaktadir. 

Dunyada bazi bolgelerde kurakhk periyotlan giderek sikla§maktadir. Turkiye'de en olumsuz et
kilenen bolgelerin basinda ise ig Anadolu Bolgesi gelmektedir. Konya ilinde zaman zaman kurak 
donemler olmasina karsin son on yilda ciddi degisimler goriilmiistiir. Turkiye yilhk ortalama yagis 
miktan 643 milimetre olmasina karsin, elli iki yilhk il yilhk yagis ortalamasi 323,88 milimden son 
on yilda ortalama 280 milimetreye diismii?, yilhk 43 milimetre azalmistir. Kaldi ki yagisin ve ku
rakhgin dagilimi ve tipi de degi§mi§tir. Son yillarda sonbahar yagi?larmdaki artisa karsihk kis ve ilk
bahar yagi§lanndaki azalis dikkat gekmektedir. Kar drtusuz ki§lann goriiliis sikhgi da artmistir. 

Resmi kayitlara gore bugiin ilimizde 377 bin hektar alanda sulu tanm yapilmaktadir. Sulu tanm 
yapilan alana ilave olarak mhsatsiz kuyulardan da yaklasik 200 bin hektar alanda sulama yapildigi 
tahmin edilmektedir. Bu da yer alti su seviyesini her yil du§iirmektedir. Daha once bizim bdlgemizde 
yer alti sulan 50 ile 60 metreden su gekerken, su anda 100-175 metreye kadar inmistir. Daha once 
bir kuyudan 35-40 fiskiye ddnerken, su anda bu fiskiyeler 12 ile 15'e kadar dusmu§tiir. 

Mevcut su rezervi zaten arazilerin ancak 1/3'iine yetecek kadardir. Bilindigi gibi Konya tanm 
alanlarmin yiizde 85'i nadas, kum tanm sistemiyle tahil iiretimi yapmaktadir. Tahillann yilhk yagis 
ihtiyaci 450 milimetredir. Bu nedenle 323 milimetrelik dusiik de olsa yapilabilen kum tanm, 283 
milimetreyle hig yapilmaz hale gelmistir. Cifteiler kurakhk destegi bekler duruma dusmustiir. Bunda 
ozellikle Konya'mn 31 ilgesinin 16'sim olusturan ova ilgeleri ciddi sekilde kuraklik ya§amistir ve ya-
samaktadir. Kis yagislan yeterli olmadigi dummda verimde gok dii§iisler goriilmektedir. Rakimi yiik
sek ve daghk ilgelerde ise yagisin daha fazla olmasina karsin ekilebilir arazi miktan kisithdir. 

Konya ilinde tanmsal sulamada 3 ile 3,5 milyar metrekup su kullamldigi tahmin edilmektedir. 
Genelde salma sulama seklinde kullamlan ve Beysehir Gdlu ve gdletlerden gelen su miktan ise yil
hk 300 milyon metrekiipii gegmemektedir. 2008 itibanyla Konya'da 59.300 kuyunun 18.240'i ruh
sath kuyu, maalesef 41.071 adedi ise mhsatsiz kuyudur. Bu dumm, ilde sulamaya olan yuksek talebi 
ve kurakhgin boyutlannin ne kadar dtisundiirucii oldugunu agikga ortaya koymaktadir. Bununla il
gili Gevre Bakanhgimizm da bir gahsmasi var. Herhalde bu kagak kuyulara, damlama sulama siste
miyle yapmayan kuyulann kapatilmasiyla ilgili bir gahsma oldugunu biliyorum. insallah, bunun da 
en kisa zamanda iizerinde gahsihr ve bu kagak kuyulardan da bir an once kurtulmus olumz. 

1960 yilindan bu yana ilde gergeklestirilen arazi toplulastirma orani ilin tiim arazisinin ancak 
yiizde 4'iinii olusturmaktadir. Gegmiste yer alti sularinin zenginligiyle gundemde olan Konya'mn 
yer alto su rezervi her gegen giin azalmakta; bu dumm, sulu tanmi ekonomik ve surdiiriilebilir olmaktan 
gikarmakta, kum tanmi da bitme noktasina getirmektedir. Yapilan on gahsmalar Konya Ovasi'nda ta
nmda suyun en az yiizde 30 oramnda, yani 1 milyar metrekiip israf edildigini ortaya koymaktadir. Bu 
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suyun sehir igme suyu, Buyuksehir Belediyesi KOSKJ suyuyla e§le§tirilmesi durumunda bedeli 1,3 
milyar yeni Tiirk lirasidir. Eger arazi toplulastirmasi destekli kapah sulama sistemine gegis sagiana-
bilirse yilda 1 milyar metrekiip su tasarruf edilecek, KOP kapsaminda yapilacak projelerin hizlandi-
nlmasiyla Konya'da surdurulebilir tanm miimkiin olacaktir. 

Burada da, Konya ilini 6 Temmuzda Basbakan Yardimcimiz Nazim Ekren Bey ve ekibi ziyaret 
etmisti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum. 
OZKAN OKSUZ (Devamla) - Konya ve Karaman Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplanti

si'nda bu KOP Tanm Eylem Plani'mn hazirlanmasi ve hayata gecirilmesi uzerinde biiyuk bir ca-
h§ma yapilmakta. insallah en kisa zamanda bu da hayata gegirilir. 

Degerli milletvekilleri, kiiresel lsinmamn etkilerinden asgari sekilde etkilenmek igin gerekli ted
birleri almak, akilci ve siirdurulebilir su kullanimina gegis yapmak kararhhk gerektirmektedir. Ul
kemizin geleceginden sorumlu olan bizler kuresel dii§unmek ve bolgesel gergeklere gore 
siirduriilebilir yeni bir yasam tarzim uygulamak ve gerekli dnlemleri almak zorundayiz. Bu alanda 
hepimize gorev diismektedir. 

Bu vesileyle hepinize saygi ve selamlanmi sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Oksiiz. 
Simdi onerge sahipleri adina soz sirasi (10/10) esas numarali onergenin birinci imza sahibi Usak 

Milletvekili Sayin Nuri Uslu'ya ait. 
Buyurun Sayin Uslu. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 
NURI USLU (Usak) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 

"Kiiresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirduriilebilir yonetimi" konusunda arastirma raporu 
uzerine soz almi§ bulunuyorum. 

Degerli milletvekilleri, oncelikle "Kiiresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirdurulebilir 
yonetimi" konusunda verilen onergeleri ozetle sunmak istiyorum. Bu konuda on iki adet Meclis aras
tirmasi onergesi benim ve isimleri raporda yazih milletvekili arkadaslanmizca Turkiye Buyuk Mil
let Meclisine sunulmustur. 

Ozetle, kuresel isinma ne demek, ne zaman basladi, ne zaman duracak, etkileri ne olacak, sonug 
olarak hayatimizda ne degisecek, neleri kaybedecegiz, neler etkilenecek, degisecek, dogal yasamda 
neler yok olacak, neler degisiklige ugrayacak; kisacasi, yasami nasil etkileyecegi konulannda aras
tirma komisyonu gok detayli bir arastirma yapmis ve raporunu sonuglandirmistir. 

Simdi, bunlarin disinda, ozellikle son yillarda artik kuresel lsinmamn etkisiyle olusan iklim de
gisikligi, dunyada oldugu gibi, ulkemizde de ozellikle kurakhk olarak karsimiza gikmaktadir. Gegen 
yd ig Ege'de ve ig Anadolu'da, bu sene de Guneydogu'da, Giiney Anadolu'da bunu gordiik ve ya-
Sadik. Bununla birlikte, ulkemizde Konya havzasmdaki yer alti su kaynaklannin azaldigi, kirlendigi, 
gollerdeki su miktannin oldukga azaldigi ve Tuz Golii'niin kurumaya yiiz tuttugu; bunun yaninda 
Trakya Ergene havzasimn ve akarsulanmn kirlendigi, topraklannin kirlendigi, asm sanayile?menin 
yarattigi kirlenmenin sulanmizda, topraklarimizda ve havzada goriilmeye basladigi ve bunun ya
ninda GAP'ta, Sanhurfa'da ve Hatay ovalannda kurakhgin son yillarda daha gok hakim oldugu, yer 
alti sulanmn daha derinlere gekildigi, vahsi sulamayla topraklarda tuzlanmalann oldugu ve toprak-
lardaki verimin diistiigu... Kisacasi, buna benzer kiiresel lsinmamn ve onun olusturdugu iklim de
gisikliginin etkilerini hep birlikte yasiyoruz. 
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Bu arastirma sonucunda, dzet olarak, bilim adamlarimn ve ilgili kurum ve komisyonun aras
tirma ve degerlendirmeleri sonucunda hazirlanan raporda da artik insan faaliyetiyle atmosfere veri
len gazlarla sera etkisi yaratilmasi sonucunda diinya yiizeyinde sicakhgin artmasim herkes belirgin 
bir sekilde yasiyor ve goriiyor. Iste biz de buna "kuresel isinma" diyoruz. Kuresel ismmaya neler 
neden oluyor diye baktigimizda, bunun yiizde 46'sinin enerji iiretiminden, yuzde 24'iinun sanayi 
faaliyetlerinden, yiizde 18'inin ormansizlasmadan, yuzde 9'unun da tanm faaliyetlerinden ve diger 
kaynaklardan olustugu goriilmektedir. 

Fosil yakitlarin asm ve yanhs kullanimi, tanm arazilerinin ve meralann asm ve yanhs kullanimi, 
ormanlann tahribi ve ormansizlasma ve sanayilesme surecinde gevresel degerleri tahrip ve yok et-
menin sonucunda kuresel lsinmanin etkilerini gdruyoruz. 

Kuresel isinma ne zaman ba§ladi, ne kadar siirecek? Bunun iizerine yapilan degerlendirmelere 
baktigimizda da, Birlesmi? Milletler Iklim Degisikligi Cevre S6zle§mesi'ne gore, 2007 yihnda ya
pilan Hukumetlerarasi iklim Degisikligi Panelinin Ddrdiincii Degerlendirme Raporu'nda -aynen 
soyle yazih- 20'nci yiizyil ortalanndan bu yana yiizey sicakhginda siiphe gdturmeyecek sekilde bir 
sicakhgin, artisin gozlenmekte oldugu ve bu artisin buyiik bir bolumiiniin de insan kaynakh sera gazi 
sahnimlanndan oldugu belirtilmektedir. 

Kiiresel lsinmanin ne kadar siirecegi ise, tamamen, alinacak tedbirlere ve gevreye verilen olum
suz aktivitelerin durdurulmasina bagh oldugu bir gergektir. 

Kuresel isinma, iklim degisikligi sonucunda soludugumuz havayi, su kaynaklanni, yasam kay
nagi olan topragimizi ve tiim canhlann yasamini etkilemektedir. iklim degisikligine baktigimizda, 
bunun etkileri nelerdir diye baktigimizda; iklim ku§aklannin ekvatordan kutuplara dogru yuzlerce ki
lometre kayabilecegi, Turkiye'nin biiyuk bir boliimiiniin bugiinkii Orta Dogu ve Kuzey Afrika'da 
hakim olan sicak ve kurak iklim ku§agi etkisine girebilecegi, ozellikle yagmur ve kar yagislannda 
azalmanin olabilecegi, mevsimlerin ba§langig ve bitim zamanlannin ileriye veya geriye dogru ka
yabilecegi, kuraklik, sel, taskin gibi dogal afetlerin gok daha fazla ve daha siddetli olacagi, hatta 
1850 yilindan bu yana en yiiksek sicakhga sahip yillann son on iki yilda artik goriilmeye baslandigi 
ve 1998 ve 2005 yillannin da en sicak yillar oldugu tespit edilmistir. 

Peki, kuresel lsinmanin topraklarimizdaki etkisi nelerdir? Topraklarm -tanm arazisi, yerlesim 
alani, mera alani ve orman topraklannin- 1970'li yillardan bu tarafa plansiz ve asm bir sekilde yan-
liS kullanimi sonucunda topraklarimizin kaybina ve erozyonla akip gitmesine neden olunmustur. Su 
kaynaklannda ise mevcut yer alti ve yer ustu su kaynaklari bilingsizce hem asm kullanilmis hem de 
kirletilmeye devam edilmektedir. Ozellikle yer iistii kaynak sulan iklime dayah olarak azalmistir. 
Akan dereler, gesmeler artik ya az akiyor ya da tamamen kurumustur. 

Kendi bolgemden, Usak ilinden bir ornek vermek gerekirse -komisyonumuzla beraber Usak ili— 
mizi de ziyarete gittik- orada, bildigimiz Gediz Irmagi, Murat'tan dogup izmir'e dokiilen Gediz Ir-
magi'nin artik yazlan akmadigi... Biz yaz aylarmda Gediz'de yikaniyorduk, ayni zamanda 
koyunlanmizi da Gediz'de yikiyorduk. Simdi, Gediz yazin akmadigi gibi kisin da kirli akiyor. 

Akarsulanmizin debileri gok azaldi. Yanhs tanm, sanayi ve yanhs insan aktiviteleri sonucu akar-
sulanmiz kirlenmeye devam ediyor. Hatta, bu, bazi bolgelerdeki akarsulann neredeyse tamamen gok 
kirli akmasi sonucunu da dogurmaktadir. 

Ormanlardaki ve denizlerdeki etkilerine baktigimizda da, iklim degisikligi sonucu olusan ku
rakhk, mevcut ormanlan olumsuz etkilemektedir. Yapilan agaglandirmalarda dikilen fidanlann tutma 
oram dusmustiir. Artan sicakhk ve kurakhk orman yangmlannin artmasina ve ormansizlasmaya neden 
olmaktadir. Diinyamn birgok bolgesinde ve ulkemizde de bazi yerlerde daha sik, daha uzun siireli ku
rakhk ve dogal afetler goriilmeye baslanmistir. 
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Zaman zaman sel, taskin ve afetler daha 90k etkin olmaktadir. Canhlann yasam alanlari daral-
makta, buyuk olgiide gogler yasanmaktadir. Yeni dogal ve kimyasal kosullara uyum saglayamayan 
90k sayidaki bitki ve hayvan turlerinin yok oldugu veya yok olacagi artik bilim adamlannca daha sik 
soylenmektedir. 

Turkiye'de goriilen kuresel lsinmanin etkilerine baktigimizda da enerji, tanm, sanayi, su kay
naklan kullanimi, arazi kullanimi, artik yonetimi ve ormanlann yok olmamasi konulanndaki kure
sel lsinmanin etkileri ve alinmasi gereken onlemler nelerdir diye baktigimizda da: 

Enerjide temiz yakitlar kullanilmah, verimlilige onem verilmeli ve en dnemlisi de yenilenebilir 
enerji kaynaklan dedigimiz su, ruzgar ve giines enerjisi iiretimine agirhk verilmeli, bu konuda her 
tiirlii destek yapilmahdir. Ozellikle, iig tarafi denizlerle cevrili iilkemizde denizlerdeki riizgar ener
jisi uretimi mutlaka saglanmahdir. Canakkale, Izmir, Hatay ve Mersin kiyilannda ve acik denizlerde 
potansiyelin cok yuksek oldugu bir gergektir. 

Nukleer enerji mutlaka gundeme getirilmelidir. 
Enerjide disa bagimhhk son yillarda artmistir. Bu husus mutlaka yeniden degerlendirilmeli ve 

bu konuda ig kaynaklar kullamlmaya gahsilmahdir. 
Bolgesel ve merkezi lsitma uygulamalan son derece simrhdir. Termal kaynaklardan lsitmada 

bugune kadar yeterince faydalamlamami§tir. Yeterli jeotermal kaynaklar, bolgelerdeki yerlesim bi-
rimlerinin lsitilmasinda oncelikle bu jeotermal kaynaklardan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 
NURI USLU (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kuresel isinma sonucu olu§an iklim degisikligi ve etkile-

riyle mucadele diger gevre sorunlanna gore gok daha farkh karaktere sahiptir, tek basina bir iilke ta
rafindan gozulmesi mumkun degildir, ulkeler bu konuda ortak hareket etmek mecburiyetindedir. Bu 
nedenle, Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sdzlesmesi'ni gelistirmislerdir. Ancak bugun 
diinyamn yasadigi bir mali kriz var. Bunun igin ba$ta ABD olmak iizere, AB ulkeleri ve gelismis ul
keler bu konuda tedbirier almaya gahsiyorlar, paralan buluyorlar, tedbirier ahyorlar. Ancak ben sunun 
herkes tarafindan gok iyi bilinmesini istiyorum: Kaybolan, yok olan topraklarmuzi gok buyiik be-
dellerle ve yiizlerce yil sonra belki tekrar kazanabiliriz. Kaybolan ve yok olan ormanlanmizi, sula-
nmizi, kirlenen topraklanmizi ve sulanmizi ve kaybolan dogal yasami geriye tekrar getirmemiz adeta 
imkansizdir. Bu husus... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
NURi USLU (Devamla) - Bir ciimle... 
BASKAN - Yok, mumkun degil. 
NURi USLU (Devamla) - Bir ciimle... Baglayacagim Sayin Ba$kan. 
BASKAN - Ama bunu hig yapmadim, yapmaym ne olur. Sizle baslarsak devam eder. 
NURi USLU (Devamla) - Peki, tesekkiir ederim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
(10/13) esas numarah dnergenin ilk imza sahibi izmir Milletvekili Sayin Oktay Vural. 
OKTAY VURAL (izmir) - Vazgegtim. 
BASKAN - istemiyorsunuz, peki. 
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(10/14) esas numarali onergenin ilk imza sahibi Eskisehir Milletvekili Sayin Fehmi Murat Sonmez. 
Buyurun. (CHP siralanndan alkislar) 

FEHMI MURAT SONMEZ (Eski§ehir) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kuresel lsin-
manin etkileri ve su kaynaklannin surdurulebilir yonetimi konusunun arastirilmasi amaciyla kurulan 
Meclis arastirma komisyonu raporu hakkinda soz almis bulunmaktayim. Bu vesileyle yiice heyeti
nizi saygiyla selamhyorum. 

Konulan ortak on iki ara§tirma onergesinin birlestirilmesiyle kurulan komisyon bir ayhk ek sure 
ile dort ay iginde cah§masimn sonucunda raporunu hazirlami§tir. Uye olarak gorev yaptigim komis
yon bu gahsmasi sirasinda konuyu etrafhca ele almis, pek gok akademisyen, ilgili kamu ve ozel ku
rulu? ile sivil toplum orgiitlerinden bilgi almishr. 

Kiiresel isinma diger ifade ile kiiresel iklim degisikligi son yillarda insanhgin uzerinde durdugu 
en onemli konulann basjnda gelmektedir. Tarih boyunca iklim sistemindeki dogal etkenlerle iklim de
gisiklikleri meydana gelmi§tir ama gunumiizdeki iklim degisikligi dogal etkenlerle meydana gelme-
mektedir. Ozellikle, enerji kaynagi olarak fosil yakitlann kullanilmasi, sanayile§me gibi daha gok 
insan kaynakli faaliyetler sonucunda sera gazi birikimindeki arti§ nedeniyle kiiresel iklim degisik
likleri meydana gelmektedir. Yapilan arashrmalar, sera gazi emisyonundaki arti?in sanayi devrimiyle 
birlikte hizlandigmi gostermektedir. 

Kuresel lsinma, ba§ta su kaynaklari olmak iizere, tanmsal uretim ve saghk uzerinde onemli et
kiler ortaya gikarmaktadir. iklim degisikligine paralel olarak, diinyamn bazi bolgelerinde kasirgalar, 
seller, ta§kinlar gibi olaylar goriiliirken diger bir yandan da kurakhklann ve gollesmelerin olacagi 
ongoriilmektedir. Toprak ve su dengesinin bozulmasi nedeniyle topragin iiretim kapasitesinin azala-
cagi, yasanacak kuraklik nedeniyle sulama suyu ihtiyacinin artacagi, erozyonun hizlanacagi, mevcut 
bitki desenlerinde degi§ikliklerin olacagi tahmin edilmektedir. Saglik alaninda ise su ve gida kaynakli 
bozulmalar sonucu bula§ici hastahklann artacagi, beslenme bozuklugu, buna bagh hastaliklar, si
cakhgin baska hastahklara ve oliimlerin hizlanacagina neden olacagi belirtilmektedir. iklim degisik-
liginde saghk konusunda en fazla etkilenecek ulkeler yoksul ulkeler, altyapisi eksik ulkeler ve niifusu 
fazla ulkeler olacaktir. 

Cevre sorunlan ve iklim degisikligi ashnda diinyamn uzun yillardan beri farkinda oldugu bir ol-
gudur. Uluslann kalkinma yansj ve bu yan§ta denetimsiz olarak dogal kaynak kullammi ve bu faa
liyetlerin sonucunda ortaya gikan kirleticiler diinyamn gelecegini ciddi bigimde tehlike olarak ortaya 
gikarmi§tir. 

Cevre konusu ilk olarak 1972 yihnda gundeme gelmis, duyarhhk artmi§, 1992 yihnda Iklim De-
gisikligi Cergeve S6zle§mesi imzaya agilmi§, 1997 yihnda Kyoto Protokolii kabul edilmi§tir. Bu Pro
tokol, kuresel lsinmaya neden olan sera gazi sahmminin gelismi? ve geli§mekte olan ulkeler 
tarafindan nasil kontrol edilecegini denetlemektedir ve 2005 yihnda yururluge girmi§tir ama maale
sef ulkemiz heniiz Kyoto Protokolii'ne imza atmamistir ancak Cevre ve Orman Bakaninin hem de Huku
met sdzciisiiniin agiklamalanyla agiklanmi§ ve bu konudaki hazirlanan tasari Meclise sevk edilmistir. 

Degerli milletvekilleri, gdrii§mekte oldugumuz ara§tirma komisyonu raporu arastirma konu
sunda bir dizi oneriler de gelistirmi§tir. Bunlardan one gikani, ulkemizin su kaynaklanni korumayi, 
geli§tirmeyi ve ekonomik kilmayi ongdren ulusal su politikamizin hazirlanmasidir. Maalesef, gunii-
miize kadar herhangi bir ulusal su politikamiz hazirlanmamistir, gok bashhk ortadadir ve her ayn 
kurumun kendince program yapmasi sonucunda verimli bir su kullammi olmamaktadir. Bu yiizden, 
tek yetkili bir kurumun saptanmasi gerekmektedir. Ornegin DSI yillann birikimiyle bu i§i gok rahat 
becerebilecek kapasitededir birtakim duzenlemelerle birlikte. 
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Rapor onerileri konusunda iki noktaya daha ozellikle dikkatinizi gekmek istiyorum. Bu iki nokta, 
biituncul havza yonetimi ve suyun fiyatlandinlmasi konusu. Butiinciil havza yonetimi sistemi konu
sunda ozellikle simrasan ve sinir olusturan sularimiz dikkatle ele ahnmahdir. Orta Dogu'nun 90k 
hassas bir bolgesine komsu olan ulkemizde bu konunun 90k onemli oldugunu diisiiniiyorum. Nite
kim AB ilerleme Raporu'nda da Turkiye'nin Firat ve Dicle su yonetiminin israil ve komsu iilkelerle 
birlikte ele alinmasi yoniinde oneriler yapilmistir. AB, biitunciil havza yonetiminden, simrasan nehir 
havzalannin yararlanici iilkelerle birlikte planlanmasi ve yonetilmesi gerektigini anlamaktadir. AB 
su gergeve direktifi yerel mevzuatimiza aktanhrken ulusal gikarlarimiza hassasiyet gosterilmelidir. 

Diger bir konu ise suyun vatandasa nasil ula§tinlacagidir. Bu konuya fazla girmek istemiyorum, 
daha ewel konusmacimiz olan Sayin Tayfur Siiner bu konuda ayni gorii§leri dile getirmistir ama 
soylemeden de gegemeyecegiz, su ya§amin vazgegilmez bir pargasidir ve vatandasjn en ucuz sekilde 
kullanimma hazir hale getirilmelidir. 

Yine, sulama sulan da eger piyasa tiirii fiyatlandirmayla bir fiyat belirlenecek olursa tarimda en 
pahah malzemenin su olacagi kesindir. Bu yiizden suyun ticari bir meta olarak ortaya atilmasi, bu go-
riiste bulunulmasi kesinlikle yanhs olacaktir. Tanmsal sulamada da sulama kooperatifleri ve sulama 
birliklerinin guglendirilmesi, birtakim duzenlemelerle yeniden yetkili olmalan gerekmektedir. 

Tabii, §imdi biz bu gah§malan yaparken, onerileri getirirken asil olan icraattir. Bir yandan gev-
recilik nutuklan atarken diger yandan yapilan uygulamalara bakacak olursak, sdylenenlerin tam tersi 
gahsmalara rastlamaktayiz. Ornegin gegen gahsma doneminde Meclisten gegen Toprak Koruma Ka
nunu'na bakacak olursak, tanmsal alan uzerine kurulan, ruhsati olmayan, aritma tesisi olmayan fab-
rikalara iki yil daha gahsma suresi veren bir kanun kabul edildi. Bu fabrikalar aym sekilde iki yil 
boyunca higbir denetime tabi olmadan gevreyi kirletecek, nehirlerimizi kirletecek, oradan gdlleri-
mize ulasacak. Niye yapildi bu? Belki bazilan tarafindan onemsenen bir iki firma igin, ornegin Bur
sa'da olabilir. 

Bunun yaninda iklimde en onemli etken agag iken bu yaz meydana gelen orman yanginlanna 
dikkat gekmek istiyomm. Sadece Serik ve Tasagil Orman isletmelerinde 17 bin hektar orman alani 
tahrip olmus, 1 milyon 674 bin metrekup dikili agag yanmis. Yani biz bir yandan "Agag gok onemli, 
agaglandirahm." gabalan yaparken elimizdeki hazir buyumiis agaglarimizi, ormanlarimizi koru-
maktan aciz dummdayiz. 

Bu yanginlar sonrasi yangin sondiirme gabalannda ne kadar basansiz olundugu gozler oniinde-
dir. Teghizat olarak ne kadar yetersiz olundugu, bu konuda higbir ciddi gahsmanin bugune kadar ya
pilmadigi yanginlarda giin gibi ortaya gikmistir ve maalesef bu konudaki uzman diye diisiindugiimiiz, 
yetki verdigimiz arkadaslann da yangin sonrasinda "Cok uzgiinuz, ama hig olmazsa kene proble-
mini kaldirdik." gibi iizuntu verici laflar soylemesi hepimizi derinden yaralamistir. Bunun yaninda 
izinsiz olarak yapilan agag katliamlan igimizi yaralamistir. Milas Pina Yanmadasi'ndaki katliam ve 
denizin doldurulmasi bu konudaki drneklerden sadece biridir. Kendi bolgem olan Eskisehir'de biz 
Porsuk'un temiz akmasi igin biitiin gahsmalan yaparken, kaynagindan ba§ladiktan sonra, Kii-
tahya'dan gegerken -gegen yil bu kiirsiiden birkag kere daha dile getirmistim- temizlenmedigi igin ve 
Kiitahya'daki fabrikalann higbir onlem almmadan -ne hikmetse- rahat rahat, hig antmadan atiklanni 
Porsuk'a vermesinden dolayi Eski§ehir'de Porsuk Cayi'ni temiz halde goremiyoruz. Her ilin aym 
gaba iginde olmasi gerektigini dusiiniiyorum. 

Ben bu dii§iincelerle sdzlerime son verirken, onemli tespitler ve oneriler igeren Komisyon Ra-
pom'muzun bu konuda yapilacak gah§malara onemli bir isik tutacagina inamyor, Genel Kumlu say
giyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Sdnmez. 
(10/15) esas numarah onergenin ilk imza sahibi Izmir Milletvekili Sayin Ahmet Ersin. 
Buyurun Sayin Ersin. (CHP siralanndan alkislar) 
AHMET ERSIN (Izmir) - Sayin Baskan, degerli arkadaslanm; hepinizi saygilanmla selamhyorum. 
Kuresel isinma ve su kaynaklannin korunmasina iliskin olusturulan ortak Komisyonun bu ko

nuyla ilgili biitiin arastirma onergelerini igeren ortak raporunun incelenmesinde gdrdiigiim sonug 
sudur: Degerli arkadaslanm, gergekten rapor bes yiiz kirk alti sahifelik bir rapor ve emek verilerek 
hazirlanan bir rapor. Benim onergem dismdaki diger hususlan kapsayan ve benim dnergem dismdaki 
diger hususlara birtakim goziim onerileri getiren bir rapor. Elbette verilen emege saygi duyuyorum. 
Ancak, benim onergemin konusu olan yani, Ege Bdlgesi'nin en onemli sorunu olan Gediz Nehri ve 
bu nehrin, Gediz'in kirliligiyle ilgili fazla bir gahsma yapilmadigim gdrmekten de iiziintii duydu-
gumu belirtmek isterim. 

Be§ yiiz kirk alti sahifelik raporun, degerli arkadaslanm, sadece bir buguk sahifesi benim dner-
gemle ilgili. Yani, Sayin Komisyon, Gediz Nehri'nin sorunlanni, Ege Bdlgesi'ne verdigi zararlari 
kavrayamamis goriiniiyor. Dolayisiyla, benim onergem ve Ege Bdlgesi'nin bu sorunuyla ilgili yap
tigi gahsmanin yeterli olmadigini ve sorunu anlayamadigini, kavrayamadigim ve ortaya da bir sonug 
gikaramadigini gdrmii? olmaktan biiyiik iiziintii duydum. 

Degerli arkadaslanm, Gediz Nehri Kiitahya'da dogup, Usak, Manisa ve izmir'i de astiktan 
sonra Izmir Korfezi'ne dokiilen ve ilk giktigi anda son derece temiz olan nehir suyu, ddkuldugii 
yerde tam bir zehir deposu olarak karsimiza gikiyor. Yani, bu Gediz Nehri'nin guzergahi iizerindeki 
ilge, belde ve koylerdeki yerlesim alanlarmin hemen hemen biitiin evsel atiklan bu nehre bo§altih-
yor. Keza, yine bu siiregte, bu giizergah iizerindeki organize sanayi bolgeleri ve diger deri isletme-
lerinin ve fabrikalann atiklan da yine bu Gediz Nehri'ne bosaltihyor. Her ne kadar bazi antma tesisleri 
kurulmussa da gahstirilmasi masrafh oldugu gerekgesiyle maalesef gogu zaman devre disina gikan-
hyor ve esasen bazi kuruluslann, bazi sektorlerin aritma tesisi kurup gahstirmasi, bazilannin da ga-
h§tirmamasi elbette bir haksiz rekabete de neden oluyor. Olayin bir bu boyutu var, bir de gevrede 
yarattigi sorunlara ili§kin boyutu var. 

Degerli arkadaslanm, bu zehir deposu olan Gediz Nehri'nden tanmsal sulama yapiliyor. Dola
yisiyla, bu suyla sulanan tanm iiriinleri elbette saghkh degil. Ama insanlar bu tanm uriinlerini kul-
laniyorlar, yiyorlar ve dolayisiyla o zehirli maddeler insanlara da gegiyor ve o nedenle insan saghgi 
agisindan da bu Gediz Nehri'nin kirliligi buyuk sorunlar yaratiyor. 

Bir ba§ka konu, degerli arkadaslanm, bakin, izmir'in bir makus talihi vardi. Korfezin kokusunu 
hepiniz, izmir'e gidenler ya da izmir'i tamyanlar bilirler. Son derece de kotii bir kokusu vardi ve 
1960 yilindan itibaren izmir'deki yerel ydnetimler, bu izmir Kdrfezi'nin temizlenmesi, izmir'in bu 
makus talihinin yenilmesi igin bir gayret igine girdiler ve 800 milyon dolar harcayarak Buyiik Kanal 
Projesi'yle Kdrfez'in temizligini saglamaya gahsiyorlar ve simdi izmir Korfezi eski durumundan 
gok uzakta ve sdrf yapilan, balik tutulan bir bolgemiz haline geldi. Ancak bu Gediz Nehri, igine 
bosaltilan biitiin evsel atiklan, endustriyel atiklan oldugu gibi Kdrfez'e bosaltiyor ve dolayisiyla 
Kdrfez'i yeniden eski haline getirmenin yolu ba§lamis oluyor. 

Degerli arkadaslanm, dolayisiyla 800 milyon dolarlik masraf ve kirk sekiz yilhk emek bo?a git-
mek iizere. i§te bu nedenle, bu soruna bir goziim bulunmasi igin... Ciinkii bu sorunu a§mak yani 
Gediz Nehri'nin kirliligini giderebilmek yerel yonetimleri a?an bir sorun. Yerel ydnetimler bunlan 
kendi imkanlanyla asamiyorlar. Kiitahya, U§ak, Manisa ve izmir Valilikleri, Belediye Baskanlan 
zaman zaman bir araya geliyorlar, hatta bu konuda bir dernek de kurdular, bu Kdrfez'in temizligini 
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saglama a d m a galisma yapiyorlar ama bu sorunu a§amiyorlar degerli arkadaslanm giinkii onlann bo-
yunu astyor bu sorun, bir devlet sorunu halindedir. Dolayisiyla, genel yonetimler bu soruna sahip 
gikmazlarsa bir sure sonra iginden gikdmaz bir hale gelecek ve hem Korfez kirlenecek, kirk sekiz yil
hk emek bosa gidecek hem de harcanan paralar, kaynaklar bosa gidecek. Dolayisiyla yapilmasi ge
reken, bu Gediz Nehri'nden kaynaklanan sorunlann giderilmesi igin verdigim arastirma onergesinin 
komisyon tarafindan dikkate ahnarak, ciddi bigimde arastinlarak ve yerinde yapilan a rasUrma la r l a , 

goziim onerilerini de ortaya koyarak bir sonucun ortaya gikmasi lazimdi. Ama maalesef, dedigim 
gibi, sadece bahsetmi§ be§ yiiz kirk alti sahifenin bir buguk sahifesinde bu onemli soruna. Ege Bol
gesi'nin bu onemli sorununa ayirdigi siireg bes yiiz kirk alti sahifelik gah§manin bir buguk sahifesidir! 

Degerli arkadaslanm, demek ki komisyon -iiziilerek belirtmeliyim ki- Ege Bolgesi'nin bu onemli 
sorununu... Ciinkii ciddi bir tanmsal sulama yapihyor bu nehirden. Cok dogru bir sekilde eger ya-
pihrsa bu sulamalar, Gediz Nehri temizlenerek bu sulamalar yapihrsa ciddi ihrag uriinlerimiz de bun
dan yararlanir. Ama bugiin maalesef bu Gediz Nehri'nden sulanan tanm alanlanndan uretilen ve 
gonderilen urunler gogu zaman yurt dismdan iade ediliyor, ihrag edilenler yurt dismdan tekrar iade 
ediliyorlar. Yani boyle bir onemli sorun var. Ege Bolgesi'nin bu onemli sorununun, Ege Bolgesi'nin 
hatta Turkiye'nin tanm bolgesi olan, en onemli tanm alam olan Ege Bolgesi'nin maalesef bu buyuk 
sorununun bu komisyon raporunda yeteri kadar degerlendirilmis oldugunu goremiyoruz. 

Degerli arkadasjanm, bir durum tespiti yapmak gerekirse, yani raporda yer almayan hususlan 
da ele alarak bir durum tespiti yapmak gerekirse Gediz Nehri'nin yarattigi sorunlar, Gediz Nehri'nin 
kirliliginin yarattigi sorunlar Turkiye igin hem tanm alaninda biiyiik bir kayiptir hem de insan sag
hgi bakimindan biiyuk, ciddi sorunlar ortaya gikarabilir. O nedenle bence yapilmasi gereken, Gediz 
Nehri'nin bu birgok konuyu igeren komisyon gah§masiyla degil, sadece Gediz Nehri'ni ele alan, sa
dece Gediz Nehri'nin yarattigi sorunlan ele alan, Gediz Nehri'nin yarattigi sorunlann giderilmesi 
igin nelerin yapilmasi gerektigini ele alan bir arastirma komisyonu daha kurulmasi lazim. Maalesef, 
bu Komisyon, Gediz'e gereken onemi vermemistir. 

O nedenle diyorum ki biitun sitemlerimle... Komisyon Baskanina ve ydneticilerine, Komisyon 
uyelerine sitemlerimi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Yani bu onemli soruna gereken 
onemi, gereken degeri vermedikleri igin, gikan rapor da, benim agimdan, Ege Bolgesi agisindan ve 
Gediz Nehri'nin lslahi bakimindan yeterli sonuglar ortaya gikarmamistir, yeterli ve dogru tespitler de 
yapilmamistir. 

Hepinizi saygilanmla selamhyorum. (CHP siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Ersin. 

(10/16) esas numarali onergenin ilk imza sahibi, Bursa Milletvekili Sayin Kemal Demirel... 
(CHP siralanndan alkislar) 

KEMAL DEMIREL (Bursa) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygiyla 
selamhyorum. 

Kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin surdurulebilir yonetimi konusunun arastirilmasi 
amaciyla Meclis arastirmasi komisyonu raporunun gorii§meleri igin soz almis bulunuyorum. 

Diinyamn birgok yerinde mevsimlerde meydana gelen degisme, bazi yerlerde sel baskinlan, 
bazi yerlerde de kurakhkla kendinden soz ettiren kuresel isinma, son yillarda ulkemizde ya§adigimiz 
su sikintilanyla daha aci §ekilde olayin ciddiyetinin farkina varmamiza neden olmu§tur. 
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Su kaynaklanna genel olarak "sulak alanlar" denmektedir. Bursa il simnnda bulunan Uluabat ve 
iznik Golu'miiz de sulak alanlann en onemlileri arasinda yer almaktadir. Bu konuyia ilgili vermis ol-
dugum arastirma onergelerinde, bu Komisyonun ozellikle iznik Golii ve Uluabat'la ilgili konularda 
bizzat gollere giderek, o gollerin sorunlarinin yerinde saptanmasini istemistim. Ne yazik ki komis
yon raporunda, 90k kisa, yetkililerden alman bilgiler cercevesinde bir bilgi aktanlmis, oraya gidil-
memis. Bundan da bir Bursa Milletvekili olarak uziintulerimi ifade etmek istiyorum. 

Eger siz bir olayda ciddi, tutarh, gegerli bilimsel ara§tirma yapmak istiyorsaniz sadece yetkili-
lerin verdigi bilgiler degil, aym zamanda bizzat olayin yerine gideceksiniz, goreceksiniz, arastira-
caksiniz ve ondan sonra onu rapora aktaracaksiniz. insanin gozleriyle gordugii, giderek ara§tirdigi 
konular cok daha saghkli olarak raporlara yansiyabilir ama ne yazik ki bu gergevede saghkli bir se
kilde yansimamistir. 

Onun otesinde, insanoglunun alti bin yd boyunca uygarhklanni nehir vadileri ve ta§km diiz-
liiklerinde kurmalan rastlanti degildir. Daha birgok sulak alan sistemi insan topluluklannin hayatta 
kalmalari ve gelismeleri igin kritik oneme sahip olmu§tur. 

Surekli geli§en teknoloji ne yazik ki bize doganin onemini unutturmu§ gibi gozukmektedir. Tek-
nolojinin getirmi§ oldugu nimetler, bir bakiyorsunuz, kuresel lsinmayi da pesjnden getirmistir. Yani 
kiiresel lsinmayi yaratan kimdir diye arastirdigimiz zaman, bunun kaynagi bizzat insanoglunun ken-
disidir. Yani doga kendi kendini kirletmiyor. Doga kendi kendini sikintiya sokmuyor. Doga kendi 
kendini yok etme miicadelesi vermiyor. 

Dogayi yok etmemek, gelecek kusaklara aktanlmasi noktasinda temiz bir diinya birakmak isti-
yorsak, insanoglunun kendisini yargilamasi, kendisini sorgulamasi, kendisini gozden gegirmesi ge
rekir. Eger, bunu yapmadigi sure igerisinde, biz doganin kendi kendini yenilemesini, kirlilikten 
uzakla§masini ve kendisiyle bas eder bir noktaya gelmesini bekleyemeyiz. Onun igin bizim yapma
miz gereken, insanoglu olarak, sanayile§mede, insan ya$aminda gevreyi kirleten, dogayi yok eden, 
gelecek kusaklara temiz bir diinya birakma gibi bir sorumlulugumuz olan... 

Bilhassa parlamentolara buyiik gorevler dii§iiyor. Bu noktada, ben inaniyorum ki, parlamento-
lar uzerine du§eni yapmah. Eger yapmiyorsa parlamento isjevini yerine getirmemis demektir. Parla
mento nigin var? Sorunlann uzerine gitmek igin var. Parlamento nigin var? O sorunlan gdzmek igin 
var. Parlamento nigin var? Bu sorunlar burada konusulduktan sonra, tespit edildikten sonra uzerine 
gitmek ve gozmek igin var. Eger siz bunlan yapmiyorsaniz, komisyonlar toplanir, komisyonlar ga-
h§ma yapar, komisyonlar raporlanm buraya getirir, konu§uruz, tartisjriz, degerlendiririz, oy birli
giyle de kabul edebiliriz. Ama sonug olarak bunu hayata gegirme noktasinda eger bir yaptinm 
gucumiiz yok ise, Parlamentonun bir yaptinm giicii yok ise o zaman komisyonlan toplamamn, do-
la§manin, rapor hazirlamanin bir anlam ifade etmedigi gibi -ne yazik ki- aci bir gergekle karsi kar-
§iya gelmi§ oluruz. O yiizden bu raporlann hazirlanmasi noktasinda ozellikle komisyonlann yapmi§ 
oldugu gah§malann bir yaptinm guciiniin olmasini istiyonim. Hangi Hiikumet olursa olsun, hangi ba
kanlik olursa olsun, onemli olan, boyle ciddi, tutarh, bilimsel anlamda yapilacak olan gahsmalann 
bir neticeye vardinlmasidir. Ben bunu ozellikle vurgulamak istedim. 

Simdi, kiiresel lsinmamn getirecegi sikintdar o kadar gok ki, yani bu Sikintilan saymakla bitmez. 
Yine birkag giin ewelki bir gazetede gikan bir haber "$u anda butiin diihyayi ekonomik kriz etkili-
yor." diyor. ilave ediyor: "Ekonomik krizi birakin, diinyayi daha gok kiiresel isinma etkiliyor." Ama 
kuresel isinmayla ilgili anlasmalar var, Kyoto var. Peki, o anlasmalara siiper devletler ne kadar uyu
yor, ne kadar uymuyor? Ne yazik ki bu da butiin diinyayi ilgilendiren bir konu olmasina ragmen, 
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hala devletler, anla§maya imza atmasma ragmen, altina imza atarak taahhiitte bulunmasina ragmen, 
o taahhiitleri yerine getirmemek gibi bir goriis icerisindeler. Onlann, bir kez daha buradan, Turkiye 
Buyuk Millet Meclisinden, attiklan imzalann arkasinda durmalanni ozellikle istiyorum. 

"Ulkemiz Turkiye bu kuresel lsinmadan nasil etkilenecek?" derseniz, bayagi ciddi anlamda et
kilenecek. Bilim adamlanna gore kuresel isinma onlenemedigi takdirde Turkiye'nin yiiz yd iginde 
Kuzey Afrika'ya ddnecegi soyleniyor. §imdi tehlike bu kadar buyukken... Biz hep yeri geldigi zaman 
sdyleriz: "i§te, bu ulkeler bize gecmisten birakildi." E peki, gelecek kusaklara Kuzey Afrika'ya do-
nebilecek bir Tiirkiye'yi -eger bizler yeterli cah§ma yapmazsak- biraktigimiz zaman bizleri nasil 
sevgiyle, saygiyla anacagim sjmdiden goriiyorum. Yani o "sevgi, saygi" anlamim da manah sdyle
mek istiyorum, ashnda bunu bir elestiri anlaminda sdylemek istiyorum. Ciinkii bizler gelecek ku
saklara karsi yapmamiz gereken isleri, uzerimize aldigimiz, yiice Meclisteki, Parlamentodaki 
sorumlulugumuzu ne yazik ki yerine getirememenin... Onlann yiiziindeki tebessiimleri simdi den 
goriiyorum. Bu anlamda bahklann yok olma tehlikesi var. Bugiin Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, 
Karadeniz'de -eskisi kadar- bahk gesjdi de ortadan kalktiysa, bu kuresel lsinmamn getirmis oldugu 
sebeplerden dolayidir. 

Daha sik ve uzun kurakhklar yasanacak. Bugiin, ulkemizde, ne yazik ki bu donemde sik sik su 
sikintilan ya§andi buyuk sehirlerde ve bu su sikintilarimn da sebeplerinden bir tanesi hep "yagmur 
yagmadi", "yagmur yagmadi..." 

Ee, peki, yagmur yagarken biz gereken tedbirleri almis miyiz? Yagmur yagarken o sulan dol-
duracak yeterli barajlanmiz, depolama sistemlerimiz var mi? Ne yazik ki yapilan arasjirmalar bun
lann da olmadigim ortaya koyuyor. 

Ula§im dersek, kiiresel lsinmada ula§imin da biiyiik etkisi var. Biz toplu tasimalara ne kadar 
onem veriyoruz? Burada demir yollanna ve deniz yollanna mumkun oldugunca agirhk verilmeme-
sinin de sebepleri var. Demir yollanna ve deniz yollanna gereken onem verilirse kiiresel ismmada da 
biz bir noktada, ulasjm alaninda uzerimize du§eni yapmis olacagimizi vurgulamak istiyorum. 

Onun otesinde, yine Cevre ve Orman Bakanligina gore toplam 112 milyar metrekupliik suyun 
40 milyarimn degerlendirilebildigini soyliiyorlar, geri kalan 72 milyar metrekiipluk boliimiin ise bosa 
aktigini. Demek ki biraz evvel yapmis oldugum konusmada da yeterli barajlarimizin, yeterli depo
lama sistemlerimizin olmamasi ve bu alanda da akan nehirlerden yeterince faydalanamamamiz, i§te 
bu noktadaki gergek rakamlan ortaya koyuyor. Su sebekelerinde sulann kagmasi soz konusu, ka-
gaklar var. Gergekten belediyeler rantla ugrasacagina kagak sulan onleme noktasinda uzerine diisen 
gorevi yapmi§ olsalar, gok daha biiyiik, namuslu, onurlu, adaletli bir is yapmi§ olurlar giinkii suyun 
olmadigi yerde hayat olmaz, hayaUn olmadigi yerde canh olmaz, canhnin olmadigi yerde diinya olmaz. 

Degerli arkadasjar, konusmamin sonuna gelirken, yine bizim Bursa'nm Orhangazi ilgesinde 
Celtikgi koyu var. Birgok basin organinda gikti, Celtikgi kdyuniin tepesinde gop alam yapilmak iste-
niyor. Koye gittim, Saym Bakana da verecegim, imzalan getirdim buraya. Biitun koy toplanmi§, im-
zalan atmislar bu gople ilgili; kati atik tesisleriyle ilgili; bunun onlenmesi noktasinda gorii§ 
birligindeler ve ne yazik ki oraya giden yetkililer, orada, isimlerini verecegim birkag kisiyle toplanti 
yapmisjar, onlardan bilgi almislar ve o bilgi gergevesinde -burada belgeyi de gosteriyorum; belgesiz 
konusmayi ben dogru bulmuyorum- diyor ki "Celtikgi kdyunden aza Omer Kaya ve korucu 
Emrullah Agan'a sorulmu? ve demisjer ki onlar igme suyu yonunden bir sakmcasi yok." O iki 
kisiye gittim, ellerine dokundum siz canh misiniz, degil misiniz diye. Dediler ki: "Hig kimse bize gel-
medi, kimse bizimle konusmadi, kimse bizim goriisiimuzii almadi." Ama raporda gitmisler, gorii§-
miisler, goriislerini almi§lar ve raporda da demisjer ki "Onlann goriisjinii alarak" sakinca 
bulunmadigryla ilgili rapor hazirlami§lar. 
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Simdi, ben, ozellikle bu konunun arastinlmasim istiyorum. O insanlar orada yasiyorlar. O in
sanlar "Yetkililer bize gelerek bizzat bir de bizden dinlesinler" diyorlar. O zaman soyle bir tablo ci-
kiyor ortaya: Arkadaslar, birgok raporumuz hazirlaniyor, birgok rapor burokratlar tarafindan 
hazirlaniyor, acaba, onlann o hazirlam? seklinde gergeklik payi, mtarlilik payi, ciddi, tutarli, gegerli, 
bilimsel arastirmalan var mi, yok mu onun da ben bu noktada arastinlmasim istiyorum. Ciinkii, Or-
hangazi'deki koylulerimiz bunu ozellikle bekliyorlar. Bu anlamda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakikahk ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

KEMAL DEMIREL (Devamla) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 

Son sozlerim arasinda sunu soylemek istiyorum: Turkiye'nin, gok acil, bilim adamlarim da ala
rak, sivil toplum orgutlerini alarak, sivil toplum orgutlerinin goriislerini... Yani sizden ben daha mi 
az biliyorum, daha gok biliyorum diyerek, sivil toplumlan oteleyerek, bilim adamlarimn goriislerini 
hige sayarak degil, onlann goriisleri de alinarak ulusal gevre politikamizin olusturulmasi lazim, mill? 
su politikamizin olusturulmasi lazim. insallah bunlar mutlaka yapilmah. Qunku gevrenin kirlenme
sinin onlenmesi noktasinda siyaset olmaz. Herkes isin iginde olmah ve herkesin goriisii ahnmah. 

Kisaca, belki konuyla alakasi yok ama, bir bilgi aktarmak istiyorum; Su anda Bati Trakya'da egi
timle ilgili gok ciddi sorunlar var. iki giinden beri Bati Trakya'da insanlar Tiirk ve Musliiman go-
cuklan okullara gdndermiyorlar; 16 tane gocugumuzun kayitlan silindigi igin tepki uzerine 
gitmiyorlar. Sayin Bakammin da ben not almasini istiyorum Bakanlar Kurulunda bu konunun giin-
deme gelmesini ve Bati Trakya'daki soydaslanmizin, bu haksizhgin oniine gegilmesi noktasinda 
da... Meclis kiirsusiinden davet ediyorum. 

Hepinize sevgiler, saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Demirel. 

(10/17) esas numarah onergenin ilk imza sahibi Mersin Milletvekili Saym Ali Riza Oztiirk. 

Buyurun Sayin Oztiirk. (CHP siralanndan alkislar) 

ALi RIZA OZTURK (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gdriisiilmekte olan ko
misyon raporuyla ilgili gdriislerimi belirtmek istiyomm. 

Bildiginiz iizere Goksu Irmagi uzerinde Yukan Gdksu Havzasi'ndan Konya Ovasi'na su akitil-
masina iliskin ve kamuoyunda "Mavi Tiinel Projesi" olarak adlandinlan projenin Gdksu Deltasi'na 
ve Silifke Ovasi'na verecegi muhtemel zararlann arastinlmasi igin Meclis arastirmasi istemistim 24 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadasimla birlikte. 

Komisyon gahsmis, sag olsun emek vermis, alti yiiz kirk alti sayfahk bu raporu hazirlamis. 
Ancak Komisyonun raporunda, alti yiiz kirk alti sayfahk bu raporda, oyle anlasihyor ki, bu Goksu 
Nehri uzerine yapilan Mavi Tiinel Projesi'nin gegtigi bolgede verecegi zararlarla ilgili higbir arastirma 
yapilmamis. Bu alti yiiz kirk alti sayfa igerisinde yanm sayfayi askin, iig paragraflik sdzler var. Bu 
sdzler de Devlet Su islerinin kitabi bilgilerinden ahnmis. Bunun igin, komisyon arastirmasina zaten 
gerek yoktu sirf bunu almak igin. 

Simdi bakin, burada "Proje alaninda her tiirlii etiidiin yapilarak CED sureci sonunda Cevre ve 
Orman Bakanligi tarafindan gevresel etkileri dnemsizdir karari alindigi" ifade edilmistir. Komisyon 
bu gahsmasini yaparken zaten bu bolgeye gitmedigi komisyon rapomndan da belli. Konya, Usak, Kii
tahya, Edime, Tekirdag, Sakarya, Hatay, Sanhurfa ilgelerine gitmis Komisyonumuz. Simdi, bunu 
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ifade etmek igin zaten komisyon kurmaya gerek yok. Bu, Silifke Cumhuriyet Halk Partisinin 2006 
yihnda Devlet Su islerine yazdigi bir yaziya o zamanki Saym Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanimn 
verdigi yanitta zaten belli. Yani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhginin 2006 yihnda Silifke Cum
huriyet Halk Partisi Ilge Baskanligma verdigi yanit ile komisyondaki verdigi yamt aym, higbir fark 
yok. Dernek ki Komisyon, bu konuda, birakm ciddi gahsmayi, higbir gahsma yapmami§tir. Degerli 
arkadaslanm, giinkii o zaman da aynen sunu sdyliiyor: "Gdksu Delta'simn projeden olumsuz etki-
lenmesi soz konusu degildir." diyor. Kim diyor bunu? Devlet Su isjerinin yetkilileri diyor. 

Simdi bizim iddiamiz §u: Bu proje, 414 milyon metrekup suyu Yukan Goksu Havza'sinda ku
rulan Bozkir, Avsar ve Bagbasi barajlanndan ahp Konya Ovasi'na akitacak. Sayin Bakan da daha 
bundan takriben on gun once verdigi bir gazete beyamnda "Gdksu Nehri'nin sulan artik Akdeniz'e 
akmayacak, Konya Ovasi'na akacak." dedi. Biz de diyoruz ki: Tamam, bu su Konya Ovasi'na aksin 
ama Akdeniz ne olacak? Bu Gdksu, bildiginiz gibi Konya'mn Hadim ilgesi yakinlannda Taseli'den 
doguyor, ana kolu 250 kilometre; altinda Mut var, Silifke Ovasi var. Mut da buradan faydalaniyor, 
Silifke de faydalaniyor. Simdi, bu 250 kilometre boyunca bu Gdksu'dan faydalanan yerlesim birim
leri, halk ne olacak? Bunlann biz arastinlmasim istemistik. Yani, Konya Ovasi'na bu su gitmesine 
karsi olmadigimizi onergemizde belirtmistik. Ancak, bu projenin Silifke Ovasi'na ve Mut'a vere
cegi muhtemel zararlann objektif olarak arastinlmasim istemistik ama komisyon raporunda bunu 
maalesef gdremiyoruz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu proje Sayin Bakamn ve iktidar yetkililerinin soyledigi 
kadar gok boyle masumane, Silifke'ye ve Mut Ovasi'na higbir zaran olmayacak bir proje degildir. 
Bakin benim aldigim, tanmla ilgili yetkili kurumlardan aldigim gorusler var. Bu proje hayata gegtigi 
zaman Silifke iginden akan, Mut'tan gegen bu Gdksu Irmagi adeta dere haline gelecektir, yazin ku-
ruyacaktir. Zaten 250 kilometre boyunca olan her alan bundan etkilenecektir. Bizim buradaki temel 
iddialanmizdan bir tanesi suydu: Bu barajin, bu projenin yapilma sirasindaki CED raporu ahmrken 
bu nehrin gegtigi ve bu projede sonuglanndan etkilenecek Mut ve Silifke halkinin gbriislerinin ahn-
madigi yoniindeydi. E, simdi, bir yetkili, iki iig senedir gikip da "E, hayir kardesim, bu Silifke ve Mut 
halkinin da goriisleri alinmistir CED raporu yapihrken." diyemiyor. Sadece Konya'mn, Gdksu'nun 
yukan havzasi boliimiindeki birtakim insanlann gorii§lerinin alindigi belirtiliyor. Oysa bu proje esas 
olarak sonuglan itibanyla hem Mut'u etkiliyor hem Silifke'yi etkiliyor. Bakin, ayni Devlet Su isleri 
raporunda deniliyor ki Silifke'ye yapilmakta olan, yapilmasi planlanan Kayraktepe Baraji'yla ilgili 
olarak: "Kayraktepe Baraji ise Goksu Deltasi'm olumsuz etkiledigi gerekgesiyle GED raporunun 
onaylanmamasmdan dolayi yatinm programindan gikanlmistir." Yani barajin birisinin Gdksu Del
tasi'm etkileyecegi dusunuluyor, birisinin ise etkilemeyecegi du§iinuliiyor. Etkilemeyecegi iddia edi
len bu Mavi Tiinel Projesi'nin sadece Gdksu Deltasi'na uzunluguna dayanilarak bu sdyleniliyor. Bu 
gdriisiin hem bilimsel dayanagi yoktur hem dogru bir goriis degildir. Ciinkii bunun uzakhkla yakin-
hkla alakasi yoktur. Bu, suyun debisiyle ilgili bir durumdur. 

Sayin milletvekilleri, bu proje gergeklestiginde Silifke Ovasi kuruyacaktir. Gdksu Deltasi deniz 
ile Silifke ovalan arasinda bir tampon gorevi olusturmaktadir ki deniz suyunun ig ovaya dogru gel-
mesini engellemektedir. Dolayisiyla, goraklasmayi kismen olsun engellemektedir. Bu haliyle bile 
Gdksu Deltasi'nda goraklasma, Silifke Ovasi'nda tuzlanmalar meydana gelmistir. Yazin nehrin de-
bisi gittikge azalmaktadir. Su anda bile Silifke'de akan nehrin suyu gok azdir; dolayisiyla, gevreye 
gok ciddi zararlar vermektedir. Yann bu projenin tumiiyle faaliyete gegmesi halinde belki Gdksu 
Nehri'nden Konya Ovasi verimli hale getirilebilecektir ama dbiir taraftan da Silifke Ovasi yikima 
ugrayacaktir. 
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iste, bu yikima ugramamasi igin, bunun etkilerinin azaltilmasi igin, biz, bunun ciddi olarak ara§-
tinlmasim istemistik. Goksu Deltasi, Ramsar Sozlesmesi ile korunan, sulak alanlara sahip, igeri
sinde varhklan suya bagh birtakim kusjann, binbir gesit siirungenin ve yabani hayvanlann oldugu 
bir havzadir. Bu Goksu Deltasi'nin korunmasi, Goksu Deltasi'nin yasamasi her seyden once Goksu 
Irmagi'na baghdir. Sayin Bakanin iddia ettigi gibi Goksu Irmagi bosu bosuna Akdeniz'e akmiyor. Ir-
maklar denizlere bosuna akmaz. Irmaklar denizdeki hayati besler, denizlerdeki hayatlann surduru
lebilir olmasi irmaklann denize akmasina baghdir. Gegen konusmamda da burada soylemistim, Misir 
Devlet Baskani "Nil Nehri bo§una akmayacak, akitmayacagiz." demi§, Assuan Baraji'm yapmi§tir, 
arkasindan Akdeniz'deki sardalya stoklan yiizde 80 oraninda azalmi§tir. 

Simdi, yapilmak istenen budur. Elbette ki irmaklarimizdan, sulanmizdan insanlanmiz dogru bir 
§ekilde yararlanmahdir ama yararlamrken bir bolgenin gikarlanm one gikararak diger bolgeyi yok 
etmek, yikmak dogru degildir. Bu proje Silifke Ovasi'm, Mut ovalanm yikim projesidir. Bu proje
nin sonunda Mut Ovasi ve Silifke Ovasi gok ciddi zararlar gorecektir, Goksu Deltasi'ndaki hayat 
yok olacaktir, Silifke'deki hayat yok olacaktir. Bugiin Silifke'de iki yilda bes gesit iiriin alinmakta
dir. Her tiirlii tanmsal alanlar tuzlanacaktir, kuruyacaktir. O nedenle biz bunun gok ciddi olarak aras-
tinlmasim istedik ve bunun meydana getirecegi muhtemel etkilerin en aza indirilmesi igin ahnmasi 
gereken tedbirlerin tespitini ve bunlarin derhal uygulanmasini istedik. Ciinkii yann gok geg olabilir. 
Ama iiziilerek gordiim ki bu raporda buna iliskin higbir inceleme, arastirma yok. Her §eyde oldugu 
gibi kitabi birtakim bilgiler var, teorik bilgiler, kitaplardan ahnmi§ veya Devlet Su Isjerinin yetkili-
lerinin arsivlerinden ahnmi§ -giinkii aynisi bende daha once var zaten, ozellikle Goksu ile ilgili olan 
bilgiler bende daha once de var, DSI kaynaklanndan ahnmi§- higbir ara§tirma, inceleme yapilmamis 
degerli arkadaslanm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA$KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 

ALI RIZA OZTURK (Devamla) - Dolayisiyla bunun gok ciddiye ahnmadigi ortadadir. Bu dogru 
bir yaklasjm tarzi degildir. Bunun Bakanlik tarafindan ciddiye ahnmasi, bu projenin etkilerinin aras
tirilmasi -yani "Zarar vermeyecek." demek bence gok dogru bir soyleyis tarzi degildir, bunun zarar 
verecegi bilinen bir gergektir- bu zararlar nelerdir, bunlarin etkilerini nasil en aza indirebiliriz, buna 
Sayin Bakanhgin bir an once egilmesi gerektigini ben diisiinmekteyim. Su ve toprak dogru kullam-
hrsa kendisine ihanet etmez. Eger su ve topragi dogru kullanmazsaniz o, insanlara ihanet eder. 

Ben limaklarimizin insanhgin haynna oldugunu du§uniiyorum, bunun dogru kullanilmasi ge
rektigini du§iiniiyorum. Bu konuya Sayin Bakanhgin ciddiyetle egilmesini ve Silifke Ovasi'nin, Mut 
Ovasi'mn bir an once mahvolmaktan kurtulmasim saglamasini diliyorum. 

Yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyorum Saym Ozturk. 

Birlesjme otuz dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.54 • 
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B E S I N C I O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 19.31 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Agr i ) • 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 5'inci Birlesiminin Besinci 

Oturumunu agiyorum. 
Kuresel lsinmanin etkileri ve su kaynaklannin surdiiriilebilir yonetimi konusunda kurulan Meclis 

arastirmasi komisyonu raporunun genel gbriismesine devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet burada. 
Simdi gruplar adina konusmalar yapilacaktir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Edirne Milletvekili Sayin Rasim Cakir. 
Buyurun Sayin Cakir. (CHP siralanndan alkislar) 
Siireniz yirmi dakika. 
CHP GRUBU ADINA RASIM CAKIR (Edirne) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Sayin Baskan, degerli arkadaslanm; kuresel lsinmanin etkileri ve su kaynaklannin dengeli kul-

lanimiyla ilgili kurulmus olan Meclis arastirmasi komisyonunun rapom ile ilgili Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adina soz almis bulunuyomm. Hepinizi sevgiyle, saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, bu Komisyon 22'nci Donem Parlamentosunun gahsma suresi igerisinde 
de kurulmustu. O donemde de gok kiymetli, gok onemli gahsmalar yapmis idik fakat 22'nci Donem 
Parlamentosunun, rapomn Meclise gelip konu?ulmasina 6mm vefa etmedigi igin aym komisyon, bu 
donem, yine, siz degerli milletvekillerinin vermis oldugu arastirma onergeleri sonucunda kumldu ve 
iig ay gergekten yogun, ciddi, hem bolgelerde hem Mecliste bilim adamlan ve ilgililerle gdriiserek 
ciddi bir gahsma yapti. 

Komisyonumuzun size sunmu? oldugu rapor, gergekten dikkate deger bir rapor. Detaylan bile 
dnemseyip, sizleri bu anlamda bilgilendirmeyi amag edinmi§. 546 sayfa kadar onemli bir beige ni
teliginde olacak bir rapor. Tabii, firsat bulup bu rapom inceleyen, okuyan milletvekillerimiz, konuyla 
ilgili daha detayh, daha ciddi bilgi sahibi olma firsatim bulacaklar. 

Degerli arkadaslanm, sdzlerimin basinda hemen sunu ifade etmeliyim ki, 22'nci Donemde ve 
23 'iincii Donemde gevreyle ilgili verilmis olan biitiin arastirma komisyonu gahsmalannda Gevre Ko
misyonunda, Gevre Komisyonu Gevre Yasasi'yla ilgili alt komisyonda yogun gahsmalann hepsine 
katildim. Fakat iiziilerek ifade etmek istiyomm, bir goziim bulunur umuduyla ifade etmek istiyomm, 
bugune kadar arastirma komisyonlarmin yaptiklari gahsmalar ve Genel Kumla sunduklan rapor ne
ticesinde o giinden bugune kadar, o raporlar dogrultusunda, hukumetlerin, o somnlan goziime yonelik 
ciddi gahsmalar igerisinde olduklanni maalesef gdremedik. 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi milli irade demektir. Bu Komisyon milli iradenin destegi ve oy-
lanyla kurulmus ve neticede somnu tespit eden ve goziim yollan oneren bir gorev yapmistir ve ha
zirlamis oldugu rapor siz degerli heyetinize sunulmustur ve milletvekili arkadaslanm, gerek onerge 
sahipleri ve gerek gmplar raporla ilgili goriislerini bu kursiide ozgiirce ifade etmektedirler ama bu-
radan gikacak olan sonug sudur: "Ey Hukumet, biz Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi olarak boyle bir 
rapor hazirladik, size soyle soyle uyanlanmiz var, lutfen bundan sonraki icraatlannizda bu somnlara 
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goziim iireten bizim onerilerimizi dikkate alarak galismalar yapin." Bu isin ozii budur, bu isin ruhu 
budur, bu isin amaci budur. Yoksa Meclis arastirmasi komisyonlannin hazirlamis oldugu raporlar, go-
ru§meleri tamamlandiktan sonra Meclisin tozlu raflanna birakilarak, terk edilerek orada merakhlan 
tarafindan gelecek yillarda okunmasi igin hazirlanmis olan raporlar degildir. 

22'nci Donemde ozellikle Ergene Nehri'nin kirliligiyle ilgili gok ciddi galismalar yapildi ama 
maalesef o giinden bugune Ergene Nehri'nin kirliligiyle ilgili somut, kabul edilebilir, ciddi higbir 
gayret ve gah§mayi biz hukumetlerden ve o gunlerden bugunlere gorev yapan sayin bakanlardan gormedik. 

Bu uyanyi Sayin Meclis Baskamma yaptigimi dii§unuyorum. Meclis ig Tiiziigii'nde mi degi
siklik yapihr, bir ba§ka yontem mi bulunur ama Meclis arastirmasi komisyonlannin hazirlamis oldugu 
raporlann sayin bakanlar tarafindan yurutiilmesi noktasinda daha ciddi, daha gayretli gah§malann ya
pilmasi bir sekilde saglanmahdir; yoksa harcanan emege yaziktir, harcanan zamana yaziktir, harca-
nan paraya yaziktir. 

Degerli arkadaslanm, dunyamizin bir tek enerji kaynagi vardir, o da giine§tir. Diinyadaki yer 
alti ve yer iistundeki gaz, sivi ve kati halinde bulunan biitiin enerji kaynaklannin temeli giine§ ener-
jisidir; diinya butun enerjisini giinesten almaktadir ve giine§ lsinlan yeryuziine vurup atmosferden ge-
riye yansidigi noktada diinyamizi lsitir. Sanayi devrimiyle beraber atmosferdeki sera gazi etkisi yapan 
karbon, metan, su buhan gibi gazlann atmosferdeki yogunlugu artirmasi sebebiyle, bu gunes lsinla-
nmn geriye donusunde atmosferdeki yogunlugun artmasmdan dolayi atmosferi, yani havayi ve buna 
bagh olarak suyu ve karayi daha fazla lsitmasi kuresel isinma anlamina gelmektedir. Kabaca kiire
sel isinma budur. 

Milletlerarasi iklim Degisikligi Panelinin 2007 yilinda vermis, oldugu raporda, bugune kadar 
gesitli platformlarda sadece konusulan ve tartisilan ama artik o gunden sonra diinyadaki bilim adam-
lannin biiyiik bir gogunlugunun hemfikir oldugu "Kuresel isinma insan kaynakhdir. insanin dogayi 
ve atmosferi yanhs kullanmasmdan dolayi bir kiiresel isinma tehdidiyle kar§i karsiyayiz." fikri bir bi
limsel gergeklik olarak artik kabul edilmistir. Bu tarti§malar esnasinda dunyanin milyonlarca yd ev-
resi igerisinde zaman zaman sogudugunu, zaman zaman lsindigim, boyle bir geli§menin bir dogal 
gelisnie oldugu, insan kaynakli olmadigi yonunde tezler ileriye siiren bilim adamlari da olmasina 
ragmen bilim adamlarimn biiyuk bir gogunlugu kuresel lsinmamn kaynaginin insan oldugu tespitine 
varmislardir. 

Tabii, bu tespiti 1900'lii yillarda, son yiiz yilhk arasjirmalarda atmosferin ortalama 0,74 santig-
rat derece lsindigi sonucunu bilim adamlari ortaya gikarmi§tir. Bu kadarhk bir isinma denizlerde, 
deniz seviyesinde 17 santimetrelik bir yukselmeye sebep olmustur. 

Bu bilimsel arastirmalar ve gergeklikler lsigmda bilim adamlari dort temel senaryo -bazilari 
bunlara "felaket senaryosu" da diyor ama ben onu kullanmak istemiyorum- Al, A2, Bl, B2 senar
yolan ve bunlara bagh kirk senaryo yani ongorii ortaya atmi§lardir. Bu senaryolar, bu ongoriiler diin
yadaki sanayile§menin ve karbon gazi sahmminin, sera gazi sahmminin bu hizla devam etmesini 
dngoren, esas alan ve eger oyle olursa dunyanin otuz yd, elli yd, yiiz yd sonrasini hesap eden veya 
dunyadaki niifus artisinin aym hizla devam ettigini varsayarak 2050'lerde, 2099'larda artan diinya niifusuna 
gore insan ihtiyaglanni kar§damak adina dunyadaki kuresel lsinmamn hangi noktalara gelebilecegi 
gibi bazi unsurlan temel alarak, baz alarak dunyanin dniimuzdeki yiiz yillik senaryolanni gizmisler. 

Bu ongdriilerden, degerli arkadaslanm, kdtiimserlerini bir kenara birakiyorum ama en iyimse-
riyle bile karsilasiyor olsak bugiinden baslayarak bu konu iizerinde biitun diinya elinden gelen biitun 
gayreti de gdstermi§ olsa maalesef insanin tiiylerini urperten ve insanin gelecegiyle ilgili ciddi te-
dirginlik ve endi§elere sevk eden senaryolar, ongoriiler konusulmaktadir. 
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Yapilan arastirmalarda, diinyamn buyiik dag kiitlelerinde buzullann giderek kiigiildiigu, dolayi
siyla diinyamn biiyuk nehirlerinin su toplama havzalannda su verimliliklerinin giderek azaldigi, ne-
hirlerin debilerinin azaldigi, bazi nehirlerin -az once de konusmacilar soylediler- yaz aylarmda hi? 
sularinin akmadigi, kuzey kutbundaki buzullann erimesi neticesinde diinya ikliminin en belirleyici 
aktdrlerinden biri olan gulfstream sicak su akintisinin sogumasiyla beraber okyanusun dibindeki 
metan gazlannin da su iistiine cikabilme riskiyle bu metamn atmosferdeki yogunlugu artirarak kii
resel lsinmanin dniimiizdeki yiizyilda 2 ila 4 derece -iyimser senaryodan bahsediyorum- artacagi var-
sayihyor. Atmosferin, suyun ve karanin 2 ila 4 derece arttigi noktada diinyadaki canh ve insan 
yasamiyla ilgili gergekten gok ciddi degisiklikler ve diinya insan igin artik ya§anilamaz bir diinya 
haline gelebilme riskini tasiyor. Yani her sey belki gok onemlidir, ekonomi gok onemlidir, sanayi 
gok onemlidir, siyaset gok onemlidir, ama en onemli sey insanin yasam hakkidir. 

Bilinmelidir ki tarihimizde, diinya tarihinde on yedi tane devlet su ve susuzluk probleminden do
layi batmi§tir. Yani bugiin o devletlerin ismini bile kimse bilmiyor. Su ve susuzluk probleminden do
layi yiizlerce Hukumet devrilmistir. Su, siyasetin en onemli argiimanlanndan biridir. Dolayisiyla, su 
bir yasam hakkidir ve hangi siyasi parti iktidar olursa olsun, hangi yoneticiler gorevde olursa olsun, 
bu kuresel lsinmanin getirmi? oldugu sonuglan ortadan kaldirmaya yonelik tedbirleri hep birlikte, el 
birligiyle almak zorundayiz. 

Degerli arkadaslanm, tabii, biitiin konu§macilar sikintilan sdyledi. Tiirkiye'de kirlenmeyen gol 
yok, yok olmaya yiiz tutmamis gol yok. Turkiye'de kirlenmeyen nehir yok. Turkiye'de yer alti su
lan kirlenmeye basladi. Bugiin bir havzadan bir baska havzaya su nakletmeyi hiikumetin ve bakan
hgin bir ba§ansiymis gibi bir politik anlayisa sahibiz. Bu, su havzalanni, bizim -gegmis donemlerden 
gelen, sadece bu hukumet anlaminda soylemiyorum- dogru kullanmadigimiz anlamina gelmektedir. 
Yani Tiirkiye, Sayin Bakamn ifade ettigi gibi "su zengini" degildir. Turkiye'nin artan nufusu, nufu
sun kentlerde toplanmasi, yogunlasmasi ve su kaynaklannin artmamasi, hatta giderek azalmasi, Tiir
kiye'de kisi ba?ina yilhk su tiiketimini siiratle asagilara dogru gotiirmektedir ve Turkiye, diinya 
olgeginde "su fakiri" diyebilecegimiz bir iilke durumundadir. O bakimdan, kiiresel lsinmanin, iiste-
sinden gelebilmek igin yapilmasi gerekenler bellidir. Zamammiz olsa bunu uzun uzun tartissak. 

Sehirlerimizi insanin degil, otomobillerin daha iyi ya§ayacagi §ehirler haline getirdik, alt gegit-
ler, iist gegitler yaparak ve §ehirlerde herkesin altinda bir otomobil, her ailede iki otomobil, iig oto-
mobil, yanmmizi dii§iinmeden. Dunyamn birgok metropoliinde otomobiller sehir merkezine giremez. 
1991 'de Paris Belediye Baskani segildiginde ilk i§i Paris'teki sehir igi trafigini diizeltmek ve Paris'in 
sera gazi sahmmim azaltmak olmu§tur. 

Dii§iinebiliyor musunuz degerli arkadaslanm, Cin'in milli geliri ki§i ba§ina 5 bin dolar, Ameri
ka'nin 35 bin dolar. Cin'in yiizde 8 kalkinma hizi var. Otuz yil sonra Cin de 35 bin dolar milli gelire 
sahip bir iilke haline geldiginde, Cinlilerin V e Hintlilerin Amerikan vatandaslan gibi talepleri yiik-
seldiginde diinya bu talebi hangi kaynaklanyla karsilayacak? Bunu bugiin sormak ve dii§unmek mec-
buriyetindeyiz. 

Bir onerimiz olmu§tu. Zamamm gok daraldi. Butiin bu yaptigim gahsmalardan sonra gordiik ki 
su ve atik su yonetimi dunyada havza bazinda ele ahmyor, havza bazinda gozuliiyor ve Tiirkiye'de 
de artik su ve atik su yonetimi havza bazinda planlanmahdir, havza bazinda ydnetilmelidir ve havza 
bazinda soruna goziim uretilmelidir. 
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Bu anlamda, ben, gegtigimiz aylarda Turkiye Biiyiik Millet Meclisine "Ergene ve Merig Hav
zasi Su ve Kanalizasyon idaresi" ismi altmda bir kanun teklifi verdim. Yani Ergene ve Merig hav-
zasim, yani Trakya'yi, Trakya'daki su kaynaklanni bir merkezden yoneten, bir merkezden idare eden, 
bir merkezden izin veren, kullanma izni veren ve atik suyun da bir merkezden antildigi ve su kulla
mmin, atik su iiretenin, bu sorunun, gdzumiine katki yaptigi, para odedigi bir merkezi yapimn olus-
masiyla Ergene Nehri'nin ancak kurtulabilecegi ve temiz bir Trakya'yi yaratabilecegimizi diisunerek 
bir kanun teklifi verdim. Ama maalesef herkesin dilinde "Havza bazinda su yonetim olmah." diye ko-
nu§uluyor ama i§ pratige geldiginde, gdzume geldiginde, "Yapahm." dendiginde yapmasi gereken-
ler, sorumlular, etkililer, yetkililer bu goziimlere maalesef gok sicak bakmiyorlar, gok mesafeli ve 
uzakta duruyorlar. 

Bizim bu yer alti ve yer iistii su kaynaklannin asm kirlenmesine ve yok olmasina goz yumdu-
gumuz, niifus arti§imizi dengeleyemedigimiz ve enerji kullanimini gevreyi kirletmeyen enerjiye don-
duremedigimiz ve Tiirkiye'mizi, diinyamizi ormanla§tiramadigimiz noktada bu sorunlan 
gozebilmemiz miimkiin degil. Biliyorsunuz, agag atmosferdeki karbondioksidi biinyesine absorbe 
eder. Odun agirlikli olarak karbondioksittir. Yani diktigimiz her agag atmosferdeki karbondioksidi ve 
sera gazlanm biinyesine absorbe ederek o yogunlugu azaltmaya yardimci olacaktir. O bakimdan, 
agag dikmek, agag dikmeyi te§vik etmek, desteklemek hepimizin, basta hiikumetlerin en onemli so-
rumlulugu olmasi gerekir. 

Degerli arkadaslanm, son soz olarak sunu soyleyecegim: Diinya, savas ekonomisine, silahlan-
maya yilda 1,2 katrilyon dolar para harciyor. Yani insanoglu sava§ ekonomisine, savasmak igin, bir-
birini oldurmek igin yilda 1,2 katrilyon dolar para harciyor. Diinyayi kuresel lsinmadan kurtarmak 
igin, diinyada insanoglunun yeniden daha giizel bir gevrede, daha guzel bir dogada ya§ayabilmesini 
saglamak igin, gocuklanmiza... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 
RASIM CAKIR (Devamla) - .. .torunlanmiza daha giizel bir dunya saglayabilmemiz igin gere

ken para ne kadar biliyor musunuz degerli arkadaslanm? 200 milyar dolar. Yani insanoglu birbirini 
oldurmek igin 1,2 katrilyon lira para harciyor yilda ama daha giizel bir diinya igin harcamasi gere
ken 200 milyar dolardan maalesef kagimyor. iste bu soru, hepimizin oturup gok ciddi bir §ekilde du-
sunup hep beraber goziim uretmemiz gereken onemli bir soru bence ve bu sorudan hig kimse de 
kagamaz, kagmamasi lazim. 

Bu duygularla yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. Te§ekkur ediyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BA§KAN - Te§ekkur ederim Sayin Cakir. 
Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Kocaeli Milletvekili Sayin Cumali Durmus. 
Buyurun Sayin Durmu§. (MHP siralanndan alkislar) > 
MHP GRUBU ADINA CUMALI DURMU? (Kocaeli) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 

138 sira sayih kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin yonetimiyle ilgili Meclis arastirmasi 
komisyonu raporu iizerine Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adma soz almis bulunmaktayim. Bu ve
sileyle yiice heyetinizi saygiyla selamlarim. 

Kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin dogru kullanilmasi konusu bizim ve gelecek ne-
sillerimizin en onemli sorunu olarak kar§imizda durmaktadir. Yiice Meclisimiz de bu konunun one-
mini kavradigindan dolayi bu ara§tirma komisyonunun kurulmasi saglanmis; gok degerli 
milletvekillerinin onemli gah§malan ve birgok bilim adami, burokrat tarafindan konunun ehemmi-
yeti ve olgiileri, arastirma komisyonu sayesinde net bir §ekilde gozler onune serilmistir. 
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Komisyonumuz, 90k onemli bilgilere sahip olmus, yerinde incelemelerle dnumiize gikacak bir
gok tehlike ve olumsuz sartlara bire bir sahit olunmustur. 

Son yillarda dogal dengenin bozulmasi sonucu olarak ortaya gikan olumsuz gelismeler, kuresel 
isinma ve surdiiriilebilir su yonetimi kavramlanni one gikarmakta ve su kaynaklannin daha akilci, 
ekonomik ve etkin kullanilmasini zorunlu kilmaktadir. 

Kiiresel lsinmanin diinyayi tehdit eder hale gelmesinin en buyuk sorumlusu tabii ki insandir. 
Bizim asli gdrevimiz, bizden sonra yasayacak olanlara yasanilabilir, huzurlu, dzgiir bir ortam bira-
karak bu diinyadan aynlmaktir. O zaman gdrevimizi yapmis olmanin huzuruyla diinyadan ayrilmis 
oluruz. 

Gunumiizde yasanan gesitli yolsuzluklar ve haksizhklar nasil toplumumuzun gelecege umutsuz 
bakmasim saghyorsa, kuresel isinma da toplumun gelecegini karartacak somnlara dogru ilerlemektedir. 

Bu arastirma komisyonunun kurulmasinda partimiz milletvekilleri ve gmbumuzun destegi bu-
lunmustur. Gmbumuzun bu komisyonun kurulmasindaki niyeti samimidir. Meclisimiz bu konunun 
takibini ciddi bir sekilde yapmahdir. Yalniz, gegmiste yasadigimiz gibi, komisyon rapom yazihp 
rafta kalacaksa bunca gahsmamn, bunca emegin geregi yoktur. Arastirma komisyonlanmn dnerile-
rinin Hiikumetge uygulamp uygulanmadigi gok net takip edilememekte ya da yapilanlarla ilgili gok 
fazla bilgi sahibi olunamamaktadir. Komisyon gahsmasim tamamladiktan sonra dnerilerinin yerine 
getirilip getirilmediginin Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma bilgilendirilmelerinin yapil
masi bizim ve gmbumuzun ve milletvekillerinin en hakh talebi olarak size sunuluyor. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kuresel ismmaya yol agan en onemli faktdr sera gazi sa-
hnimidir. Sera gazi, ashna bakihrsa dogal bir siiregtir ancak insanoglunun sera gazi etkisi yaratan 
gazlan atmosfere daha fazla vermesi bu dengeyi bozmustur. Sera gazi diinyada yasami saglayan bir 
siiregtir. Dogamn dengeli olarak iirettigi bu siireg insanoglu tarafindan bozulmustur. Sanayi Devrimi 
sonrasi ashnda yararh bir gaz olan karbondioksit uretiminin artmasi sera etkisini keserek diinyamn 
isinma siirecine katki da bulunmus ve bulunmaya devam etmektedir. Fosil yakitlanmn kullanimmin 
artmasi ve bunlar yetmiyormus gibi insanoglunun karbondioksit oramni azaltan ormanlann yok edil-
mesindeki katkisi her gegen giin felakete dogru yaklasmamiza sebep olmaya devam etmektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hep birlikte kuresel lsinmanin etkilerine bir goz atahm. 
Diger hatip arkadaslanm kismen temas etti, ayni seylere tekrar olsun, akilda kalsin diye temas etmek 
istiyomm. 

Ulkemiz bilim adamlanmn goriislerine gore, 2070 yihnda diinyada ongoriilen, Turkiye'de de on
goriilen sicakhk 2 ila 4 derece daha yukselecek. Ulkemizin bati, dogu, giineydogu ve guney bolge
leri bu sartlardan olumsuz yonde etkilenirken, sadece Karadeniz Bolgemizin olumsuz yonde 
etkilenmemesi beklenmektedir. 

Kuresel lsinmanin beraberinde gelen ekosistem degisikliginin dogamn dengesini bozacak ha-
sarlar olu§turacagi, birgok canh tiiruniin neslinin tiikenmesiyle karsi karsiya kahnacagi dngdrul
mektedir. Kuresel isinma en biiyiik etkisini 2l'inci yiizyilda gdsterecek, kiiresel isinma surecinde 
deniz seviyesi yukselecek, sahil sehirleri haritadan silinme riskiyle karsi karsiya kalacaktir. Sera et
kisi giinden giine gezegenimizi yok edecektir. 

Bilim adamlanna gore kiiresel isinma 2050'ye kadar bitki ve hayvan turlerinin ddrtte l'ini ya 
da 1 milyondan fazlasim yok edecektir. 2l'inci yiizyihn sonunda ortalama sicakhklann tarihte gd-
riilmemis diizeylere yiikselecegi belirtilmekte ve eger bir goziim uretilmezse tiirlerin kitlesel tiiken-
islerinin tarihte gdriilmemis boyutlara ulasabilecegi dngdrulmektedir. 
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1992 verilerine gore 12,5 milyon canh tiirii yasamaktadir diinyamizda. Bu tiirlerin insan mari-
fetiyle yok olma hizlan, dogal yok olma hizlanmn 100 ila bin kati olarak tahmin edilmektedir. Bu 
egilim devam ederse elli ila yiiz yd igerisinde mevcut tiirlerin yiizde 10'u ila 50'sinin yok olacagi he-
saplanmaktadir. Bugiin dogadaki ku§ tiirlerinin yaklasik yiizde 15'i -ki bu bin tiire kar§ihk geliyor-
tiikenme tehdidiyle kar§i karsiya bulunmaktadir. Dogadaki besin zincirinin bir kez kinlmasi inaml-
maz sonuglara yol acacagmdan, canh turlerinin bazilannin ortadan kalkmasi diger canh tiirlerini de 
dogrudan etkileyecektir. 

Diinya besin uretimi giderek sinirh sayida bitki tiirii ve cesjdine bagimh hale gelmektedir. 

Okyanuslarda birikmi§ olan karbon miktarlan yiiziinden okyanuslann asitligi artmi§tir. Bu, ba
hklann yasamini dogrudan etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer karbon emme makinesi olan mer
canlann yava§ yava§ ortadan kalktigi goriiluyor. Boyle bir durum dogadaki karbon zincirinin 
kinlmasina ve buna bagh olarak karbondioksit emisyon miktarlannin inanilmaz boyutlarda artma-
sina sebep olabilir. 

Yapilan ara§tirmalara gore diinya yiizeyinin ortalama sicakhgi 20'nci yiizyil boyunca 0,6 de
rece kadar artmis, son kirk yildir atmosferin 8 kilometrelik alt kisminda sicakhklar yukselmi§, kar 6r-
tiisii ve buzlanma ise yiizde 10 civarinda azalmi§tir. 

Hem ekolojik dengenin korunmasi hem de insanlann surdurulebilir gelisjminin saglanmasi igin 
su ve toprak kaynaklannin akilci bir sekilde kullamlabilmesi gerekmektedir. Su kaynaklannin yd-
netimi bir ulkenin gelisme ve kalkinmasinin anahtan konumundadir. 

Su kaynaklannin dogru kullammi Tiirkiye agisindan da gok onem arz etmektedir. Turkiye si
nirlannin yiizde 22'si nehirlerden olusmaktadir. Briit su potansiyelimizin yiizde 36'si sinira§an su 
havzalannda yer almaktadir. Bolgeler arasi su dagihmimn dengeli olmayi§i, kirlenme ve gevresel 
olumsuzluklar yiizunden su konusu Turkiye'nin oncelikli konusu olmahdir. 

Su konusu kuresel bir konu haline gelmi§tir. 2025 yih itibanyla dunya niifusunun neredeyse ya-
nsinin su kithgiyla kar§i kar§iya kalacagi tahmin edilmektedir. 

Su artik gok degerli bir varhktir. Oniimiizdeki yiizyilda suyun savas sebebi olacagi ongoriil
mektedir. Bu baglamda kuresel sermaye, dunya uzerinde suyu ticari bir arag haline getirmeye gah§-
maktadir. Dolayisiyla yaptigi yatinmin kar§ihgim alacak, karhlik diizeyini yiikseltmeyi temel hedef 
haline getirecek ve pazann tek diizenleyicisi olarak aradaki kar marjini milletin sirtina yiikleyecektir. 

Bizim su piyasasim olu§turup, kuresel sermayenin eline terk etmememiz gerekmektedir. Milli 
bir su piyasasi kurulmahdir. Su ticari bir arag olacaksa -ki olmamahdir- bu aracin yonetimi tek elden 
ve milli olmahdir. Hukumet, Turk insamm kendi suyu igin kiiresel sermayeye muhtag etmeyecek 
onlemleri bir an once hayata gegirmelidir. 

Uygulanabilir bir su politikamiz olmadigindan, su birgok kurumun inisiyatifine terk edilmistir. 
Bu baglamda igme suyu yonetiminin onemli bir kismi belediyelerce kontrol edilmekte ve gok onemli 
sorunlarla kar§i kar§iya kahnmaktadir. I§ isten gegtikten sonra miisebbip aramak gok kolaydir. Bunun 
en net ornegi arsenikli su ile ilgili yasananlardir. izmir'de ya§adigimiz arsenikli su hadisesinin so
rumlusu sadece belediye midir, yoksa insanlanmizin bu suyu igmeye mecbur birakilmasinda Tiirki
ye'yi yonetme sorumlulugu alan merkezi idarenin, yani siyasi iktidann hig mi kusuru yoktur? 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bugiin, yeryiizunde en 90k yararlamlan icilebilir su kay
nagi akarsulardir. Deltasina kadar ulasamamaktadir. Deniz sularinin yiikselecegi ongoriildugiinde bu 
akarsu yataklanndan gegen tuzlu su topraga kansarak olumsuz etkiler yaratacaktir. Cok sicak mev-
simlerde bile yararlanabilmek ve kuresel lsinmanin ulkemiz uzerindeki olumsuz etkilerini azaltabil-
mek amaciyla elbette akarsulanmiz uzerinde baraj ve ozellikle de golet sayimizi artirmamiz 
gerekmektedir, ancak bu yapilasma, asla akarsulanmizin dogal akisini ve dogamn dengesini buyuk 
olgiide etkileyecek yapilasmalar seklinde olmamahdir, kugiik birikimler saglayacak gdletlerin yapi
mina agirhk verilmelidir. Su kaynaklanmizi artirmaktan daha onemlisi, bu kaynaklann insanlanmiz 
tarafindan en verimli sekilde kullanilmasinin bilincinin olusturulmasidir. 

Insan yasaminin en onemli kaynagi suyu maalesef yine insan eliyle yok ediyoruz. Niifusu hizla 
artan istanbul'da, onemli su rezervleri olan Elmah Baraji ve Kiigiikgekmece Golii gevrelerinin yogun 
yerlesim ve sanayi alanina doniismesi sonucu bu kaynaklar kullanma suyu olarak dahi sehre verile-
memektedir. Yerlesim ve sanayi alanlari Buyukgekmece Golii koruma kusaklanna kadar dayanmis 
durumdadir. Bu kaynaklann ve bunlan besleyen akarsulann gevresinde gelisigiizel kimyasal giibre 
ve zirai mucadele ilaci kullanilmakta, kirhlige ve su kalitesinin bozulmasina neden olunmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; onemli bir ornek -diger arkadaslanmizm da isaret ettigi-
Trakya'yi boydan boya gegen ve Merig Nehri'yle birlesen Ergene Nehri kirlilikten dolayi tanmsal su
lamada dahi kullanilamamaktadir. Ergene'deki kirlilik sanayi atiklan yiiziinden her gegen giin daha 
da artmaktadir. Cerkezkdy ve Corlu'daki sanayi tesislerinin aritma tesislerini duzenli olarak gahstir-
mamalan artik insan saghgini tehdit eder dumma gelmistir. Ergene Nehri'nden birakin tanmda kul
lanma suyu saglanmasmi, suyun gegtigi yerlerdeki otlann bile guriidiigii gozlenmektedir. Ashnda, bu 
ornek, otorite boslugunun ve giiriimiislugun en net omegidir. Komisyonumuzun ziyaret programlan 
onceden belli olmasina ve bolgedeki resmi ve ilgili kurumlann biigisi olmasina ragmen, ziyareti-
mizde dahi bu kirliligi yaratanlar umursamazhklarmi gdstererek, "Buraya bir komisyon geliyor, hig 
olmazsa onlann gbrmesini engelleyelim." ihtiyaci hissetmemislerdir. Ergene ve benzeri kirlilikle 
karsi karsiya kalan su havzalan igin gelistirilen goziim onerileri acilen degerlendirilmeye ahnmah, 
bir an once goziim uretilmelidir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; topraklarm uretkenlik kapasitesinin diismesi ya da yok 
olmasi "gdllesme" olarak tammlanabileceginden, tanm topraklan uzerinde hizh kentlesme ve sana-
yilesme ya§anan Bursa, Sakarya Ovalan, Cukurova, izmir, Manisa, Kocaeli ve istanbul Turkiye'nin 
en hizh gdllesen ydreleridir. Turkiye'nin gelecekte kuresel lsinmanin etkisiyle tarimda onemli verim 
kaybi yasayacak olmasi, tanm topraklanni kommasi ve su kaynaklannin etkili kullanilmasini zamri 
kilmaktadir. 

Ulkemizin, iklim ve toprak segeneklerinin avantajlanni tarimda dogru kullanmadigi goriilen bir 
gergektir. Ne kadar kaliteli tohumlar kullansak bile iiretimin artmasi ancak suyla mumkiin olur. Bu 
sebeple yer alti ve yer iistii su kaynaklanmizi temiz ve planh kullanmahyiz. Cekilebilir yer alti suyu 
rezervimizi tanm alanlarmin sulanmasinda devreye sokmamiz gerekir. Ancak kurakhgin siddetli go
ruldugii devrelerde yer alti sularma fazla yiiklenmemek yer iistii su kaynaklanni bu donemlerde dev
reye sokmak yararh olacaktir. Ozellikle denizlere yakin bolgelerde yer alti sularinda asm kullanim 
deniz sularinin bu alanlara ilerlemesine neden olmakta ve tuzlanan bu kaynaklari tekrar geri kazan-
mak mumkun olmamaktadir. Guney bolgemizdeki tatil beldelerimizde gekilebilir yer alti suyu kay
naklanmizin oteller, benzin istasyonlan ve sanayi tesislerinin insafsizca kullanimmin oniine 
gegilmelidir. Tiirkiye kuresel lsinmanin, ozellikle yagisin azalmasi, sicakhgin, dolayisiyla kurakhgin 
artmasina bagh olarak, arazi kullanim sekli ve tanm metotlan ile su kaynaklannin kullanimi ve su 
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kalitesi konusunda ozen gostermelidir. Ulkemizde adeta bir gelenek haline gelen ormanlann ve me
ralarin tahrip edilmesinin oniine gecilmelidir. Onemli karbon yutak alam olan bu alanlarin amaci di-
sjnda kullandmalan hem verimli yiizey topraginin yok olmasina hem de yaratdan erozyonla su 
kaynaklannin siltasyonla kalitelerinin bozulmasma, baraj gollerinin hizla dolmasma yol agmaktadir. 
Yanhs arazi kullammi, yagisla gelen suyun topraga sizmasim da onlemekte, yiizey akisa gegerek sele 
ve yer alti su kaynaklannin beslenmemesine yol agmaktadir. Ulkemizde tanmsal uretim planlamasi 
yapilmadigindan, sulamaya agilan bolgelerde ekilecek bitki deseni de koylunun inisiyatifine birakil-
makta, buna sulama konusundaki bilgisizlik de eklenince sulamadan yeterli randiman ahnamadigi 
gibi topraklanmizm uretkenlik kapasitesi de diismektedir. 

insanlann hovardaca kullandigi diinya, §imdi kurtanlmayi bekler bir duruma dusmu?tiir. Diin
yayi bu dertten yine insanlar kurtaracaktir. Toplum bu kotii gidi§ konusunda bilinglendirilmeli, her
kes uzerine duseni yapmaya gayret etmelidir. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; kuresel lsinmamn etkilerini azaltmaya yonelik diinya ka
muoyunda yukselen hassasiyet devletlerin de bu konuya egilmelerini sagladi. Ce§itli toplantdarla 
insan kaynakli bu tehdidin ortadan kaidinimasi yonunde galismalar yapilmis ve hala da devam eden 
gah§malar bulunmaktadir. 

Kuresel lsinmamn etkilerini azaltmaya yonelik en onemli ve tek gergeve anlasma Kyoto Proto-
kolii'dur. Turkiye bu anlasmaya taraftir ancak henuz imzalanmami§tir. 30 Mayis 2008'de imzalana-
cagi agiklanmis, 5 Haziran 2008'de Meclisimize sunulmus, goriismeler devam etmektedir. Ancak 
Turkiye'nin mevcut haliyle protokolii imzalamasimn dogru olmadigi kanaatindeyiz. Sanayilesme-
sini tamamlamami? olan iilkemizin sartlari goz oniine ahnmadan gelisniis ulkelerin faturasimn yuk-
lenilmesi, anlasmanin ne gotiiriip ne getireceginin iyi degerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla 
beraber, Hukumet biitun unsurlanyla bu miicadeleye destek vermeli, biitun kurumlar uzerine du§eni 
yapmahdir. Ozellikle ilkogretim gagindaki ogrencilerimiz su ve enerji tasarmfu konusunda egitil-
melidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, buyurun. 
CUMALI DURMUS (Devamla) - Tesekkur ediyorum. 
Kuresel lsinmamn bir onemli kaynagi da enerji iiretimidir. Ozellikle dogal gaz gevrim santral

leri ile enerji santralleri bu duruma oiumsuz katki saglar ancak gelismekte olan iilkemizin enerji ih
tiyaci da gogalmaktadir. Plansiz enerji politikalan yiiziinden gelecekte enerji sikintisiyla karsi karsiya 
kahnacagi bilinmektedir. Bu yonde bazi kararlar ahnmi§tir. Cok alelacele alinan kararlar, Meclis ta-
tile girmeden once orman alanlannin ve mera alanlannin bu yonde yapilacak yatinmlara agilmis bu
lunmasi ashnda kas yaparken goz gikarmanin en net ornegidir. Bu nedenle, acil enerji bulma 
formulleri aranirken uzun vadeli bir eylem plani hazirlanmah, zamaninda ve yerinde yapilrnalidir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; uzun ve verimli gah§malarda bulunmu§ olan komisyon 
raporunun sadece yapmi§ olmak igin yapilmi§ bir rapor olarak kalmamasi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
CUMALI DURMUS (Devamla) - ...raporda belirtilen uyanlann ve goziim onerilerinin ilgili 

kurum ve Hukumetimizce ciddi anlamda takip edilmesini oneriyor, bu duygu ve du§uncelerle yiice 
heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP, AK PARTI ve CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Saym Durmu§. 
Gruplar adina son soz, Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina Kirklareli Milletvekili Sayin 

Ahmet Gokhan Sangam'da. (AK PARTI siralanndan alki§lar) 
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Buyurun. 
AK PARTI GRUBU ADINA AHMET GOKHAN SARICAM (Kirklareli) - Sayin Baskan, de

gerli milletvekilleri; gegen yasama yihnda Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma verilmis olan 
on iki ayn onergenin konulanmn benzer olmasi sebebiyle birlestirilerek Genel Kurulda goriisulmesi 
neticesinde kurulmus olan kuresel lsinmanin etkileri ve su kaynaklarinm etkin yonetimi konulu Mec
lis Arastirmasi Komisyonunun raporu hakkinda AK PARTI Grubu adina soz almis bulunuyorum. Bu 
vesileyle yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, ulkemizin farkh yorelerinde yasanmaya baslanan ama hemen hemen 
hepsinin ortak dayanagi kiiresel lsinmayla birlikte su kaynaklannin azalmasi ya da kirlenmesi igerikli 
olan on iki ayn onergenin gerekcelerinde kisaca su hususlar yer almaktaydi: 

Dunyada ve ulkemizde su kaynaklannin yetersizligi ve kuresel ismmaya bagh olarak bazi bol
gelerde kasirga, firtina, sel ve taskinlar, uzun siireli siddetli kuraklik ve gdllesme yasanmasi; Turki
ye'nin kiiresel isinma, sanayi kirliligi, bilingsiz su kullanimi sonucu gok yakin bir tarihte ciddi 
sorunlar ile karsi karsiya kalacagi; Turkiye gibi kurak ve yan kurak iklim kusaginda bulunan ulke
lerde en buyiik sorunun kurakhk olacagi; kuresel isinma ve kurakhk nedeniyle iilkemizde bazi gol
lerin su seviyelerinde azalma tespit edildigi ve bunlann kurumaya basladigi, bazi gollerimizde ise 
kirlilik oranimn gok biiyiik boyutlara ulastigi; ekolojik dengenin bozuldugu; yer alti ve yer iistii su 
kaynaklannin kuraklik nedeniyle yeterince beslenemedigi ve yetersiz kaldigi; halkin su kullanimi 
konusunda bilingli davranmadigi ve bazi illerde susuzluk ve elektrik kesintisi korkusu yasandigi; bu
yuksehir belediyelerinin bazi tasarruf onlemleri almaya galistigi fakat ahnan onlemlerin yetersiz kal
digi; tanm sektorunde ise iirun gesitliliginde ve uretimde onemli oranlarda azalma tespit edildigi ve 
sorunlarin giindeme geldigi; bu nedenlerle kiiresel lsinmanin etkilerinin ve su kaynaklanmizin po
tansiyelinin tespit edilmesi, dniimiizdeki donemde zaten kit olan su kaynaklanmizin korunmasi, bi
lingli kullamlmasi ve ileride karsilasilmasi muhtemel su kithgina karsi onlemlerin alinmasinin 
gerektigi hususlanndan dolayi bu komisyonun kurulmastyla ilgili dnergeler verildi. 

Soz konusu, bu dnergeler Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin 23/10/2007 tarihli 10'uncu Birlesi
minde gorusiilmus ve kiiresel lsinmanin etkileri ve su kaynaklannin surduriilebilir yonetimi konulu 
bir Meclis arastirmasi komisyonunun kurulmasi kararlastirilmistir. 

Bu gahsma suresi igerisinde on iig toplanti yapan komisyonumuz, konu hakkinda bilgi edinmek 
iizere akademisyenler, ilgili kamu ve ozel kuruluslanndan yetkililer ile sivil toplum kuruluslanndan 
temsilciler davet ederek goriislerini almis, raporun yazim asamasinda yararlanmak uzere ilgili kamu 
kurumlan, sivil toplum kuruluslan, enstitiiler ve universitelerin ilgili bdliimlerinden bilgi ve belge
ler temin edilmistir. 

Iklim ve hava birbiriyle gok ig ige kavramlar. Hava yeryiiziiniin herhangi bir yerinde herhangi 
bir zamanda gozlenen ve yasanan atmosferik kosullann butiiniidiir. iklim ise bu hava ko§ullannda 
uzun siireli gozlenen degisimlerin ortalamasidir. Diinya Meteoroloji Orgutu tarafindan bu siireler or
talama otuz yil olarak belirlenmistir. 

iklim sistemi atmosfer, kara yiizeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diger su kiitleleriyle canhlan 
kapsayan karmasik ve etkilesimli bir sistemdir. Bu sistem zaman iginde kendi ig dinamiklerine ve 
"zorlamalar" olarak adlandinlan dis etmenlere bagh olarak yavas yavas degisim gosterir. 

Yerkiirenin radyasyon dengesini etkileyen, dolayisiyla iklimi degistiren iig temel yol bulun
maktadir. Bunlar giinesten diinyamiza gelen radyasyonlar, aynca diinyaya gelen birtakim radyas-
yonlarm geri doniisumii ve bunlann bir de uzun boyutlu radyasyon d6nu§iimleri olarak belirtiliyor. 
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iklim degisikligi, "nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya degi§kenliginde 
onlarca yd ya da daha uzun sure boyunca gergeklesen degisiklikler" biciminde tanimlamr. Diinya-
mizin bugune kadarki tarihi boyunca yaklasik dort buguk milyar yilhk bir periyotta dogal etmenler 
ve sureclerle iklim sisteminde bircok degisiklik olmustur. Gunumuzde sozu edilen kuresel iklim de
gisikligi ise fosil yakitlann yakilmasi, arazi kullammi degisiklikleri, ormansizla§tirma ve sanayi sii-
recleri gibi insan etkileriyle atmosfere salinan sera gazi birikimlerindeki hizh arti§in dogal sera 
etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkurenin ortalama yiizey sicakhklanndaki arti§ ve iklimde 
olu§an degisiklikleri ifade etmektedir. Sera gazi emisyonlarindaki bu artis ozellikle 1750'li yillardan 
itibaren, yani sanayi devriminin baslamasindan bu yana net olarak gozlemlenmektedir. Kuresel iklim 
degisikligi yerkurenin uzun jeoloji tarihi boyunca yasanan iklimin dogal degiskenligine ek olarak 
insan etkinliklerinin neden oldugu bir degisikliktir. 

Iklim degisikligiyle ilgili en giincel bilimsel ve teknik bilgileri cok sayida bilim insanimn kati-
hmiyla duzenli arahklarla degerlendirerek raporlar halinde yayimlayan Hiikiimetlerarasi iklim De
gisikligi Paneli'nin 2007 yihnda agikladigi Degeriendirme Raporu'nda, iklim sisteminin siiphe 
gotiirmeyecek sekilde lsindigi, 20'nci yiizyihn ortalanndan bu yana ortalama yiizey sicakliklannda 
gozlenen artisjn yiizde 90'hk bdliimunun insan kaynakli sera gazi sahnimlanndaki artistan kaynak-
landigi belirtilmektedir. 

Iklim degisikliginin sonuglanna hazirhkh olunmasi ve oiumsuz etkilerinin en aza indirilmesi 
igin iklimde gozlenen degisikliklerin ve egilimlerin gelecekte nasil olacaginin tahmin edilmesi ve 
bu degisikliklerin doga ve insan sistemlerine etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. iklim degisik
ligine sebep olan sera gazi emisyonlan atmosfere kan§tigindan, dunyanin herhangi bir noktasindan 
kaynaklanan emisyon tiim dunyayi etkilemektedir. iklim degisikliginin kuresel olgekte olusturacagi 
zararlar goz dnune alindiginda, iklim degisikligi ile mucadeleden dim ulkeler sorumludur. 

Iklim degisikligi sorununa mevcut ve gegmis s e r a g a z i emisyonlan sebep olmaktadir. Bu ne
denle, her bir ulkenin iklim degisikligi sorunundaki sorumlulugu, gegmis donemler dahil olmak iizere, 
tiim donemlerde urettigi sera gazi emisyonu ile orantihdir. Sorumlulugun tespitinde gegmisteki emis
yonlar ile gelecekteki emisyonlar birlikte goz dnune ahnmah, ulkelerin farkh sorumluluklarinin bu
lundugu da goz ardi edilmemelidir. Sorumlulugun paylasdmasina yonelik prensiplerin ise uluslararasi 
seviyede kararlastirdmasi gerekmektedir. 

Cevre alaninda sorunlann ve goziim yollanmn yerel ve ulusal sinirlan asan niteligi 1972 yihnda 
isveg'in baskenti Stockholm'de gergeklestirilen Birlesmis Milletler insan ve Cevre Konferansi ile 
uluslararasi toplumun gundemine tasinmis, 1992 yihnda Rio de Janeiro'da duzenlenen Birlesmis 
Milletler Cevre ve Kalkinma Konferansi sirasinda imzaya agilan Cdllesmeyle Mucadele Sozlesmesi, 
Biyolojik Cesithlik Sozlesmesi, iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi "Rio Uglusu" olarak adlan-
dinlmis, "surdurulebilir kalkinma" kavraminin en onemli yasal dayanaklan boylece olustunilmustur. 

Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi 9 Mayis 1992 tarihinde kabul edildi 
ama 21 Mart 1994 tarihinde yururluge girebildi. Ciinkii elli bes ulkenin bu noktada destek vermesi 
gerekiyordu ve bu ulkelerden sonuncu olarak Rusya'mn destek vermesiyle bu sozlesme yuriirliige gir-
mis oldu. 

Sozlesme belirledigi iki ek liste ile ulkeleri gruplara ayirmisti. iktisadi isbirligi ve Kalkinma 
Teskilati (OECD) uyeligi kriterine gore belirlenen bu gruplardan Ek: 1 ulkeleri, sera gazi sahmmla-
nnin azaltilmasina yonelik politika ve onlemlerde oncii rol oynayacaklardi. Ek:2 ulkeleri ise tekno
loji transferi ve finansman konulannda gelismekte olan ulkelere destek verecek gelismis ulkelerden 
gostermekteydi. 
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Sanayilesmis ulkelerin iklim degisikligi cercevesindeki yukiimluluklerini daha saglam zemin-
lerde ve daha aynntih bigimde ele alan beige, 1997 yih Arahk ayinda Japonya'nin Kyoto kentinde 
yapilan 3. Taraflar Konferansi'nda kabul edilmistir. Bu beige Kyoto Protokolu olarak bilinmektedir. 
Protokol, temel kurallan belirlemekle birlikte, bunlann pratikte uygulanmasma iliskin aynntilara gir-
memi§tir. 

Protokolun yururliige girebilmesi igin sozlesme taraflanndan en az elli besinin bu belgeye taraf 
olmasi gerekiyordu ve bu belgeye 16 Subat 2005 tarihinde -biraz once belirttigim gibi- Rusya'nm 
taraf olmasiyla yiiriirliige girmistir. 

Protokol kapsaminda, Turkiye ve Beyaz Rusya dismdaki tiim Ek: 1 ulkelerini kapsayan ve iil
kelerin 2008-2012 yillan arasinda sera gazi sahnimlanni 1990 yihna gore sinirlama ya da azaltma ko
nusunda sayisal hedefler almasini dngdren bir Ek:B listesi de hazirlanmistir. 

Ulkemiz, Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi'nin olusturulmasi asama
sindaki Hukumetlerarasi Gorusme Komitesinin New York toplantisinda goriismeler sonucunda hem 
Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Orgutu iiyesi ulkeler ve ekonomisi gegis siirecindeki iilkelerle bir
likte Ek: 1 listesine hem de OECD iilkeleriyle birlikte Ek:2 listesine dahil edilmistir. Tiirkiye, Bir
lesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi'nin eklerinde gelismis ulkeler arasinda 
degerlendirilmesinden otiirii sera gazi emisyonlanm 2000 yihna degin 1990 yih diizeyine indirmek 
ve gelisme yolundaki iilkelere mali ve teknolojik yardimda bulunmak gibi yukumliiliikleri yerine ge-
tiremeyecegi gerekgesiyle, Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi'nin Rio gdriis-
meleri sirasinda imzalamamis ve sonrasinda da taraf olmamistir. 

Daha sonra, Turkiye'nin Ek:2'den gikarak iklim Degisikligi (gergeve Sdzlesmesi'ne bir Ek: 1 iil-
kesi olarak taraf olma onerisi, 2001 yihnda Fas'in Marakes kentinde yapilan 7. Taraflar Konferan
si'nda dile getirilmis ve ilgili yardimci organ tarafindan ele alinmistir. Turkiye'nin bu onergesi, 
konferansin genel kurulunda gdriisiilerek oy birligiyle kabul edilmistir. 

Turkiye, 2004 yihnin Mayis ayinda 189'uncu taraf olarak Sdzlesme'ye katilmis ve Sozlesme 
kapsammdaki yukiimliiliiklerinden olan iklim Degisikligi I. Ulusal Bildirimi'nin 2007 yihnin Ocak 
ayinda Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi Sekreteryasina da sunmustur. 

Turkiye, 1997 yihnda Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi kapsaminda 
imzalanan ve 2005 yihnda yiirurliige giren Kyoto Protokolii'ne taraf degildir. Hig kuskusuz bunun 
en onemli nedeni, mevcut sistem igerisinde -OECD iiyesi olmasindan dolayi- Ek:l listesine dahil edilen 
Turkiye'nin Protokol'e taraf olmasi durumunda 2012 sonrasi sistemde gelismis iilkelerle beraber sa
yisal azaltim yukumliilugu almak durumunda kalabilecek olmasidir. Gayrisafi milli hasilasi, toplam 
dis borcu, insani kalkinma endeksi, ki$i basina emisyon, gelir ve enerji tuketimi degerleri gibi kri-
terler goz oniinde bulunduruldugunda Turkiye'nin gelismekte olan bir ulke oldugu tartisilmaz. Ay
nca, gerek tarihsel sorumlulugunun yuksek seviyede olmamasi gerekse kisi basina salim orani 
agisindan diinya siralamasinda bazi Ek: 1 disi ulkelerden bile daha alt seviyede yer almasindan do
layi ulkemizin sayisal bir azaltim hedefi almasi hem Sozlesme'nin "Ortak fakat farkhlastirilmis so-
rumluluklar" ilkesine aykinlik olusturmakta hem de ekonomik kalkinma haklanmiz agisindan 
olumsuzluklar igermektedir. 

Turkiye'nin ortalama hava sicakhklannda kuresel sicakhklardaki degisimlere benzer olarak genel 
anlamda bir artis egilimi soz konusudur. Bu egilimler Turkiye'nin bati ve guney bolgelerinde belir
gin olarak kendini gOs te rmek ted i r . Devlet Meteoroloji isleri Genel Mudurlugunun segilmis elli yedi 
istasyonuna ait 1952-2006 doneminde gozlenen ayhk ortalama sicakhk analiz sonuglanna gore, ozel
likle ilkbahar ve yaz mevsimi olmak iizere Turkiye'nin ortalama hava sicakhklannda 1990'larin son-
lanndan itibaren gozlenen artis dikkat gekicidir. 
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Sicakhklardaki lsinma egilimlerinde Turkiye'deki §ehirlesmenin etkisi biiyuktur. Sehirlesme, 
sehir isi adalannin yani §ehirlerde cevrelerine gore daha sicak alanlarin olusmasina yol agmaktadir 
ve kuresel isinma galismalannda kullanilan meteorolojik olgiimlerin yapildigi istasyonlan kapsamasi 
nedeniyle de onem arz etmektedir. 

Turkiye'de son yillarda yasanan sel ve kuraklik gibi bazi ekstrem hava olaylannin nedeni ola
rak dogrudan kuresel isinma gosterilmektedir. Kurakhk, yagislann kaydedilen normal seviyelerinin 
onemli blcude altina dusmesi sonucunda arazi ve su kaynaklannin oiumsuz etkilenmesine ve hidro
lojik dengenin bozulmalarina sebep olan dogal olay olarak tanimlanabilir. 

Ulkemizde kurakhk, yillar genelinde bir yd arahklarla, bazen de seyrek olarak iki yilda bir go
rulmektedir. 2007 yih, genel olarak yagi§ azhgina bagh, kurak gecmistir. Devlet Meteoroloji T§leri 
Genel Mudurlugunun hazirladigi 2007 yih kurakhk dagihmina gore, Edirne, Kirklareli, Canakkale, 
Eski§ehir, Nigde, Kayseri, Tokat, Amasya, Mersin illeri civanyla Dogu Karadeniz ve Dogu Anado
lu'nun kuzey bolumleri disinda kalan ve Turkiye'nin yakla§ik iigte 2'sine karsdik gelen alanlar kurak 
bir yd yasamistir. 2007 yihnda ya§anan su sikintisinda, o yd ulkenin buyiik bdlumunde yagisjann nor
mallerin altinda gergekle§mis olmasi kadar, onceki yillarda gozlenen yagis azhginin da etkisi bu
lunmaktadir. 

Turn bu sorunlann gozume ulastirilmasi konusuyla ilgili olarak da, onemli gah§malar yapilmasi 
ve bunlarin kamuoyu tarafindan ve yetkililer tarafindan da gortilmus olmasi ayrica bizim agimizdan 
gok sevindiricidir. 

Turkiye'nin, sera gazi emisyonlannin azaltilmasi konusunda Sozlesjme kapsaminda herhangi 
bir sayisal azaltim yiikiimlulugu olmadigi halde, tiim sektorlerde kapsamh galismalar baslatdmis, 
gerekli mevzuat gahsnialanna hiz verilmi§, bu gergevede, Cevre Kanunu, Enerji Verimliligi Kanunu, 
Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bunlara bagh alt mevzuat yuriirliige girmistir. 

Araglarda kullanilan yakit kalitesinin iyilestirilmesi ve biyoyakitlann kullanilmasi, yeni tekno
loji uriinu motorlara sahip tasitlann kullanilmasi, eski araglann trafikten gekilmesi, biiyiik sehirlerde 
toplu tasimacihgin tesviki ve metro ve hafif rayh sistemlerin kullanimimn hizla yayginlastinlmasi, 
hizh tren hatlanni ihtiva eden demiryolu agimn artinlmasi ve iyilestirilmesi ulastirma sektorunde 
onemli uygulamalar olarak gorulmektedir. 

Sanayi sektorunde, basta gimento ve demir-gelik tesisleri olmak uzere enerji verimliliginin ar
tinlmasi, daha kaliteli yakitlann ve alternatif yakitlann kullammi yoniindeki galismalar da baslatil
mistir. 

Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; kiiresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin surdurulebi
lir yonetimi konulu Meclis arastirmasi komisyonunun gah§malan ve duzenlenen komisyon raporu 
hakkinda genel bilgiler igeren konusmami bitirirken, bize oldugu kadar bizden sonraki kusaklar igin 
de onemli bir kaynak teskil edecegini du§undugiim bu raporun hayirh olmasini ve raporda geni§ bir 
§ekilde yer alan onerilerin de ilgili dim kurum, kurulu§ ve yetkililerce, hatta toplumumuzu olu§turan 
tiim bireylerce dikkate ahnmasini temenni ediyorum. 

Yuce Meclisinizi saygiyla selamhyorum. (Alkislar) 

BA§KAN - Te§ekkur ederim Sayin Sarigam. 

Komisyon adina, Baskan, Hatay Milletvekili Sayin Mustafa Oztiirk. 

Buyurun Sayin Ozturk. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
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(10/1,4,5,7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) ESAS NUMARALI MECLIS ARASTIRMASI KO
MISYONU BASKANI MUSTAFA OZTURK (Hatay) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kii
resel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin surdurulebilir yonetimiyle ilgili Meclis arastirma raporu 
tamamlanmis durumdadir. 

On iki adet arastirma onergesi verilmis, bu onergeler tek tek Meclis arastirma raporuna birles-
tirilerek tek rapor haline getirilmistir. 

Komisyonumuz on uc adet toplanti yapmi§, bu toplantilarda 37 adet ilgili kurum, kurulu§, sivil 
toplum orgiitii ve uzman kisileri dinlemistir. 

Yine Komisyonumuz gesitli bolgelerde incelemelerde bulunmu§, Konya, Usak, Kutahya, Edime, 
Tekirdag, Sakarya, Hatay, Sanliurfa gibi bolgelerde. Bu bolgeler incelenirken ozellikle kuraklik ba
kimindan onemli olan bolgeler, atik su bakimindan onemli olan bolgeler, yer alti suyu bakimindan 
onemli olan bolgeler, ormanla§ma ve ormansizlasma bakimindan onemli olan bolgeler, jeotermal 
kaynaklar bakimindan onemli olan bolgeler incelenerek bu bolgelerde incelemeler yapilmis. Yani 
biraz once Cumhuriyet Halk Partili arkadastmizin konu§masinda degindigi gibi "Benim bolgemden 
niye hig bahsetmediniz?" degil, Turkiye'nin genelindeki bolgelerden incelemeler yapilmis. Yani bir 
Konya bolgesi kurakhk bakimindan incelenmis, bir Ergene havzasi su, kirlilik bakimindan incelen
miŝ  Ayni konu zaten Gediz'de var. Zaten Gediz'de oldugu igin ayni bolgeye tekrar tekrar gidilme-
sine de gerek gortilmemi§, yani rapora o bolgenin detayli olarak konusuna girilmemi§. Tiirkiye'nin 
su yonetimi nasil olmah? Suyla ilgili bir yonetimde sikintisi var, gok ba§h bir ydnetim var diyoruz. 
Bunu nasil yonetmeliyiz, ozellikle kuresel lsinmamn etkisi giin gegtikge etkili oldugu bir devrede bu 
konuyu nasil yonetmeliyiz, atik suyu nasil yonetmeliyiz, igme suyunu nasil yonetmeliyiz, tarimda 
suyu nasil yonetmeliyiz? Hazirlanan raporun dziine bakildigi zaman goriilecek ki gok basjihk yone-
timinden entegre havza bazinda su yonetimi olu§turulmahdir diyoruz, on yedi kuruma yakin kuru
mun yonetiminde olan suyun artik merkezde bir yonetimde, yerelde ise bir yonetimin emrinde 
olmahdir diyoruz. Yoksa filan ilin filan ilgesinin filan mahallesinin sorunlanna bu raporda yer ver-
medik. Ulkenin genel suyuyla ilgili sorunlarinin uzerinde ozellikle yer verdik. 

Bu raporda yine ozellikle §unun uzerinde yogun olarak durmak istiyoruz: Atmosfere her yd 7,9 
milyar ton karbon atilmakta. Bunun 4,6 milyar tonu ormanlar, bitkiler, denizler, sulak alanlar tara
findan tutulmaktadir, yutak alanlar tarafindan tutulmaktadir. Her yd atmosferde ise 3,3 milyar ton kar
bon kalmakta, yani her yd atmosferde karbondioksit, metan gazi, diazot monoksit seviyesi surekli 
olarak artmakta. Bunlar ise yeryuziinun lsinmasina neden olmakta. Yeryiizii bugiin 0,74 derece isinmi§ 
durumdadir. Oniimiizdeki 2050 yihna kadar ortalama 2 derece sicakhgin artacagi beklenmektedir. 

Ozellikle sera gazmdan birinci derecede sorumlu iilkeye baktigimiz zaman... Yiizde 27,9 at
mosfere atilan karbondioksit, 2004 yihnda 49 milyar ton karbondioksit esdegeri gazdir. Bunun yiizde 
29,7'si Amerika Birlesik Devletleri tarafindan atihyor, bunun yiizde 27'si Avrupa Birligi tarafindan 
atihyor, yiizde 8,2'si Rusya, yiizde 7,2'si Cin, yiizde 4,1'i Japonya, binde 4'ii ise Turkiye tarafindan 
atihyor. Binde 4'u, dikkat edin. Bizim ulkemizde bazi kuruluslar gikiyor, diyor ki: "Turkiye'de ter
mik santral kurulmasin. Tiirkiye'de §u santral kurulmasin. Turkiye'de bunlar yapilmasin." Turkiye 
dunyanin enerji fakiri bir iilkesidir, onemli enerji fakiri bir ulkesidir. Kisi basina enerji tiiketiminde 
2.100 kilovat saat elektrik enerjisi tuketimimiz var. Bu raporda bunlar detayli olarak verilmistir. Ya-
nimizda, hemen yanimizdaki Yunanistan'in kisi basina elektrik enerjisi tuketimi 5.600 kilovat saat. 
Turkiye'nin, Yunanistan seviyesine gelmesi igin yaklasjk olarak 200 milyar dolann uzerinde yatinm 
yapmasi lazim. Turkiye enerjiyi dogru ve verimli kullanacak ama yeni enerji kaynaklannin yatinmina 
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da girecek. Diyorlar ki: Turkiye ruzgar enerjisine girsin, sifir karbondioksit emisyonlu. Maksimum, 
siz, yuzde 10, yiizde 15 yapabilirsiniz, bunun etutleri, incelemeleri yapildigi zaman, su andaki tek-
nolojiyle. Elli sene sonraki teknolojiyi bilmiyoruz. Bunu ozellikle soyleyeyim. Riizgar enerjisiyle il
gili Tiirkiye'nin potansiyeli bugiinkii teknolojiye gore yaklasik yiizde 15, urettigimiz enerjinin ancak 
yiizde 15'i. Dolayisiyla, diinyayi biz karbondioksit olarak kirletmiyoruz. Diinyayi kirletmedigimiz 
halde o ulkeler geliyor, bazi sivil toplum orgutleri bize geliyorlar, akil veriyorlar. Once diyoruz kendi 
iilkendeki pisligi temizle. Bu sadece o iilkenin sorunu da degil, yanhs anlasilmasin, bu dunyamn so
runu. Bu problemi gdzmek igin bugun atmosfere attigimiz karbondioksitin atmosferde bozulma sii-
resi elli ile altmis yil. Yani bugiin coziimlere baslamazsak yann bununla ilgili geg kalmis oluruz. 
Bunu da ozellikle belirtmek istiyorum. 

Kuresel lsinmayla ilgili ne olacak dniimiizdeki yillarda? Seller artacak. Sel artarsa ne olur? Art-
sin sel. Evet, bir kere, sel arttigi zaman su sebeke sistemi bastan sona tahrip olacak, tanmsal alanlar 
ciddi sekilde tahrip olacak, tanmdan saghkh iiriin almaniz mumkiin olmayacak noktaya gelecek. Bir 
yanda anormal yagislar olacak -ki Turkiye'nin Karadeniz Bolgesi'nde ciddi yagislar bekliyoruz dnii
miizdeki donemlerde, yirmi, otuz yilhk periyotta- ama Akdeniz Bolgesi, ic Anadolu Bolgesi, Gii
neydogu Anadolu Bolgesi'nde de yagislarda azalma olacak. iste tarimda buna gore ne gibi coziimler 
uretmemiz lazim, bu raporda detaylanyla var. 

Altim ozellikle gizerek soyliiyorum: Su kaynaklanmizin dogru yonetimi igin ozellikle suda ne 
gibi yonetim sistemi olusturmamiz lazim? Su kanununun detayh olarak altbashgi bu raporda var, detayh 
olarak verdik burada; nasil bir yonetim olusturulmah, bunlan detayh olarak raporda zikrettik. 

Yine, ozellikle dniimiizdeki donemde, biliyorsunuz, kuresel lsinmayla birlikte yagis rejiminde 
degi§menin yanmda gok ciddi olumsuzluklardan biri de kar yagislannda ciddi azalmalar oluyor. Kar 
yagmamasi dernek su kaynaklannin tutulmamasi demektir. Su tutulmadigi zaman sizin kaliteli suyu 
temin etmeniz ve bunlan saghkh noktaya ulastirmaniz mumkun degildir. Bugiin Finlandiya, bugiin 
isveg, bugiin Norveg gibi ulkeler dune kadar kayakgihktan para kazamrken bugun bu ulkeler bas bas 
baginyor, kar yagmiyor, suni karlar yapiyorlar. Diinyayi ciddi sekilde bu konu tehdit ediyor. Bu 
konuyu gdzmek igin, benim bdlgem-senin bdlgen degil, ulkenin problemini gdzmek igin el birligiyle 
-ben bunu ozellikle soyliiyorum- iktidanndan muhalefetine varmcaya kadar biitiin milletvekilleri-
mizle beraber boyle bir dostane, bir samimiyet, bir birlik beraberlik igerisinde bu gahsma yapildi. 
Bunu ozellikle belirtiyorum. Hig kimseden... Muhalefetse muhalefetliligini soyle dedik, orada bu 
rapora detaylanyla yansimalanni gdsterdik. Ciinkii bu sorun Turkiye'nin sorunu. Bunu gdzmemiz igin 
el birligiyle gahsmalar yapmamiz gerekiyor. 

Peki, Turkiye'de sanayide ne yapmamiz lazim? Ana bashklar olarak yapmamiz gerekenler iize-
rinde de duracagim. Sanayide enerji yogun bir sanayicilik var bizde. Hem enerjiyi ithal ediyoruz 
hem de enerji yogun bir sanayicilik yapiyoruz. Nedir? Demir gelik sanayisi. Nedir? Gimento sana-
yisi. Artik buna dur dememiz lazim. Ciinkii ithal ediyoruz. Neyi? Enerjiyi. Onemli miktarda enerjiyi 
disan dan ithal ediyoruz. Buna dur dememiz lazim, enerji yogun olmayan sanayiye gegmemiz lazim. 
Birincisi bu. 

ikincisi: Ozellikle bizde araglar yaslandikga vergi dusiiyor. Yani "Fazla yakit tiiket ey arag, ver-
giyi az alahm senden." diyoruz. Bu fevkalade yanhs bir model, diinyamn higbir yerinde uygulan-
mayan bir sistem. Araglar yaslandikga, yakit tuketimi arttikga vergi de ona gore makul olacak. Makul 
bir vergi sistemi olmasi gerekiyor. 

- 3 0 0 -



TBMM B: 5 14 .10 . 2008 O: 5 

Yine enerjide, ozellikle ulkemizde basta riizgar enerjisi, giines enerjisi, biyokiitle, nukleer enerji 
olmak uzere... Altim cizerek soyliiyoruz iktidanyla muhalefetiyle: "Cevresel tiim kaygilan gidermek 
kaydiyla nukleer enerji bu memlekette kurulmali." Ama nukleer enerji de Turkiye'nin enerji soru-
nunu cozer diye bu raporda bir sey de demedik. Yuzde 7 maksimum, maksimum yuzde 7'sini coze-
cek Turkiye'nin, enerji konusunda katki saglayacak. 

Yine ozellikle bu cah§mada biz, agaclandirmamn ciddi sekilde tesyik edilmesi, gelistirilmesi 
gerektiginin uzerinde duruyoruz. Cevre ve Orman Bakanligimiz zaten bu konuda ciddi bir sekilde ca
hsmalar yapiyor. Bu gahsmalann devam ederek... Basta Sayin Bakammiz olmak uzere ilgili turn 
kurum ve kuruluslara bu noktada tesekkur ediyoruz ve galismalannda da basanlar diliyoruz. 

Yine ozellikle en fazla enerji tukettigimiz alanlardan birini de degeriendirdigimiz zaman yer alti 
su kaynaklanmizda ciddi dususlerin oldugunu goriiyoruz. Bu yer alti su kaynaklanmizda da mut
laka gerekli onlemleri almamiz gerekiyor, tarimda vahsi sulamaya mutlaka son vermemiz gerekiyor; 
mutlaka tarimda basingh sulamalan daha cazip hale getirecek sistemleri kurmamizda yarar oldugu 
dusiincesindeyiz. 

Yine bu gahsmamizda ulasimda ozellikle kara yolu tasimacihginin agirhkta oldugunu goriiyo
ruz. Kara yolu tasimacihgindan deniz yolu ve demir yolu tasimacihgina da gegilmesinde ciddi ya-
rarlar oldugunu, enerji tiiketimi agisindan faydali oldugunu goriiyoruz. 

Son olarak, ozellikle Kyoto'yla ilgili kanun sozlesme taslaginin bir an once Meclisimize gele-
rek gdriisiilmesi gerektigi kanaatindeyim. Bu sozlesme taslagi Meclisimize geldigi zaman oniimuz-
deki suregte, ozellikle 2008 yihnin sonunda Polonya'da yapilacak toplantiya Turkiye'miz aktif olarak 
katilacak. Turkiye'nin uzerine higbir yukumluliik Kyoto'dan dolayi gelmiyor. 

Bunu da ozellikle belirtir, hepinizi saygiyla selamlarim. Sag olun, var olun. (AK PARTI sirala
nndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Ozturk. 
Hukumet adina Cevre ve Orman Bakani Saym Veysel Eroglu. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Cok Degerli Baskan, 

saygideger milletvekilleri; oncelikle hepinizi en kalbi sekilde selamhyorum, saygilanmi arz ediyorum. 
Son donemde diinya ve ulke giindeminde oldugu gibi yiice Meclisimizin de onemle uzerinde dur-

dugu kuresel isinma ve iklim degisikligi konusu hem Meclis arastirma komisyonu tarafindan dikkatle 
incelenmis hem de gesitli oturumlarda tartismaya agilmistir. Kuresel ismma, iklim degisikligi ve ku
rakhkla miicadelenin onemine binaen, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinde hemen hemen butiin siyasi 
partilerin katihmiyla iklim degisikligi arastirma komisyonu kurulmus olmasi ve konunun gok de
tayli bir §ekilde incelenmis olmasi Bakanhgimca da takdir edilen bir husustur. Onu ozellikle belirt
mek istiyorum. Bundan dolayi, basta Komisyon Baskammiz olmak uzere, bu gah§mada emegi gegen 
biitun komisyon uyelerine, onerge sahibi milletvekillerimize, komisyon gahsmalanna katki sagla
yan kamu kurum ve kuruluslanna ve sivil toplum kuruluslanna tesekkiirii bir borg biliyorum. Biz de 
sizlere bu konuyu "efradim cami agyanni mani" vecizesine uygun olacak sekilde bir kitapgik hazir-
ladik ve sizlere bu kitapgigi arz ettik. Butiin bu bilgileri, aynca kitapgigin arkasinda CD var, oradan 
da detayli bir sekilde gormek miimkiindur. Esasen, tabii, daha onceki donemde de boyle bir komis
yon kurulmustu. Ben de o zaman DSI Genel Mudurii iken komisyona bu konuda, su kaynaklannin 
nasil ydnetilmesi konusunda yaklasik dort bes saat siiren bir bilgi arz etmistim. Gergekten o komis
yon da gok iyi bir sekilde gahsti. Ben, gegmiste bu komisyonun baskanhgini yapan Profesor Doktor 
Adem Bastiirk'e ve diger komisyon uyelerine de tesekkurii bir borg biliyorum. 
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Degerli Baskan, muhterem arkadaslanm; iklim degisikligi bugiin dunyada karsilastigimiz, kii
resel olcekte en buyuk meselelerden birisi olarak ifade edilmektedir. Bugiin gelinen nokta itibanyla 
iklim degisikligi, fiziksel ve tabii cevre, sehir hayati, kalkinma ve ekonomi, teknoloji, insan haklan, 
tanm ve gida, temiz su ve saglik olmak iizere hayatimizin her safhasini etkilemekte ve yonetimlerin 
bu konularda coziim cabalanni artirmalanni mecburi kilmaktadir. 

Atmosferdeki karbondioksit ve oteki sera gazi birikimlerinde Sanayi inkilabi'ndan sonra basla
yan hizh biiyume temayiiliine paralel olarak, kuresel ortalama yiizey sicakhklannda belirgin bir artis 
egilimi gozlenmektedir. Basbakammiz Sayin Recep Tayyip Erdogan'in defaten belirttigi gibi Turkiye, 
Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi kapsaminda ve surdiiriilebilir kalkinma 
ilkeleri dogrultusunda bir yandan kalkinmasini siirdiiriirken diger yandan iklim degisikliginin olum
suz etkilerini azaltmaya yonelik yurutulen kuresel mucadelede yerini almayi hedeflemektedir. Nite
kim, bu sozlesmeye 24 Mayis 2004 tarihi itibanyla taraf olan ulkemiz aynca Kyoto Protokolu'ne de 
taraf olmak igin gerekli adimi atmis ve konu Turkiye Biiyuk Millet Meclisi gundemine gelmis bu
lunmaktadir. 

Degerli milletvekili arkadaslanm, sizlere iklim degisikligi tesirleriyle alakah tahminler ve iil
kemizin bu konudaki gahsmalan hakkinda bazi kisa bilgiler arz etmek istiyomm. 

Kiiresel iklim modellerinin iilkemizle alakah neticelerine gore, Tiirkiye'yi igine alan bolgelerde, 
yagislarda bazi bolgelerde yiizde 20 civannda bir azalma beklenmektedir. Yagisla buharlasmanin 
arasindaki farkin yiizde degisimine bakildigmda, Tiirkiye'nin kuzeyinde, bilhassa Dogu Karadeniz 
Bolgesi'nde artislar beklenmektedir. Yani bu bolgelerde normale gore, uzun donem ortalamalara gore 
daha fazla bir yagisin olacagi beklenmektedir. 

Tabii, su potansiyeli agisindan kar yagislan gok onemlidir. Kar degerinde de yani kar suyu es-
degerinde, Dogu Anadolu Bdlgesi'nin yiiksek bolumlerinde ve Karadeniz'in daglanmn dogu kisim-
lannda 20 santimetreye ulasan bir azalma olacagi beklenmektedir. Bu, tabii, Dicle ve Firat 
nehirlerindeki akislann bir miktar azalacagi anlamina gelmektedir. Dolayisiyla bu yiizden suyumuzu 
gok dikkatli bir sekilde kullanmamiz ve tasarruf etmemiz gerektigi agiktir. 

Bilindigi iizere iklim degisikligi konusunda atilan en onemli uluslararasi adim iilkemizin de 
imza attigi iklim Degisikligi Cergeve Sdzlesmesi'dir. Sozlesme gergevesindeki gahsmalann tespiti 
maksadiyla 2004 yihnda Cevre ve Orman Bakanhginin baskanhginda iklim Degisikligi Koordinas
yon Kumlu yeniden yapilandinlmis ve kurul biinyesinde sekiz tane komisyon, gahsma grubu olus-
tumlmustur. 

iklim degisikligiyle miicadelede Turkiye esitlik temelinde ortak fakat farkh sorumluluklar il-
kesi ve kendi kabiliyetleri dogrultusunda gayret gdstermektedir. Bu hususta ahnan tedbirier, basta 
enerji olmak uzere, ulasim, sanayi, ziraat, atik yonetimi ve arazi kullanim degisikligi ile ormancihk 
sektdrlerinde yogunlasmaktadir. 

Ben bu enerji konusunda atilan adimlari gok kisa olarak, zamamm sinirh oldugu igin ozetlemek 
istiyomm: 

Enerji, tabii ki bugiin sera gazi emisyonlan bakimindan kilit sektorlerden birisidir. Enerji sek
tortinde ahnan tedbirlerin bazilanm kisaca arz ediyomm: Bir kere hidroelektrik potansiyelinin hizla 
kullanilmasina gayret edilmektedir, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklannin kullanimmin artinl
masi soz konusudur. Nitekim ruzgar enerjisinden bahsedildi. Enerji verimliligi, yakit kalitesinin iyi
lestirilmesi, termik santrallerin rehabilitasyonu ve nukleer enerji giig santrallerinin kumlmasi 
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noktasinda birtakim gahsmalar yapilmaktadir bilindigi uzere. Ozellikle hidroelektrik enerji potansi
yeli konusunda bilindigi iizere Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bu Kanun'a ve EPDK Kanunu'na is
tinaden Su Kullanim Hakki Anlasmasi Yonetmeligi devreye girmistir, yururliige girmistir. Az once 
de belirtmistim konusmamda. Bu gergevede, ozellikle 6 Ekim 2008 tarihi itibanyla ozel sektor mii-
racaatlan 1.497'ye yiikselmi§ ve bu sebeple 21.384 megavathk bir potansiyele muracaat edilmistir. 
Boylece takriben 15 milyon dolarlik bir yatinm Turkiye'de hidroelektrik enerji yatinmlan gergeve
sinde ozel sektor tarafindan gergeklestirilecektir. 

Ulasim agisindan da ulasim sektorunde ahnan tedbirleri ise kisaca belirtirsek: Araglarda kulla
mlan yakit kalitesinin iyilestirilmesi, biyoyakitlann kullamlmasi, toplu tasimin yayginlastinlmasi, 
eski araglarin trafikten gekilmesi, yiik tasimacihginda demir yolu ve deniz yollannin kullanimma 
agirhk verilmesi, hizh tren hatlanni da igeren demir yolu aginin artinlmasi ve iyilestirilmesi onemli 
miktarda sera gazi emisyonunu dnleyecektir diye diisiiniiyomz. Bir misal olarak, Asya ve Avrupa 
yakasini birbirine baglayacak olan istanbul Bogazi Marmaray Tiip Gegit Projesi'yle yilda 130 bin ton 
karbondioksidin atmosfere verilmesi dnlenecektir. Bilindigi gibi, Sayin Basbakanimiz da en son iki 
tane tiipiin yerlestirilmesi vesilesiyle Uskiidar'la Saraybumu arasinda yiiruyii? yapmi§tir. 

Sanayi olarak da sanayi sektorunde basta gimento ve demir-gelik tesisleri olmak uzere enerjile-
rinin artinlmasi, daha kaliteli yakitlarin kullamlmasi ve alternatif yakitlarin kullanimi yonunde ga
hsmalar baslatilmistir. 

Arazi kullanimi konusunda da, Cevre ve Orman Bakanligi olarak 2002 yihnda yiizde 5 seviye
sinde olan 1/100.000'lik gevre duzeni planlannda su anda yiizde 60'lar noktasina yaklasmis bulu-
nuyomz. 

Atik yonetimi konusundan da kisaca bahsetmek istiyomm. Atiklann kaynaginda azaltilmasi, 
geri kazamlmasi, duzenli depolama alanlarmin artinlmasi, deponi gazinin enerjiye ddniistiirulmesi 
gahsmalan yayginlastinlmaktadir. Bu maksatla 2008-2012 yillanni kapsayan bir kati atik eylem plani 
hazirlanmistir. 

Zirai konularda da iklim degisikliginin iilke tanmi uzerine etkilerinin belirlenmesi gahsmalanna 
da baslanmistir. Tanmsal kurakhkla miicadele igin Tanmsal Kurakhk Yonetim Koordinasyon Kumlu 
olustumlmustur. Bununla ilgili detaylan gegiyorum. 

Ozellikle, bilindigi iizere, iklim degisikligiyle mucadelede bir diger onemli husus da yutak alani 
olarak tabir edilen sera, ozellikle orman alanlarmin ve meralann artinlmasi, sulak alanlann artinl-
masidir. Sunu iddia ediyomz biz: Turkiye'de orman varhgi hem miktar olarak hem de alan olarak art
maktadir. Son yillarda orman alanlanmiz 1 milyon hektar artmistir. Aynca miktar olarak bakin sunu 
da sey yapayim: 1970 yihnda 936 milyon metrekup olan orman miktan, 2004 yihnda bu servet 1 
milyon 288 bin metrekiipe yiikselerek agag servetimiz 352 milyon metrekup artmistir. Bu gergekten 
onemlidir. Bilhassa, malum oldugu iizere biitiin vatandaslanmizin, kamu kumm kuruluslanmn des-
tegiyle Agaglandirma ve Erozyon Kontrolu Eylem Plani gergevesinde bir seferberlik baslatilmistir ve 
bu seferberlik gergevesinde 2012 yih sonuna kadar 2,3 milyon hektarhk bir alan agaglandinlacaktir. 
Aynca fidan iiretimi konusunda da buyiik bir gelisme saglanmistir. 2012 yihnda 117 milyon olan 
fidan iiretimimiz -yilda- 2008 yihnda 400 milyona gikanlmistir. 

BASKAN - Sayin Bakan, bir saniye. Gahsma siiremiz 21.00'de bitiyor. iki buguk dakikamz 
var, konusmanizi ona gore ayarlarsaniz... 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Hemen toparliyorum efendim. 
Su kaynaklan agisindan... Tabii, ben ashnda detayh bir konusma hazirlamistim ama hakikaten 

vaktinizi de zorlamak istemiyomm. Ciinku bu saatte... Ancak ozellikle ben satirbaslanyla... 
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Baraj ve goletlerin tamamlanmasina hiz veriyoruz. Zirai sulamada tamamen iptidai sulama sis-
temlerini terk ettik, modern sulama sistemlerine gectik. Nitekim gecmiste yiizde 5 nispetinde olan mo
dern kapah basingh sulama sistemlerini projelerimizde yuzde 70-75'e gikardigimizi ozellikle 
belirtmek istiyorum. GAP, KOP, DAP gibi projeler basladi. Havzalar arasinda su aktarmayla ilgili ger
gekten bosa akan sulan ulkemize kazandinyoruz, sulama maksadiyla, igme suyu maksadiyla kazan-
dinyoruz. Nitekim, Goksu Nehri'yle alakah bir milletvekilimizin belirttigi hususla ilgili agiklama 
yapacaktim ama kendisine elden vermek istiyorum. Az once bir hesap yaptim. Normal, bizim Goksu 
Nehri'nde, Silifke'de ortalama yilda 3,8 milyar metrekiip suyumuz var. Bunun 2,4 milyar metrekiipii 
Konya hudutlan iginden kaynaklaniyor. Bunun sadece 414 milyon metrekupunii ahyoruz ki bu tas-
kinlan onlemesi, Mut Ovasi sulamasi gibi sulamalarda kullanilmasi disinda gene de denize akacak 
miktarda su var. Entegre su yonetimine gegtik. 

Bilhassa sunu sdylemek istiyorum: Az once de ifade edildigi gibi, su yonetiminde gok bashh-
gin onlenmesi maksadiyla, Basbakanimiz, bildiginiz uzere, bir teklifle DSI Genel Mudurlugunu de 
Gevre ve Orman Bakanligina bagiamistir. Boylece su yonetiminde gok bashhk biiyiik dlgude onlen-
mi§tir. Yetkilerin buyiik bir kismi DSI'de toplanmak iizeredir. 

Keza igme suyu eylem plani yapilmi§tir. 
BA$KAN - Sure doldu, selamlarsamz... 
GEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Hayhay, selamhyorum. 
Netice olarak ben sunu sdylemek istiyorum, size ilettigim kitapgikta gok detayi var: Bizlere 

emanet edilen bu vatamn daha ya§anabilir bir gevreye kavusmasini saglamak igin birlikte gayret ede
rek, aziz milletimizin daha giizel bir gevrede ya§amasmi ben gdnulden diliyorum. 

Hepinize saygilanmi sunuyorum efendim. 
Gok te§ekkur ediyorum. (AK PARTI ve MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Te?ekkur ederim Sayin Bakan. 
Gahsma suremiz dolmustur. 
Kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin surdurulebilir yonetimi konusunda kurulmus bu

lunan Meclis arastirmasi komisyonu raporu uzerindeki genel goriismeye devam etmek ve alinan karar 
geregince kanun tasari ve tekliflerini sirasiyla goriismek igin, 15 Ekim 2008 Carsamba giinu saat 
11.00'de toplanmak uzere birlesimi kapatiyorum. 

K a p a n m a Saat i : 21.00 

• 
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Kuddusi Okkir Haziran 2 0 0 7 tarihinde Umraniye sorusturmasi 
kapsaminda tutuklanmishr. Amlan kisi aradan ge9en 1 yihn sonunda, sorusturma siirecinde 
yasanan hukuk disi ve sorumsuz uygulamalar sebebiyle halen Edirne Trakya Universitesi 
Hastanesinde oliimle pencelesmektedir. Doktorlar hayatmdan Umit kesmis durumdadirlar. 

Kuddusi Okkir; 8 ay boyunca Tekirdag F 1 Tipi Cezaevinde bir kisilik 
hucrede tutulduktan sonra "maj5r depresyon" tanisiyla Bakirkoy Devlet Hastanesine sevk 
edilmis, cigerlerinden rahatsiz oldugu gerekcesiyle Bayrampasa Devlet Hastanesine sevk 
edilmis, muteakip 3 hafta icinde ise Bayrampasa ve Haseki Devlet Hastaneleri ile Yedi Kule 
Gogiis Hastahklan Hastanesinde sayisiz kez dolastinlmi§tir.Hastaneler yatismi kabul 
etmemistir. 

Bu donemde e§inin rahatsizligi hakkinda bilgi alamayan, kendisiyle temas 
kurulmasina imkan verilmeyen esi Sabriye Okkir uzun ugraslardan sonra esini Bayrampasa 
Cezaevinde bir koridor kOsesinde, yer sedyesinde tamnmayacak halde bulmustur. Esi 
konusamaz, beslenemez ve kendisini tamyamaz haldedir. Durumun ciddiyetinden panige 
kapilan Cezaevi yetkilileri en nihayet bir kez daha hastayi Tekirdag Cezaevine sevk 
etmislerdir. 

Kuddusi Okkir Tekirdag Devlet Hastanesi aracihgiyla en nihayet Edirne 
Trakya Universitesi Hastanesine sevk edilmis olup, halen bu hastanededir. Adi gecenin 
bakim ve tedavisinde Edirne Trakya Universitesi Hastanesinde her tiirlu ozen 
gosrcrilmesine ragmen; uzun stireden bu yana bilinci kapah olan hasta 28 Mayis tarihinde 
yogun bakima ahnmis durumdadir. 

0 6 . 0 5 . 2 0 0 8 tarihli epikriz belgesine gore; adi gecenin Akciger BT'sinde 
bilateral plevral efttzyon ve solda etelektazi saptandigi, solda aere akciger voliimiinun 
yakla§ik % 50 azaldigi, genel tibbi durumunun psikiyatrik durumundan daha mustacel oldugu, 
NGS ile beslenmesi ve sivi replasmani yapilmasi gerektiginden yogun bakim kosullannda 
tedavisinin yapilmasi gerektigi tespit olunmustur. 

Gelismeler, Ergenekon sorusturmasi kapsaminda "her ne pahasina olursa 
olsun delil bulma, dclil yaratma" anlayisiyla hareket edildigini gostermektedir. Cezaevi 
kurumlariyla saglik kurumlan arasindaki kopukluklar ve sorumsuzluklar sebebiyledir ki, 
adi gecenin hayatindan bugiin limit kesilmis durumdadir. 1 yih bulan hazirhk sorusturmasi 
sebebiyle, hakkinda iddianamc dahi diizenlenmeyen, ne ile suclandiguu bilemeyen -
belki de bilemeyecek olan, kendisini savunma imkani olmayan Kuddusi Okkir ; yasanan 
ve devam etmekte olan hak ihlalleri silsilesi sonucunda hayatini kaybetmek iizeredir. 

Olayin hem adli mercileri ve hem de saglik kurumlanni ilgilendiren boyutlan 
bulunmakla, onergenin Basbakanlik Makamina yQneltilmesi gerekmistir. 

Bu bilgi ve degerlendirmeler lsigmda ivedi olarak asagidaki 
hususlann cevaplandinlmasini ve acih ailenin 
bilgilendirilmesini talep etmek geregi dogmu§tur; 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, yogun bakimdaki bir tutuklunun durumuna iliskin Basba

kandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/3973) 

T B M M B a s k a n h g i n a 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Sn. R.Tayyip Erdogan 
tarafindan yazili olarak cevaplandinlmasini Anayasa'nin 98 ve igtuzugun 96. 
maddeleri geregince saygiyla talep ederim. * 

^ A t i l l a Kart 
CHP Konya Milletvekili 
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(1) K u d d u s i O k k i r hakkindaki suclama nedir? 

Neden 8 ay boyunca 1 k i s i l i k h i i c r c d e tutulmustur? 

Bu siirecte h a n g i s e b e p l e r l e o l i i m l e p e n c e l e s i r hale gelmistir? 
Bunu yaratan f i z i k i s e b e p l e r nedir? 

(2) Bu sorumsuz, despot ve keyfi uygulamalara yol agan kamu 
gorevlilerinin tespitiyle haklannda i d a r i v e a d l i s u r e c i hemen baslatacak 
misiniz? 

Cezaevi ve saghk kurumlarindaki bu g a d d a r u y g u l a m a l a n n 
sebebi nedir? 

B e l l i b a z i o l a y l a r l a ilgili olarak verilen talimatlar sebebiyle mi 
b o y l e s i n e a c i m a s i z uygulamalar yapilmaktadir? 

E r g e n e k o n s o r u s t u r m a s i h a n g i a s a m a d a d i r ? I d d i a n a m e 
m u h t e m e l e n n e z a m a n d i i z e n l e n e c e k t i r ? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2253/3100 OST./̂ 2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi ifadeli, 03/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/3973-7123/15034 sayih yazi, 

b) Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Muduriugu ifadeli, 11/07/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-75-12/3047 sayih yazi, 

c) 29/07/2008 tarihli ve 1836/1065 sayih yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde Basbakanliga gonderilen ve ilgi (b) yazi ile Bakanligimizca 
cevaplandinlmasi tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafindan Sayin Basbakan'a 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/3973 Esas No.lu soru onergesine iliskin 
cevaba esas teskil edecek bilgilerin derlenebilmesi icin ilgi (c) yazimizla ek siire istenilmis olup, 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi Ictiizugunun 99. maddesi uyannca hazirlanan cevap ornegi iki niisha 
halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2251/3098 
Konu : Yazih soru onergesi 

0 ^ 1 0 2 0 0 8 

Sayin Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayin Basbakan'a yoneltilip Bakanligimiz koordinatorlugiinde cevaplandinlmasi tensip 
olunan 7/3973 Esas No.lu soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Soru onergesinde adi gecen sahsin, "silahh teror orgiitiine iiye olmak" sucundan istanbul 
9. Agir Ceza Mahkemesinin 23/06/2007 tarihli ve 2007/96 sorgu, 2007/1536 sorusturma sayili 
tevkif miizekkeresi geregince tutuklanarak istanbul H Tipi Kapah Ceza Infaz Kurumuna 
konuldugu, Bakanligimiz Ceza ve Tevkifevleri Genel Mudiirluguniin 27/09/2005 tarihli ve 44711 
sayih Koordinatorluk genel yazisi geregince istanbul Cumhuriyet Bassavcihginca 04/07/2007 
tarihinde amlan Ceza infaz Kurumundan Tekirdag 1 No.lu F Tipi Yuksek Giivenlikli Kapah Ceza 
infaz Kurumuna nakledildigi; 

Sahsin ceza infaz kurumuna kabuliinden sonra, tek kisilik odada kalma talebini icerir 
dilekcesini Ceza Infaz Kurumu idaresine vermesi iizerine; Kurum idare ve Gozlem Kurulu 
tarafindan talebinin degerlendirildigi ve mevzuata uygun goriilerek tek kisilik odaya yerlestirildigi; 

Tek kisilik odada banndinldigi sure icinde Kurum idare ve Gozlem Kurulunca adi gecenin 
spor, kiitiiphanc, sohbet toplantisi etkinligi ve miizik aletleri atolyesine katilmasi yonunde karar 
ahndigi ve faaliyetlere katihmuun saglandigi; tek kisilik odalann havalandirma bahcesinin 
miisterek olmasi nedeniyle, tutuklunun diger odada kalan hiikumlii ile giin boyu havalandirma 
bahcesindc bir araya gelebildigi ve havanin kararmasini miiteakip odasina ahndigi; 

Bu itibarla, adi gecenin rahatsizlanmasi veya mevcut rahatsizhginin ilerlemesiyle ilgili 
olarak banndinldigi kurumdan kaynaklanan herhangi bir fiziki nedenin bulunmadigi; 

II- Soru onergesinde adi gecen sahsin ceza infaz kurumuna girdiktcn sonra, hastalanmasi 
sebebiyle taburcu edilmesini miiteakip olumune iliskin olarak ulusal yaym yapan gazetelerin 
muhtelif tarihli niishalarmda yayimlanan degisik bashkh haber yazilan ile yapilan ihbarlar ve adi 
gecenin bir yakininin sikayeti uzerine, istanbul Adliyesinde gorevli bazi Cumhuriyet savcilan ve 
hakimler hakkinda verilen sorusturma iznine istinaden adalet miifettisleri tarafindan yapilan 
sorusturma sonucunda tarafimizdan; 

a) Hakim ve Cumhuriyet savcilan hakkinda islem yapilmasina yer olmadigina, 
b) Kurum Miidiirii hakkinda, genel hukiimler uyannca gereginin tayin ve takdiri icin evrak 

orneginin Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina gonderilmesine, 
c) Soru onergesinde adi gecen tutuklunun tedavi gordiigii hastanelerin yoneticileri ile 

muayenesinde gorev yapan d/iE^I^r hakkmda, tabi olduklan usuMiukiimlerine gore gereginin 
tayin ve takdiri icin evrak orneginin istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina" gonderilmesine, 

Karar verildigi; 
III- Ceza infaz kurumunda keyfi ve hukuk disi uygulamalann olmasi soz konusu olmadigi; 

ceza infaz kurumlannda kanun, tiiziik ve ybnetmeliklere uygun sekilde hareket edildigi; 
Bakanligimiz kayitlanmn incelemesinden anlasilmistir. 
IV- Soru onergesine konu sorusturmayla ilgili olarak, Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi 

tarafindan 14/07/2008tarihinde iddianame diizenlenerek kamu davasi acilmis olup istanbul 13. 
Agir Ceza Mahkemesinde davanin derdest oldugu bilinmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 
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2.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Yalova'daki belediyelerin borclanna iliskin sorusu 
igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4336) 

Asagidaki sorularimin igisleri Bakani Sayin Bc$ir AtaUiy tarafindan yazili olarak 
yanitlanmasini saygilanmla arz ederim. 25.06.2008 

01.02.2008 tarihinde sizim yamtlamaniz istemiyle vermis oldugum bu soru Onergesine 
15.06.2008 tarihi itibariyle yanit gelmediginden soru onergemi yineliyorum. 

1- Y a l o v a Bclediyesi 'nin 25.06.2008 tarihi itibari ile, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDAS Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullamlan kredilerin odenmemis miktan ne kadardir? 
e- Toplam borcu ne kadardir? 

2- Y a l o v a Ci f t l ikkoy Bclediyesi 'nin 25.06.2008 tarihi it ibari ile, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDAS Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullamlan kredilerin odenmemis miktan ne kadardir? 
c- Toplam borcu ne kadardir? 

3- Y a l o v a A l t m o v a Belcdiyesi 'nin 25.06.2008 tarihi it ibari iic, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDAS Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullamlan kredilerin odenmemis miktan ne kadardir? 
e- Toplam borcu ne kadardir? 

4- Y a l o v a T e r m a l Bclediyesi 'nin 25.06.2008 tarihi it ibari ile, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDA§ Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullanilan kredilerin odenmemis miktan ne kadardir? 
e- Toplam borcu ne kadardir? 

5- Y a l o v a Cmarcik Belediyesi 'n in 25.06.2008 tarihi it ibari ile, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDAS Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullamlan kredilerin odenmemis miktan ne kadardir? 
c- Toplam borcu ne kadardir? 

6- Y a l o v a A r m u t l u Belcdiyesi 'n in 25.06.2008 tarihi i t ibari iic, 
a- SSK Prim Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
b- Vergi borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
c- TEDA? Borcu (anapara ve faiz) toplami ne kadardir? 
d- Iller Bankasi'ndan kullamlan kredilerin Odenmemis miktan ne kadardir? 
e- Toplam borcu ne kadardir? 

T U R K I Y E B U Y U K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 
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TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

ILGi: TBMM Baskanligmin 11/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD. A 01 O.GNS.O 10.00.02-
7/4336/7687/16095 sayih yazisi. 

Yalova Milletvekili Sayin Muharrem INCE'nin 7/4336 sayih yazih soru onergesi ile 
ilgili olarak; 7/1889 sayih soru onergesine Bakanhgimin 10/09/2008 tarih ve 23934 sayili 
yazisi ile cevap verilmistir. f 

Bilgilerinize arz ederim. «—^ -. ^ 

Besir ATALAY" 
Bakan 

EKI. I 

T.C. 
Y A L O V A V A L l L i G t 

j | Mahal l i idare ler Muduriugu 

Sayi : BO54VI.K4770700-250/ i•% ^ ' 08.07.2008 
Konu : 7/1889 yazili soru onergesi 

iCtSLERl BAKANLIGINA 
(Mahalli Idareler Genel Muduriugu) 

Mgi: a)- 25.02.2008 tarih ve 5683 sayih yaziniz. 
b)- 07.03.2008 tarih ve 40 sayili yazimiz. 

ilgi (a) sayih yaziniz ekinde ahnan Yalova Milletvekili Saym Muharrem iNCE' nin 7/1889 
sayili soru onergesi geregi, ilgi (b) sayih yazimiz ekinde gonderilen ilimiz belediyelerinden ahnan 
cevabi yazilar icmal edilerek yazimiz ilisiginde sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
DeFVi? AhfheiSET 

' ValAVekili 

EKLER 
1-Tablo 
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r e 
igiSLERI BAKANLIGI 

Mahalli idareler Genel Muduriugu 

SAYI B050MAHO65000/ 2--3 08.10.2008 
KONU: 7/4336 Yazih soru onergesi 
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BELEDIYELER KURUMLAR ANAPARA FAIZ TOPLAM 

YALOVA SSK 1.935.796,53 YTL 643.943,30 YTL 2.579.261,61 YTL 
BELEDIYESI Vergi Borcu 3.960.276,01 YTL 938.489,17 YTL 4.898.715,18 YTL BELEDIYESI 

TEDA§ Borcu 408.359,44 YTL 77.185,95 YTL 516.122,83 YTL 
liter Bankasi Kredi 
Borcu 

8.139.831,91 YTL 8.139.831,91 YTL 

TOPLAM 16.133.931,53 YTL 

CIFTLIKKOY SSK - -

BELEDIYESi Vergi Borcu - -BELEDIYESi 
TEDA§ Borcu - -

iller Bankasi Kredi 
Borcu 

72.408,77 YTL 72.408,77 YTL 

TOPLAM 72.408,77 YTL 

ALTINOVA SSK 302.379,12 YTL 302.379,12 YTL 
BELEDiYESi Vergi Borcu 280.710,50 YTL 280.710,50 YTL BELEDiYESi 

TEDAS Borcu 26.480,73 YTL 26.480.73 YTL 
Iller Bankasi Kredi 
Borcu 

14.587.753,85 YTL 14.587.753,85 YTL 
(Devir Alman Bor?) 

TOPLAM 15.197.324,2 YTL 

TERMAL SSK 254.374,72 YTL 254.374,72 YTL 
BELEDIYESI Vergi Borcu 417.765,03 YTL 417.765,03 YTL BELEDIYESI 

TEDAS Borcu - -

iller Bankasi Kredi 
Borcu 

- -

TOPLAM 672.139,75 YTL 

CINARCIK SSK 3.124.986,12 YTL 3.124.986,12 YTL 
BELEDiYESi Vergi Borcu 1.516.004,74 YTL 1.516.004,74 YTL BELEDiYESi 

TEDAS Borcu 991.928,04 YTL 991.928,04 YTL 
iller Bankasi Kredi 
Borcu 

291.168,43 YTL 291.168,43 YTL 

TOPLAM 5.924.087,33 YTL 

ARMUTLU SSK 238.062,36 YTL 238.062,36 YTL 
BELEDiYESi Vergi Borcu 178.904,80 YTL 178.904,80 YTL 

TEDAS Borcu 162.69634 YTL 162.696,34 YTL 
Iller Bankasi Kredi 
Borcu 

- -

TOPLAM 579.663,5 YTL 
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Saygilanmla 

Ahmet ORHA 
MHP Manisa M 

IAN ^ 7 
illetvekili ' 

Manisa'nin en biiyuk ilfe merkezi nufusuna sahip olan Turgutlu'da saglik hizmetleri 
biiyiik oranda Turgutlu Devlet Hastanesi digeri de 82.Yil Devlet Hastanesi olmak iizere iki 
saghk birimimizde yurutUlmcktedir. SOz konusu iki devlet hastanesi diger servislerin yam sira 
" acil servislcr " mevcut iken bunlardan birisi olan 82.Yil Devlet Hastanesi " acil servisi " 
kapatilarak Turgutlu Devlet Hastanesinin " Acil Servisi "nde hizmet verilmcye devam 
edilmistir. 

Iki servis yerine bir serviste acil hizmetlerin verilmeyc ba$lanmis olmasi gerek fiziksel 
imkanlann elvermemesi gerekse doktor ve saghk personeli yetersizligi sorun yaratmaktadir. 

Bu sorunun kamuoyunda yanki bulmasi sonrasi ilave doktor vaadi ile olay cozulmeye 
cahsilmistrr. Maalesef bu giine kadar da Turgutlulann iyi niyet ve sabirla beklemesine ragmen 
sorun ortada kalmis ve ciddi sorun yaratan acil servis yetersizligi asilamamistir. 

Bu konunun halli igin; 

1. 82Yil Devlet Hastanesine yeniden acil servis a^lmasi dusunulmektemidir? 
Diisiinuliiyorsa soz konusu acil servis ne zaman kurulacaktir? 

2. 82. Yil Devlet Hastanesinde acil servisin yeniden faaliyete gecirilmesi 
diistintilmuyorsa, eksik olan acil servis hizmetlerinin karsilanmasi icin hangi tedbirler 
ongoriilmektedir? ilave doktor gorevlendirilmesi dusunulmektemidir? 

T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel MUdUrlUgU 

Sayi : B.10.0.THG.0.10.00.02/090-01 — ' 3~V3 , 35 ' 
Konu: Yazih soru onergesi 08.10.2008 

TORKIYE B OYO K MiLLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 17.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7822 sayih yaziniz. 

Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN tarafindan verilen "Turgutlu'daki bir hastanenin 
acil servisine iliskin" 7/4445 sayih yazih soru Snergesi'nin cevabi ilisiktegonderilmektedir. 

Geregini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Ekler : 
Ek-1 : Onerge Cevabi 
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3.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'in, Turgutlu 'daki bir hastanenin acil servisine iliskin 
ve Saglik Bakani Recep Akdag'in cevabi (7/4445) 

TORKlYE BOYUK MtLLET MECLtSl BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Saglik Bakani Sayin Prof. Dr. Recep AKDAG tarafindan yazih 
olarak cevaplandinlmasi hususunda geregini arz ederim. 02.07.2008 
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Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN tarafindan verilen "Turgutlu'daki bir hastanenin 
acil servisine iliskin" 7/4445 sira sayili yazili soru Onergesinin cevabidir. 

Manisa'nin en biiyuk ilge merkezi mifusuna sahip olan Turgutlu'da saghk hizmetleri 
biiyuk oranda Turgutlu Devlet Hastanesi digeri de 82.Yil Devlet Hastanesi olmak uzere iki 
saghk birimimizde yurutiilmektedir. Soz konusu iki devlet hastanesi diger servislerin yani sira 
"acil servisler" mevcut iken bunlardan birisi olan 82.Yil Devlet Hastanesi "acil servisi" 
kapatilarak Turgutlu Devlet Hastanesinin "Acil Servisi"nde hizmet verilmeye devam 
edilmistir. 

iki servis yerine bir serviste acil hizmetlerin verilmeye ba§lanmi§ olmasi gerek 
fiziksel imkanlann elvermemesi gerekse doktor ve saghk personeli yetersizligi sorun 
yaratmaktadir. 

Bu sorunun kamuoyunda yanki bulmasi sonrasi ilave doktor vaadi ile olay 
cozulmeye gahsilmisuT. Maalesef bu giine kadar da Turgutlulann iyi niyet ve sabirla 
beklemesine ragmen sorun ortada kalmis ve ciddi sorun yaratan acil servis yetersizligi 
asdamamistir. 

Bu konunun halli igin; 
SORU 1- 82.Yil Devlet Hastanesine yeniden acil servis agilmasi dusunUlmekte 

midir? 
SORU 2- 82. Yil Devlet Hastanesinde acil servisin yeniden faaliyete gegirilmesi 

dusuniilmiiyorsa, eksik olan acil servis hizmetlerinin karsdanmasi igin hangi tedbirier 
ongoriilmektedir? ilave doktor gorevlendirilmesi dusunulmekte midir? 

CEVAPLAR 1-2 Manisa ili Turgutlu ilgesinde SSK'dan 2005 yihnda devir ahnan 
82. Yil Devlet Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanesi 2006 yih sonuna kadar iki ayn devlet 
hastanesi olarak hizmet vermekteydi. 05.10.2006 tarihinden itibaren 120 yatakh 82. Yil 
Devlet hastanesi ile 150 yatakh Turgutlu Devlet Hastanesi birlestirilerek 270 yatakh Turgutlu 
Devlet Hastanesi adi altinda hizmet vermektedir. Hastanelerde mevcut olan fiziki yap* insan 
kaynaklan, ara-gereg ve tiim imkanlann en verimli ve koordineli bir sekilde kullamlmasi ve 
fonksiyonel kapasitenin arttinlmasi agisindan guglendirilen hastanenin daha iyi ve kaliteli 
hizmet vermesi saglanarak hizmet kapasitesi arttmlmistir. 

Eski SSK Hastanesi binasi §u anda Turgutlu Devlet Hastanesinin ek binasi 
durumundadir. iki bina arasinda yaklasik. 1 Km.lik mesafe bulunmaktadir. Halen yatakh 
servislerin mevcut oldugu bu binada, geceleri bir uzman tabip nobetgi olarak kalmakta, daha 
once acil servis olarak kullamlan bu birimde 24 saat enjeksiyon ve pansuman hizmetleri 
verilmekte olup, 24 saat bir saghk personeli nobetgi olarak bulundurulmaktadir. Diger tiim 
acil saghk hizmetleri Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisinde yurutiilmektedir. Ildeki tiim 
devlet hastanelerinde oldugu gibi bu hastanede de tek bir acil servis hizmet vermektedir. 
Ilgedeki 2008 yih ilk 6 ayin giinliik ortalama acil poliklinik sayisi 463 tiir. 

Doktor ve saglik personeli yetersizligi de goz onunde bulundurularak, gegici 
gorevlendirme, zorunlu hizmet ve kurum igi atamalarla kurumlanmizin hekim ihtiyaci 
karsilanmaktadir. 
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4.- Izmir Milletvekili Oguz Oyan 'in, tasarrufu tesvik kesintileri odemelerine iliskin Basbakan-
sorusu ve Devlet Bakani Mehmet Simsek'in cevabi (7/4536) 

14.07.2008 

TURKlYE BUYUK MILLET MECLiSl BASKANLIGINA 

3417 sayih ve 18.3.1988 tarihli Cahsanlann Tasarrufa Tesvik Edilmesi ve Bu Tasarruflann 
Degerlendirilmesine Dair Kanun'u tasfiye siirecine sokan 4853 sayi ve 29.04. 2003 tarihli 
Cahsanlann Tasarruflanni Tesvik Hesabmin Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapilacak Odemelere 
Dair Kanun'un uygulanmasi sonucunda ortaya cikan durum hakkinda bilgilenmek i9in 
asagidaki sorulanmin Basbakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN tarafindan yazih olarak 
yanitlanmasini arz ederim. 

Saygilanmla, 

Oguz'Oyan ' 
Izmir Milletvekili 

1- 2003'te yiiriirlOge giren bu tasfiye uygulamasindan yararlanacak olanlann listesinde 
ka? hak sahibi bulunmaktaydi ve bunlarin toplam alacak. tutan ne kadardi? 

2- Bu listede bulunanlardan bugilne kadar tiim alacaklan Odenmi? olanlann sayisi ka9tir 
ve toplam ne kadar Sdenmistir? 

3- Alacagini tahsil icin ka? hak sahibi basvurmustur? 
4- Alacagini alamadigi veya eksik aldigi icin ihtilaf halinde olan ka? hak sahibi, ka? dava 

ve icra takibi olmujtur ve bunlardan halen devam edenler bulunmakta midir? 
5- 2003'te baslangi? itibariyle tespit edilen anapara ve nema toplami ne kadardi? 
6- Nisan 2003'te defaten Odenen anapara miktan toplami ka? YTL olmustur? 
7- 4853 sayih Kanunun 5 inci maddesi uyannca hesaplanan ve fldenen "enflasyon 

+yilzde 5" farki an run toplam tutan ne kadar olmustur? 

T.C. 
BASBAKANLIK 

Hazine Mustesarhgi 

Sayi : B.02.1.HZN.0.06.12.03 
Konu: 7/4536 Sayih Soru Onergesi 08.10.08- 4 4 3 2 8 

TURKIYE BOYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi : Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu'nun 30/07/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-86-7/3398 sayih yaz l Si. 

tlgi'de kayith yazi ekinde yer alan, Izmir Milletvekili Sayin Oguz OYAN tarafindan 
Basbakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN'a tevcih edilen, Sayin Basbakammizin da kendileri 
adina Devlet Bakani Sayin Mehmet SIMSEK'in koordinatdrlugUnde cevaplandinlmasini tensip 
ettikleri 7/4536 sayih yazih Soru Onergesine iliskin olarak Hazine Miistesarhginca verilen 
cevaplar ekte yer almaktadir. 

Bilgileri ile geregini arz ederim. 

Mehmet SIMSEK 
Devlet Bakani 

EKLER: 
1- Yazi 
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I Z M I R M I L L E T V E K I L . ! S N . O G U Z O Y A N T A R A F I N D A N 
B A S B A K A N S A Y I N R E C E P T A Y Y L P E R D O G A N ' A T E V C I H E D I L E N , 

S A Y I N B A S B A K A N I M I Z I N D A K E N D I L E R L A D I N A D E V L E T B A K A N I S A Y I N 
M E H M E T S i M S E K ' l N K O O R D i N A T O R L U G U N D E C E V A P L A N D I R I L M A S I N I 
T E N S l P E T T I K L E R i 7 /4536 SAYILI SORU ONERGESI ILE ILGlLI O L A R A K 

H A Z l N E MUSTESARLIGI T A R A F I N D A N HAZIRLANAN C E V A P M E T N I 

SORU 1; 2003'te yurtirliige giren bu tasfiye uygulamasindan yararlanacak olanlann listesinde 
ka? haksahibi bulunmaktaydi ve bunlann toplam alacak tutan ne kadardi? 

C E V A P 1: 29.04.2003 tarih ve 4853 sayih Kanun kapsaminda, Nisan 2003 ayi itibariyle 
isyerlerince bildirilen ve T.C. Ziraat Bankasi'mn kayitlanna intikal eden tasarrufu te$vik 
kesinti ve katki tutarlan toplami, (anapara) 1.442 Milyon YTL iken, bu tarihten sonra gecmise 
yOnelik yapilan bildirimler neticesinde, 31.12.2007 tarihi itibariyle 6.663.091 hak sahibi igin 
tasarrufu tesvik kesinti ve katki tutan toplami 1.741 Milyon YTL'ye ulasmistir. 

S O R U 2; Bu listede bulunanlardan bugune kadar turn alacaklan Odenmis olanlann sayisi 
kagtir ve toplam ne kadar odenmistir? 

C E V A P 2: 4853 sayih Kanun kapsaminda yapilan odemeler cercevesinde 5568 sayih Kanun 
geregince QTT Hesabimn Hazine'ye devroldugu 31.12.2007 tarihine kadar, 4.625.849 kisiye 
toplam 1.582 Milyon YTL ana para ve 11.800 Milyon YTL nema olmak uzere toplam 13.382 
Milyon YTL. Odeme yapilmistir. 

S O R U 3: Alacagini tahsil icin kac haksahibi basvurmustur? 
C E V A P 3: 4853 sayili Kanun kapsaminda ve 5568 sayili Kanun geregi CTT Hesaplannin 
Hazine'ye devroldugu 31/12/2007 tarihi itibariyle, tasarruf tesvik. ana para ve nema alacagini 
tahsil icin 4.625.849 hak sahibi basvuruda bulunmu$tur. 

SORU 4: Alacagini alamadigi veya eksik aldigi icin ihtilaf halinde olan ka? haksahibi, kag 
dava ve icra takibi olmustur ve bunlardan halen devam edenler bulunmakta midir? 
C E V A P 4: 3417 sayih Cahsanlann Tasarrufa Tesvik Edilmesi ve Bu Tasarruflarin 
Degerlendirilmesine Dair Kanun Kapsaminda tasarruf kesintisi ile Devlet/isveren katki payi 
ve nemasindan kaynaklanan alacagin alinmadigi veya eksik alindigi iddiasi ile, 
MUstesarhgimiz aleyhine idari yargi organlannda yaklasik 6900 adet dava acilmi§; davalann 
biiyiik cogunlugu konuya iliskin olarak yurtirliige girmi$ olan 5568 sayih Kanun'un 4 Uncii 
maddesiyle 4853 sayih Kanun'a eklenen Ek Madde l'in; evvelce sistemden cikan tasarruf 
sahiplerine sistemden ciktiklan tarihte tasarrufu tesvik hesaplannda kalan devlet veya i§veren 
katkisi tutarlan ile sahis kesintisine tekabiil eden Odenmeyen nema tutarlannin §ubat 2007 
sonu itibariyle degerlemeye tabi tutularak tasarruf sahiplerine basvuru halinde defaten 
odenmesi, hiikmii gergevesinde sonuclandrnlmistir, 

Halen yargilama sUreci devam eden 2600 civannda dava bulunmaktadir. Bu davalardan gogu 
henUz karara baglanmamis olup, karara baglanmis olmasina ragmen davaci tarafga "yargilama 
gideri, avukathk Ucreti... vs. gibi sebeplerle" temyiz yoluna gidilen az sayida dava 
bulunmaktadir. 

S O R U 5: 2003'te ba$langig itibariyle tespit edilen anapara ve nema toplami ne kadardi? 
C E V A P 5: 2003 yih Nisan ayi itibariyle isyerlerince bildirilen ve T.C.Ziraat Bankasi'mn 
kayitlanna intikal eden Tasarrufu Tesvik kesinti ve katki tutarlan 1.442 Milyon YTL anapara 
ve 10.484 Milyon YTL. nema olmak iizere toplam 11.925 Milyon YTL.dir. 

S O R U 6: Nisan 2003'te defaten Odenen anapara miktan toplami kag YTL olmustur? 
C E V A P 6: Nisan 2003 ayi itibariyle hak sahiplerine defaten Odenen ana para tutan 1.582 
Milyon YTL olmustur. (Bu miktara, Nisan 2003- 31/12/2007 doneminde gegmi§e yOnelik 
olarak yapilan Odemeler dahildir.) 

S O R U 7 : 4853 sayili Kanun'un 5 inci maddesi uyannca hesaplanan ve Odenen 
"enflasyon+yUzde 5" farklannin toplam tutan ne kadar olmustur? 
C E V A P 7 : 4853 sayih Kanun'un 5 inci maddesi uyannca hesaplanan ve Odenen 
"enflasyon+yUzde 5" farklannin toplami 3.913 Milyon YTL. olmustur. 4853 sayih Kanun 
kapsaminda Odenen toplam nema tutan ise 11.800 Milyon YTL. olmustur. 
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5.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, olumle sonuqlanan bir trafik kazasiyla ilgili iddialara ilis
kin Basbakandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4541) 

T B M M B a s k a n h g i n a 

A s a g i d a k i s o r u l a n m i n Basbakan Sn.R.Tayyip Erdogan taraf indan 
yazili o larak c e v a p l a n d i n l m a s i n i A n a y a s a ' n i n 98 v e i g t u z u g u n 96. madde le r i 
ge reg ince s a y g i y l a talep ede r im . 

Atilla Kart 
C H P Konya Milletvekili 

Ilgi: A d a l e t B a k a n i S n . M e h m e t A l i $ a h i n ' e yone l t i l en 
07.05.2008 tar ih-7/3530 say ih y a z i h soru o n e r g e m i z . 

14.01.2008 tarihinde Faruk Kalkavan idaresinde bulunan Lincoln marka arazi 
tasiti, Uskiidar-Acibadem koprusu civarinda emniyet seridinde bulunan otomobile ve otonun 
arkasinda duran Sinem Reyhan Yalcin'a carpmistir. C a n 3 0 1 3 sonrasmda siipheli ve 
arkadaslan olay mahallinden ka9mis, Sinem ve arkadasi Elifin yardim feryatlarina duyarsiz 
kalmislardir. Faruk Kalkavan, ailesinin niifuzunu kullanarak baska bir kisiyi siipheli olarak 
Cengelkfjy polis merkezine gondermis, ancak araci kullanan kisinin Faruk Kalkavan oldugu 
sonradan tespit edilmistir. 

Kaza sonrasi Sinem hastaneye ulastinlmis ise de; hastanede de yasanan ihmal, 
sorumsuzluklar ve aksakliklar sonucunda Sinem 6 saat kadar sonra olmUstiir. 

Kazanin olus sekli ve sonuclarinin vahim oldugu aciktir. Yargilama 
esnasinda sanigin tahliyesi surecinde yasananlar Sinem'in ailesi tarafindan ayrica sikayet 
konusu yapilmistir. Delillerin hazirhk sorusturmasi asamasinda karartildigina dair ciddi 
kuskular ve bulgular soz konusudur. Mobese ve EDS kayitlarinin silindigine dair bulgu 
ve iddialar soz konusudur. 

Turn bu surecin disinda acili bir anne olarak meramini ve duygulanni Adalet 
Bakanligina anlatmaya giden, Bakanhktan adalet talcbinde bulunan anne Nazmiye-Nese 
Yalcm; 25.04.2008 tarihinde Bakanhkta tarn anlamiyla saldirgan, duygusuz ve adaletsiz 
bir muameleye maruz kalmis, Bakanhktan yaka pa?a disari atilmistir. Tiim bu gelismeler 
kamera kayitlanna ve basin haberlerine yansimistir. 

Adalet Bakanhgi adina ibret verici goriintuler ortaya 9ikmistir. 

Adalet Bakanligi Miistesar Yarduncisinin Kalkavan ailesi ile yiizyiize 
goriistuguniin ortaya 9ikmasi ve mahkeme nezninde girisimde bulundugu yolundaki 
izlenimler acih anneyi dogal ve hakh olarak isyana sevketmistir. Aile, adalet aramaya ve 
meramini anlatmaya gittigi Adalet Bakanliginin bu tavn karsisinda tam bir hayal kirikligi ve 
sok yasamistir. 

Bu gelisimlerden sonra her ne kadar sayin Bakan, aileyi dogrudan 
arayarak makamina davet etmis, aileyle birlikte gOrunttiler vermis ve olaya sahip 9ikacagi, 
konuyu arastiracagi yonunde beyanlarda bulunmus ise de aradan ge9en 2 ayhk siire, tiim bu 
gQruntii ve sOzlerin samimi olmadigi yolunda kanaat yaratmistir. 

Oyle ki, Adalet Bakanhgi bu konulan tahkik amaciyla vermis 
oldugumuz soru onergesine cevap vermek i9in 30 giinliik ek siire talep etmis ve aradan 2 
ay gefmis olmasina ragmen; ilgi Onergemize cevap dahi vermeyerek, ashnda sorumsuz, 
keyfi tavrini ve inandirici olmayan yaklasimini biranlam da ve maalesef dogrulamistir. 
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BOylesine Onemli ve kamuoyuna yansiyan bir olayla ilgili Onergeye 
cevap dahi verilmemis olmasi, devlet yOnetimi sorumlulugu ve adalet anlayisi adina oncelikle 
ve bash basina sorgulanmasi gereken bir haldir. 

B u ge l i sme v e d e g e r l e n d i r m e l e r l s i g inda , k o n u y a d u y a r s i z k a l a n v e 
s o r u m s u z d a v r a n a n A d a l e t B a k a n l i g i y e r i n e , o l a y i b u k e z d o g r u d a n B a s b a k a n l i k 
m a k a m i n a y o n e l t e r e k , is b u o n e r g e n i n d i i z e n l e n m e s i z o r u n l u l u g u d o g m u s t u r ; 

1- S u p h e l i F a r u k K a l k a v a n ' i n , kendisi yerine b a s k a s i m s u p h e l i 
olarak resmi mercilere gOnderdigi ve bu yolda girisimde bulundugu agik ve sabit olmasina 
ragmen; S a v c i h k M a k a m i a d i gegen h a k k i n d a a d l i m e r c i l e r i y a n i l t m a k v e y a l a n b e y a n d a 
bulunmaktan dolayi n e d e n kovujturma yapmaim$t i r? Bu yOnde kovusturma yapilmamasini 
gerektiren s e b e p n e d i r ? 

M o b e s e v e E D S k a y i t l a n n i n s i l ind ig i y o l u n d a k i b u l g u v e i d d i a l a r 
d o g r u m u d u r ? 

Yukanda sozii edilen olus sekli, de l i l l e r in ka ra t i lm i s o l m a s i ve diger 
bulgular karsisinda gOrevini e tk is iz v e t a r a f s i z olarak yapmadigi yolunda somut karineler 
bulunan ilgili Savci hakkinda gerekli i d a r i v e y a s a l denetimi hemen yaptiracak misiniz? 

Yukanda anlatimi yapilan bulgular, olu$ sekli ve hazirhk 
sorusturmasinin eksik surdiiriilmu§ olmasi karsisinda; t a h l i y e k a r a n n i n Mahkemenin yasal 
takdir hakki gergevesinde kullamlip kullanilmadigim tahkik anlaminda M i i fe t t i s i n c e l e m e s i 
yaptiracak misiniz? Buna g e r e k v e i h t i yag duyuyor musunuz? 

Yargilamayi yapan 3 . A g i r C e z a M a h k e m e s i n i n 2006/43 ve 2008/49 
esas sayili dosyalanndaki t u t u k l a m a t a r i h l e r i nedir? Bu samklar halen t u t u k l u m u d u r l a r ? 

Adi gegen Mahkemede taks i r le a d a m o l d U r m e d e n yargilanan 
SOphelilerin son 3 y i l i g inde go r i i l en d o s y a l a r d a k i tutuklanma-tahliye tarihleri nelerdir? 

2- Ailenin Adalet Bakanhgim ziyareti esnasmda yani 25.04.2008 gunii, 
U s k i i d a r C u m h u r i y e t B a § s a v c i l i g i n d a n , A d a l e t B a k a n l i g i a r a n m i s m i d i r ? 

K i m l e r aranmistir? 

A d a l e t B a k a n l i g i M i i s t e s a r Y a r d i m c i s i A h m e t K a h r a m a n aranmis 
midir? 

K a g k e z arama yapilmistir? Hangi saatlerde arama yapilmistir? 

K a l k a v a n ai lesi veya aile veya aile adina b i r i l e r i M i i s t e s a r 
Y a r d i m c i s i y l a bizzat goru§mtt§ mudur? 

3- Adalet Bakanhginin olaya yOnelik basin agiklamalannda her ne 
kadar d a r p iddialan yalanlanmis ise de, Bakanhgin ambulansiyla anne Nazmiye'nin Once 
Gazi Universitesine daha sonra da MESA Hastanesine gittigi, tedavisinin yapildigi; Adalet 
Bakanligindan silruklenerek ve darp edilerek gikanldigina dair go r i i n tu l i i k a y i t l a n n varhgi 
sabit olmasina ragmen; Bakanhk, neden ve hangi gerekgeyle ve hangi amagla o l a y i 
g i z l e m e k ted i r? 

Olay, Bakan olarak Siz'i de, hem s i yas i o to r i t e v e h e m d e kis isel 
olarak ilgilendiren unsur ve iddialar igermekle; bu konulara da agiklama getirmek geregini 
duyuyor musunuz? 

4- Adalet Bakanligi ilgi Onergemize neden cevap vermemistir? 

Bu durum keyfi davranma ve g S r e v i k o t u y e k u l l a n m a anlamina 
gelmez mi? 

B u k o n u d a A d a l e t B a k a n h g i m u y a r a c a k m i s i n i z ? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi 
Konu 

B.03.0.KGM.0.00.00.03/2249/3096 08/10/2008 
Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 28/07/2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.O. 
10.00.02-7/4541-8090/16934 sayih yazi, 

b) Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu ifadeli, 30/07/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-86-12/3401 sayih yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde Basbakanhga gonderilen ve ilgi (b) yazi ile Bakanligimizca 
cevaplandinlmasi tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafindan Sayin Basbakan'a 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4541 Esas No.lu soru onergesine iliskin 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali JJAHEN 
Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.OO.03/2212/3023 
Konu : Yazih soru onergesi 

Sayin Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayin Basbakan'a yoneltilip Bakanhgimiz koordinatdrlugiinde cevaplandinlmasi tensip 
olunan 7/4541 Esas No'lu yazih som onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Bakanhgimiz kayitlannin incelenmesindcn; 
a) Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/3530 Esas No.lu 

yazih som onergesinin, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligi Genel Sekreterligi Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Baskanligi Kanunlar ve Kararlar Mudurlugunun 23/05/2008 tarihli yazisiyla 
Bakanhgimiza gonderildigi; Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma hitaben yazilan 
04/06/2008 tarihli yazimizla, som onergesine verilecek cevaba esas teskil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi igin, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi icmzugiinun 99. maddesinin ikinci fikrasindaki 
sureyc ilave olarak aym maddenin besinci fikrasi uyarmca bir ayhk ck siire verilmesinin istenildigi; 
soru onergesine verilecek cevaba esas teskil edecek bilgilerin derlenebilmesi igin ilgisi nedeniyle 
Igisleri Bakanhgiyla yazisma yapildigi; Igisleri Bakanligindan istenen cevabin suresi iginde 
yetismemcsi ihtimali goz onunde bulundurularak, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhginca 
soru onergesinin suresi iginde cevaplandrnlmadigmdan gelen kagitlarda yayimlanmasinin 
onlenmesi ve Igisleri Bakanligindan bilgi geldiginde cevabin aynca ikmal edilmesi amaciyla kismi 
cevap hazirlandigi ve 30/07/2008 tarihli yazimizla Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 
gonderildigi; 

Soz konusu cevapta, 7/3530 Esas No.lu yazili soru onergesinde ifade edilen tarihin 
dncesinden veya sonrasinda, o donemde Bakanhgimiz Miistesar Yardimcisi olan Sayin Miistesar 
ile onergede soz konusu edilen aile ve aile adina hareket eden herhangi bir kisi arasinda yiiz yuze 
veya telefonla higbir goriismenin olmadigi; Saym Miistesann soz konusu aileden herhangi bir 
kimseyi tanimadigi; Cumhuriyet bassavciliklan tarafindan Bakanhgimizin, farkh idari konularda 
zaman zaman arandigi, Bakanhgimiz Miistesan, miistesar yardimcilan, genel miidiirler ve daire 
baskanlan ile bu kapsamda mutad gorusmelerin yapildigi; Bu baglamda, 7/3530 Esas No.lu yazili 
soru onergesinde belirtilen tarihte zabit katibi ve miibasir fazlalan igin sinav ilani ile ilgili olarak 
adi gegen Cumhuriyet Bassavcihgi tarafindan Bakanhgimizin degisik birimlerinin aranarak 
gorusmelerin yapildigi; diger yandan 7/3530 Esas No.lu yazih soru onergesinde adi gegen bayamn, 
Bakanhgimiz bahgesinde bayrak agarak olumsuz tavir sergilemesi sonucu guvenlik 
gorevlilcrimizce mudahale edilmesi uzerine kendini yere atarak kontrolsuz hareketlerde 
bulundugunun gorulmesi uzerine, saghgi ve emniyeti bakimindan hastaneye gbturiildiigu; anilan 
bayan ve esinin Bakanhgimiza davet edilerek kendileri ile bizzat goriisuldugu, olayin yanhs 
anlasildigi ve yanhs degerlendirildigi konusunda kanaate vanlarak, vatandaslanmizin 
Bakanligimizdan hosnut olarak aynlmalanmn temin edildigi hususlannin agikga belirtildigi; 

b) Daha soma Igisleri Bakanligindan gelen bilgi gergevesinde cevap hazirlanrnissa da, 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhginca soru onergesinin suresi iginde 
cevaplandrnlmadigmdan gelen kagitlarda yayimlandiginin tespit edilmesi ve hemen akabinde ayni 
mahiyettcki 7/4541 Esas No.lu soru onergesinin gelmesi uzerine 7/3530 Esas No.lu soru 
onergesine yeniden cevap hazirlanmasina ve gonderilmesine imkan kalmadigi, 

Anlasihmstir. 
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II- igisleri Bakanligi Emniyet Genel Mudurlugiinun 18/07/2008 tarihli ve 
B.05.1.EGM.0.12.05.05/14948-4717/125372 sayih yazisiyla; 

a) Soru onergesinde adi gegen sahsin yerine baska birinin resmi mercilere gonderildigi ve 
bu yolla kazayi ustlenmek igin girisimde bulunulduguna yonelik iddianin gergekleri yansitmadigi, 
kazayla ilgili olarak olay yerinde tanzim edilen tutanakta arag siirucusiinun firari oldugunun tespit 
edildiginin anlasildigi; 

b) Olay yerinde Emniyet Mudurliigiine ait "MOBESE" sistemine bagh bir kameranin 
olmadigi, elektronik denetleme sisteminin istanbul Buyuksehir Belediyesi Trafik Mtidurlugiince 
uygulanan bir sistem oldugu ve istanbul Emniyet Mudurliigtiyle herhangi bir iliskisinin 
bulunmadigi; 

c) Yapilan arastirmada, elektronik denetleme sistemine iliskin kayitlann silinmesinin soz 
konusu olmadiginin belirlendigi, 

Bildirilmistir. 

III- A) Anayasanin; 
a) "Yargi yetkisi" kenar bashkh 9. maddesinde, yargi yetkisinin Tiirk Milleti adina 

bagimsiz mahkemelerce kullanilacagi; 
b) "Mahkemelerin bagimsizhgi" kenar baslikh 138. maddesinin birinci fikrasinda, 

hakimlerin gorevlerinde bagimsiz olduklan; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine gore hiikiim verecekleri; ikinci fikrasinda, higbir organ, makam, merci veya kisinin, 
yargi yetkisinin kullanilmasmda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecegi, genelge 
gonderemeyecegi, tavsiye ve telkinde bulunamayacagi; 

B) 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) "Tutuklama nedenleri" kenar baslikh 100. maddesinin birinci fikrasinda, kuwetli sug 

suphesinin varligini gosteren olgulann ve bir tutuklama nedeninin bulunmasi halinde, siipheli veya 
samk hakkinda tutuklama karan verilebilecegi; 

b) "Tutuklama karan" kenar baslikh 101. maddesinin birinci fikrasinda, sorusturma 
evresinde siiphelinin tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine sulh ceza hakimi 
tarafindan, kovusturma evresinde sanigin tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine 
veya re'sen mahkemece karar verilecegi, bu istemlerde mutlaka gerekge gosterilecegi ve adli 
kontrol uygulamasimn yetersiz kalacagim belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilecegi; ikinci 
fikrasinda, tutuklamaya, tutuklamanm devamina veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine 
iliskin kararlarda hukuki ve fiili nedenler ile gerekgelerinin gosterilecegi; karann igeriginin siipheli 
veya saniga sozlii olarak bildirilecegi, aynca bir orneginin yazilmak suretiyle kendilerine verilecegi 
ve bu hususun kararda belirtilecegi; besinci fikrasinda da, verilen kararlara itiraz edilebilecegi; 

c) "Siipheli veya sanigin sahverilmc istemleri" kenar baslikh 104. maddesinin birinci 
fikrasinda, sorusturma ve kovusturma evrelerinin her asamasinda siipheli veya sanigin 
sahverilmesini isteyebilecegi; ikinci fikrasinda, siipheli veya sanigin tutukluluk halinin devamina 
veya sahverilmcsinc hakim veya mahkemece karar verilecegi, ret karanna itiraz edilebilecegi; 

Hukumlerinin yer aldigi malumlandir. 
Yukanda yazih anayasal ve yasal teminatlar kapsaminda, mahkemelerin bagimsizhgi ve 

hakimlik teminatt esaslanna gore her tiirlii etkiden uzak gorev yapan hakimlerin bir ceza 
sorusturmasi veya kovusturmasi sebebiyle verdikleri tutuklamaya ve tahliyeye iliskin kararlann 
yargisal faaliyet olarak kabul edilecegi konusunda herhangi bir tereddiit bulunmamaktadir. 

Anayasanin ve Ceza Muhakemesi Kanununun yukanda belirtilen hukiimleri birlikte 
degerlendirildiginde, halen derdest oldugu anlasilan davaya iliskin olarak soru onergesine konu 
edilen diger hususlara cevap verilmesine yasal imkan goriilememistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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6.- Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin 'tin, ceza infaz kurumlan personelinin ozliik haklanna ilis-
sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4465) 

T U R K I Y E B U Y U K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 

Asagida yer alan sorulanmin Adalet Bakani Saym Mehmet Ali §AHTN 
Tarafindan yazih olarak Yanitlarimasi igin geregini arz ederim. 

Ceza infaz kurumlarinda vardiyah, zor sartlarda gorev yapan personeller; 
cahstiklan isin agirligi ve sonimluluguna gore hak ettikleri ozhlk haklan 
alamadiklan bir gercektir. Benzer gorevleri yapan polis vejajidarma 
personelinin ozliik haklan ile kiyaslandiginda aralannda466t) lara varan fark 
oldugu ortadadir. 

1- Ceza infaz kuTumlarmda gorev yapan personellerin 6ziUk haklarmda bir 
iyilestirme yapmayi dusunuyor musunuz? 

2- Bakanhginizin bu konuda bh gahsmasi varmidir/? 

3- Adalet bakanligi bunyesinde gali§an'haKim savci gibi iist personelinize 
arahklarla yapmis oldugunuz iicret artislan belirli oranlarda diger gahsanlanniza 
da yansitilmakta midir? 

4- Eger yansitilmiyor ise aradaki iicret ugurumlan diger personeller agisindan 
performansi etkilemiyor mu? 

/ / Bilecik Milletvekili 
TBMM Baskanlik Divan Uyesi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2247/3094 08.10.2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 25/07/2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.0. 
10.00.02-7906 sayih yazi. 

Ilgi yaziniz ekinde alinan, Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin tarafindan Bakanhgimiza 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4465 Esas No.lu soru onergesine iliskin 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 

T.C. 
A D A L E T BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2246/3093 
Konu : Yazih soru onergesi 

Sayin Yasar T U Z U N 
Bilecik Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanligimiza yoneltilip yazili olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4465 Esas No. lu 
soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- a) Bakanligimiz tarafindan hazirlanip kanunlasmasi saglanmak iizere 14/12/2007 
tarihinde Basbakanhga gonderilen, Basbakanlik tarafindan da 06/05/2008 tarihinde Turkiye 
Biiyiik Millet Meclisine sevk edilen, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Adalet Alt 
Komisyonunda goriismeleri tamamlanan ve Adalet Komisyonunda gorusulmek iizere 
giindemde bulunan Ceza Infaz Kurumlan Dig Guvenlik Hizmetleri Kanunu Tasansinda, ceza 
infaz kurumu personelinin mali ve ozliik haklarinda iyilestirmeye yonelik diizenlemeler 
ongoriilmektedir. 

b) 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren 
2007/12226 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile ceza infaz kurumlannda egitim ve iyilestirme 
faaliyetlerinde gorev yapan bazi personele ek ders ucreti verilerek kismi bir iyilestirme 
saglanrnistir. 
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c) Ceza infaz kurumu personelinin ozliik haklan ve maaslannin yeterli 
olmadigindan, benzer konumda gorev yapan giivenlik kuvvetleri ile aym seviyeye getirme 
gahsmalan halen devam etmektedir. 

IT- Basbakanlik Devlet Personel Baskanligimn, 08/08/2008 tarihli ve 
B.02.1.DPB.0.12-647.02-15320 sayih yazisiyla; 06/08/2008 tarihli ve 26959 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanarak yuriirliige giren, 5793 sayih Bazi Kanun ve Kanun Hukmiinde 
Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 46. maddesinin dordiincii fikrasi 
hiikmii kapsaminda, yapilacak ek odemenin orani ile esas ve usullerinin, gorev yapilan birim 
ve is hacmi, gorevin onem ve giiglugu, gorev yerinin ozelligi, gahsma siiresi, personelin 
sinifi, riitbesi, kadro veya gorev unvani, derecesi, atanma usulu ile emsali veya benzeri gorev 
ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsaminda yapilan her tiirlii odemeler dahil, 
almakta olduklan toplam odeme tutarlan gibi kriterlerin birlikle veya ayn ayn dikkate 
alinarak Maliye Bakanliginin teklifi uzerine Bakanlar Kurulu tarafindan belirlcnmcsinin 
hiikiim altina ahndigi bildirilmistir. 

Ill- Maliye Bakanhgi Biitge ve Mali Kontrol Genel Mudurlugunun, 09/09/2008 
tarihli ve B.07.0.BMK.0.12.3/70-13460 sayih yazisiyla; 

a) 2003-2008 doneminde ceza infaz kurumlannda galisan personel de dahil olmak 
iizere kamu gorevlilerinin ayhk ve iicretlerinde onemli olgiide artislann saglandigi; bu 
gergevede, 2003-2008 Agustos doneminde en diisiik maas alan kamu gorevlisinin ayhginin 
% 164.9 oraninda, kamu gorevlilerinin ortalama maasinin ise % 124.5 oraninda artinldigi; 
ayni ddnemdeki ayni bazh enflasyon oraninin %76.2 oldugu; 

b) Aynca, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla 
yururluge konulan Devlet Memurlanna Odenecek Zam ve Tazminatlara Iliskin Karara ekli 
(III) sayih Cetvelinin "F. Adalet Hizmetleri Tazminati" Bolumiinde, mahkemeler ile ceza 
infaz kurumlannda galisan personelin almakta olduklan tazminat oranlannin, diger kamu 
idarelerinde ayni hizmet sinifinda yer alan, ayni veya benzer kadro unvanlannda gorev yapan 
personele gore daha yuksek oranda belirlendigi; 

c) 21/05/2007 tarihli vc 2007/12226 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla yuriirliige 
konulan, Adalet Bakanligi Ders ve Ek Ders Ucretlerine Iliskin Karar uyannca, ceza ve infaz 
kurumlannda gorev yapan ve amlan Kararda belirtilen personele aynca ek odeme niteliginde 
ek ders iicret ddemesinin yapildigi; 

d) Diger taraftan, 375 sayih Kanun Hiikmiinde Kararnamenin ek 3. maddesi 
uyannca, ceza ve infaz kurumlannda gorev yapan personel de dahil olmak iizere, degisik 
adlar altmda ilave odemesi olmayan personele, 2006 yih Ocak ayindan itibaren ek odeme 
yapilmaya baslandigi; bu odemenin zaman iginde artirilmakla birlikte, ozellikle 15/08/2008 
tarihinden gegerli olmak iizere, 07/08/2008 tarihli ve 2008/14012 sayih Bakanlar Kurulu 
Karanyla onemli olgiide artinldigi; 

e) Belirtilen rakamlar ve diizenlemeler gergevesinde, 2003-2008 doneminde, ceza ve 
infaz kurumlannda galisan personel de dahil olmak iizere, kamu gahsanlanmn ayhklannda 
onemli olgiide artisin saglandigi; 

Bildirilmistir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $^HIN 
Bakan 
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7.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Van II Emniyet Mudurlugunde gorev yeri degistirilen 
personele iliskin sorusu ve Icisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4560) 

TURKiyg BUYUK MiLLET MEcliSi BASKANLIGINA 

Asagida yer alan sorulann icisleri Bakani Sn. Besir A T A L A Y tarafindan 
yazili olarak yanitlanmasi icin geregini saygilanmla arz ederim.10.07.2008 

Van Emniyet Mudurlugunde promosyonlarm dagitiminda personele matbuu 
hibe kagitlan dagitilmis ve personelden bu kagitlan imzalayarak promosyonlarini 
hibe etmeleri istenmistir. Bu durum 06.05.2008 tarihinde verdigim bir soru 
onergesi ile gundeme getirilmistir. Konunun gundeme gelmesi ile birlikte Van II 
Emniyet Mudurlugunde farkh uygulamalara baslanildigt iddia edilmektedir. 

Tarafima iletilen bilgilere gore; promosyonlari hibe etmeyi kabul 
etmeyerek kendilerine dagitilan kagitlan imzalamayan personelin gorev yerlcri 
degi§tirilmektedir. £evre ilcelerde farkh yerlerde gorevlendirilen personel sikinti 
yasamaktadir. 

Aynca personelin hak kazandigi yillik izinleri kullanmada da sikinti yasadigi 
ifade edilmektedir. izinlerin kullanilmasinda, promosyonlari hibe etmeyen 
personele farkh davranildigi ve cesitli zorluklann yasatildigi ifade edilmektedir. 
Emniyet teskilati cah§anlan zaten zor kosuslar altinda gorev yapmaktadir. 
Ekonomik olarak yasadiklan sikintilann yaninda, ozliik haklannda da pek cok 
sikintisi bulunmaktadir. 

Tiim bu sikintilara bir de te$kilatin icinden gelen baski ve yanhs 
uygulamalar eklendiginde, teskilatta gorev yapan personelin verimli ve saghkh bir 
cahsma yapmasi beklenemez. 

Bu cercevede; 

l)Van I I Emniyet Miidurliigu'nde gorev yeri degistirilen kac personel vardir? 

2)Bu personelin gorev yerler i hangi gerekce ile degistirilmistir? 

3)Promosyonlan hibe etmeyen personele kar§i boyle bir tutum takmilmasinin 
nedeni diger personele gb'z dagi vermek icin midir? 
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T.C. 
iCl§LERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Mudurliigu 

Sayi :B.05.1.EGM.0.12.05.05- 1 3 T » W - ^ ^ & W 0 0 13 Ekim 2008 

Konu : Yazili Soru Onergesi 

TBMM BASKANLIGINA 

Ilgi :a) 23/05/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6264 sayih yazi. 
b) 28/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8035 sayih yazi. 

istanbul Milletvekili Sayin £etin SOYSAL'in TBMM Baskanhgina sundugu ve tarafimdan 
yazih olarak cevaplandinlmasini talep ettigi 7/3491, 7/4560 esas numarah soru onergelerinin 
cevaplan asagiya gikartilmistir. 

Soz konusu soru onergesiyle ilgili olarak Van Valiligince; bir onceki promosyon 
sozlesmesinin suresinin 15/02/2008 tarihinde sona erdigi, bir komisyon olustaularak ildeki tiim 
bankalarla gorusmeler yapildigi, sonug olarak en uygun teklifi veren Turkiye Garanti Bankasi 
A.§ ile 03/03/2008 tarihinde protokol imzalandigi, Basbakanligin konuya iliskin genelgesi 
geregince promosyon gelirinden kurum payina dusen kisim igin Emniyet Teskilatina arag 
ahnmasina, personelin payma du§en kisim hakkinda ise gonulluluk esasina gore yazih olarak 
hibe edenlerden elde edilecek gelirin arag aliminda kullanilmasina karar verildigi, bu kapsamda 
toplam 1319 emniyet mensubunun hibe dilekgesi verdigi, 110 personelin hibe dilekgesi 
vermedigi, hibe edilen promosyonlarla (be§) adet ilave binek araci alindigi, hibe konusunda 
personele baski yapilmadigi bildirilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
igisjeri Bakani 
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8.- Ankara Milletvekili Tekin Bingdl'iin, Ankara 'da uyusturucuyayonelik miicadeleye iliskin so
rusu ve Igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4645) 

Asagida yer alan sorulann, igisleri Bakani Saym Be§ir ATALAY tarafindan yazili 

olarak yanitlanmasini arz ederim 

Turkiye'nin adeta bir kanayan yarasi haline gelen uyusturucu bagimhhgi, giin gectikce 

iiniversitelerde ve hatta ilkogretim okuliarinda da yayginlasmaya baslamaktadir. Yillar boyu 

bu duruma gerekli ve yeterli Onlemler alinmami§, vaka sayisinin artmasi goz ardi edilmis, ve 

higbir cdziim uretilememistir. Konu ile ilgili arastirma yapmaya devam eden uzmanlar ise, 

durumun su andan daha da ciddi bir boyuta ulasmasindan korktuklanni bildirmektedirler. 

Uzrnanlarin butiin uyanlarma ragmen vaka sayisi artmakta ve vakalann buyiik cogunlugunu 

ilkdgretimde ve Universitede okuyan ogrenciler olu^iirrmiktadir. Aynca son yillarda 18 yasm 

altindaki hastalann da artmakta oldugu da gozlemlenmektedir. 

Bagimh olan lise sinifi ogrencileri ise yaptiklan agiklamalarda, uyusturucu ve uyanci 

maddeleri gok rabatlikla bulabildiklerini ve gerek aileden, gerekse okuldan kirn^nin durumu 

fark etmedigini soylemektedirler. Bu da, egitim sistemimizde de olumsuzluklarm oldugunu 

gozler oniine sermektedir. Artik, gocukianmiz sadece Qniversiteye hazirlanmakta, hayata ve 

yasama ydnelik gabalar goz ardi edilmekte, bu da gocuklanmizm ki§iliklerinin §ekillenmesine 

oiumsuz yansimaktadir. 

Ankara'da bu durum son derece vahim boyutlara idasnustir. Basinda da yer alan 

goriintiiler incelendiginde, gencecik ogrencilerin uyusturucu partileri dflzenledigi ve 

kendilerine nasil zarar verdikleri apacik gozler oniine serilmektedir. 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGTNA 

CHP Ankara Milletvekili 
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Arka sokaklarda ve kuytu yerlerde satilan uyusturucu maddelerinin satis alam artik 

okullarm kapilarina kadar varmaktadir. Okul onunde, bir paket sigara fiyatina satilabilen 

uyusturucu rraddelerinin hillanimi ise daha 90k, merak etmekten, ozenmekten, ergenlik 

cagindaki kisilik arayislanndan ve aile ilgisizliginden kaynaklaranaktadir. 

Ayrica, uzmanlara gore uyanci madde kullanan ogrencilerin aileleri, cocuklanm bir 

yaris ati gibi gdrmekte, OSS smavina hazirlanirken uzerlerinde baski kurmakta ve gocuk ise, 

daha fazla galisabilmek igin uykusuz kalarak, bu maddeleri kullanmak zorunda 

birakilmaktadir. 

Bu baglamda; 

1) Bagimh sayismdaki artisa ve uzmanlann uyarilarina ragmen, artmakta olan uyusturucu ve 

bagimh sayisim goz dniinde bulundurursak, gercektestirilen orjerasyonlarin yeterli ve basarili 

oldugunu, uyusturucu satisimn ve bagimli sayisinin kontrol altinda tutulabildigini dusiinmekte 

misiniz? 

2) Ankara ili genelinde, 2002 ile 2008 yillan arasinda gerceWestirilen uyu§turucuya yonelik 

operasyonlarda ne kadar uyusturucu madde ele gegirilmistir? 

3) Ele gecirilen maddeler arasmda en fazla hangi miktarda uyusturucu maddesinin ele 

gegirildigi tarafima bildirilebilir mi? 

4) Eie gecirilen uyusturucu maddelerinin mensei neresidir ve ne sekilde ticareti yapilarak, 

ulkemize sokulmaktadir? 

5) 2008 yilmda, Ankara ilinde uyusturucunun, okul dnlerinde satilmasinin engellenebilmesi 

maksadiyla ne gibi galismalar yuriitmeyi dusunmelrtesiniz? 

6) Bu galismalar dogndUisunda, 2009 yilmda 2008 ve dnceki yillara gdre, uyu§turucu 

kullamm ve satis ve bagimh sayisinda azalma beklemekte misiniz? 

7) Uyusturucu maddeleri ve bagimhhgini, genglerimize anlatabilmek ve zararlarmi 

ogretebilmek igin ne gibi bilgilendirmeler yapriratoasimz? Bu bilgilendirmelerin veya 

egitimlerin yeterli oldugunu, genglerimizin konu hakkmda bilinglendigine ve korunduguna 

inanmakta misiniz? 

- 3 2 6 -



TBMM B: 5 1 4 . 1 0 . 2 0 0 8 

T.C. 
IClSLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel MUdiirlugii 
13 Ekim 2008 Sayi :B.05.1.EGM.0.12.05.05 

Konu :Yazih Soru Onergesi 

TBMM BASKANLIGINA 

Ilgi :13/08/2008 tarihli veA.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8181 sayih yazi. 

Ankara Milletvekili Sayin Tekin BtNGOL'un TBMM Baskanligma sundugu ve tarafimdan yazili 
olarak cevaplandinlmasini talep ettigi 7/4645 esas numarah soru onergesinin cevabi asagiya 
cikartilmistir. 

Uyusturucu madde ile miicadele kapsaminda hazirlanan "Bagimhhk Yapici Maddeler ve 
Bagimhlikla Mucadele Ulusal Politika ve Strateji Belgesi" dogrultusunda yapilan calismalarla sokak 
diizeyinde ulke ici uyusturucu arzina yonelik operasyonlara agirhk verilerek basanh operasyonlar 
gerceklestirilmektedir. 

2002-2008 yillan arasinda Ankara ilinde 2 ton 209 kg esrar, 13,5 kg afyon, 473 kg eroin, 5,592 gr 
kokain ve 571 litre eroin yapimmda kullamlan asetikanhydrit, 8.863 kok hint keneviri bitkisi, 315.623 
adet extacy tablet, 737.233 adet captagon tablet, 1363 adet alinmasi yesil ve kirmizi receteye tabi sentetik 
hap ele gecirilmistir. 

Birlesmis Milletler Uyusturucu ve Sue Ofisince yayinlanan "Diinya Uyusturucu Raporu"na gore 
psikotrop maddelerinin Bati Avrupa, eroin maddesinin Afganistan kaynakh oldugu belirtilmektedir. 
Uyusturucu maddeler cogunlukla araclann veya gesitli esyalann gizli bolmelerine yerlestirilmekte ve 
kuryeler aracihgiyla ulkemize getirilmektedir. 

Kolluk kuvvetlerimiz basta buyiik sehirlerimiz olmak iizere, uyusturucu maddelerin okul onlerinde 
satilmasini onlemek amaciyla, aile-okul-polis yakinlasmasinin ve isbirliginin gelistirilmesi igin okul 
yoneticileri ve okul aile birlikleri ile surekli bilgi ahsverisinde bulunmaktadir. Ankara ilimizde de 
uyusturucunun okul onlerinde satilmasinin engellenrnesine yonelik Ankara Emniyet Muduriugu 
bunyesinde sokak timleri olusturulmustur. Bu timler okullarm onlerinde, kafelerde ve toplu olarak 
yasanilan yerlerde 90k basanh cahsmalar yapmaktadir. 

Emniyet Genel MudiirlUgu Kacakcihk ve Organize Sucjarla Mucadele Dairesi Baskanligi 
bunyesinde, ulkemizdeki madde bagimhhgi sorununu tiim yonleriyle izlemek ve madde bagimhhgiyla 
mucadele eden tUm kurumlar arasindaki koordinasyonu saglamakla gdrevli Turkiye Uyusturucu ve 
Uyusturucu Bagimhhgi izleme Merkezi (TUBIM) tarafindan genclerimize yonelik madde bagimhhgi 
konusunda bilgilendirici faaliyetler yurutiilmektedir. 

Diger taraftan, 20 Eyliil 2007 tarihinde Bakanhgimiz ve Milli Egitim Bakanligi ile mustereken 
imzalanan, "Okullarda Giivenli Ortamlarin Saglanmasina Ydnelik Isbirligi Protokolu" ile "Giivenli Okul 
Giivenli Egitim Projesi" ulke genelinde uygulanmaya baslanmistir. Hayata gecirilen bu projeyle 
okullanmiz ve yakin cevresi tamamiyla giivenli mekanlar haline getirilmis olup, velilerimiz, okul 
idarecileri ve dgretmenlerimiz her firsatta bu durumdan memnuniyetlerini ifade etmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 1 

Besir ATALAY 
icisleri Bakani 
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9.-Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, telefon ve ortam dinlemesine iliskin Basbakandan sorusu ve 
Igisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4670) 

23.07.2008 

TBMM Baskanligma 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Sn .R.Tayy ip Erdogan 
tarafindan y a z i l i olarak cevaplandinlmasini Anayasa'mn 98 ve igtiiziigiin 96. 
maddeleri geregince saygiyla talep ederim. * 

0 Atil la K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

Ilgi: Basbakan R.Tayyip Erdogan'a ySnelttigimiz 28.05.2008 
tarih-7/3842 sayih yazih som onergemiz. 

Ilgi o n e r g e m i z d e , Kolluk giicleri yapilanmasi icinde mevcut olan teknik 
takip aginin basina belli bir tarikat yapilanmasina bagh olan bir grubun egemen 
oldugu; bu surecin beraberinde yasadisi telefon dinleme olaylanm getirdigi ve bunun artik 
kontrol edilemez bir hale geldigi belirtilerek; bu yapilanmayi sona erdirmek konusunda 
onerileri ve uyarilarda bulunulmus idi. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve devami maddelerinde, yasal 
dinlemenin ne sekilde yapilabilecegi duzerdenmistir. Keza Anayasa'mn 22. maddesinde de 
haberlesme ozgurlugii anayasal teminat altina alinmistir. Buna gore; mevzuatimizda 
"ortam dinlemesi" adi altinda bir dinleme sekli ve yonteminin bulunmadigi, bu tiir bir 
dinlemenin yasal dayanagimn olmadigi aciktir. Ceza muhakemesinde de bu nitelikte, bu 
kapsamda ve icerikte bir dinleme sekli yoktur. 

Hal boyle iken, Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin, bu tiir dinlemelerin 
mesru sayilabilecegi anlaminda bir aciklama yapmistir. Ashnda bu icerikteki aciklama, 
yasanan surecteki k e y f i l i g i ve sorumsuz anlayisi da g O s t e r m e k t e d i r . 6te yandan; ortam 
d i n l e m e s i n i yapabilecek teknik ve ozel donanimh arac sayisinm 11 adet oldugu istihbarat 
Daire Baskani'mn Meclise verdigi bilgiden anlasilmaktadir. Ancak dtisunduriicii ve 
ibret verici olan husus; bu araglann hangi kamu gorevlileri tarafindan ve hangi 
esaslara gore kullanildigrna dair Hukumet tarafindan herhangi bir aciklama bu 
giine kadar yapilmamist.ir. 

"Kayit ve kontrol disi yapilanma " anlamma gelen bu tarz bir 
emniyet yapilanmasimn toplumda "korku ve sindirme" araci olarak kullamlmasi 
kaginilmazdir. Bu tarz bir yapilanmanin beraberinde keyfiligi getirmesi de kacimlmazdir. 
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TOm bu hususlan sorgulayan ilgi onergemize, Anayasa ve ic Tiiziik de 
duzenlenen siireler icinde cevap verilmemistir. Bu kadar onemli ve guncel bir konu 
hakkinda bile Basbakan'in keyfi ve sorumsuz bir sekilde cevap vcrmemesi, ashnda 
bugiin yasanmakta olan giivensizlik ortaminin da bir anlamda nereden kaynaklandigini 
gostermektedir. 

Bu bilgi ve degerlendirmeler lsigmda asagidaki hususlann 
bir kez daha cevaplandinlmasini talep etmek geregi 
dogmustur; 

1-ilgi onergemize aradan gecen 2 aya yakin siireye ragmen 
neden cevap verilmemistir? 

Bu onergemizdeki soru ve konularin aciklik kazanmasi 
Hiikiimeti rahatsiz mi etmektedir? Bu bilgilerin kamuoyuna yansimasmdan 
Hukumet endise mi duymaktadir? 

2-Ortam dinlemesinin anlam ve icerigi nedir? Ceza 
mevzuatimizda boyle bir kavram var midir? 

Ortam dinlemesinin yasal ve takdiri dayanagi nedir? 

Kolluk gucleri yapilanmasi ve cahsmalan kapsaminda, 
"ortam dinlemesi" yol ve yontemi uygulanmakta midir? 

Ortam dinlemesi "hangi araclarla" yapilmaktadir? 

Ortam dinlemesi yapmaya miisait ozel donanimli a ra v sayisi 
nedir? Bu dinlemeler idari anlamda kayit altina alinmakta midir? Ortam 
dinlemesi yol ve yontemi, hangi hiyerarsik yapi icinde gerceklestirilmektedir? 

3-Istihbarat Daire Baskam'mn Meclise verdigi bilgiye gore 11 
adet oldugu belirtilen ortam dinleme araclan, bu birim tarafindan 
kullanilmadigma gore; hangi birim tarafindan ve hangi yasal yetkiyle 
kullanilmaktadir? 

Bu konudaki bilgiler kamuoyundan neden gizlenmektedir? 
Bu durum keyfilik ve yetkinin kotiiye kullanilmasi 

anlamina gelmez mi? 
2008 yilmdan itibaren yapilmis ortam dinlemesi var midir? 

Varsa sayisi nedir? 
4-2008 yilmdan ewel yapilmis ortam dinlemesi olayi var 

midir? Varsa sayisi nedir? 

5-2002 yilmdan itibaren, ilgili mahkemelerden alman kararlara 
dayamlarak dinlemesi yapilan G S M ve sabit telefon sayisi nedir? 
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T.C. 
ICiSLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Muduriugu 

Sayi : B.05.1.EGM.0.12.05.05 - 13^*.^ - t o 2 13 Ekim 2008 

Konu: Yazili Soru Onergesi 

TBMM BASKANLIGINA 

ilgi : 14/08/2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-89-16/3597 sayih yazi. 

Konya Milletvekili Saym Atilla KART'in TBMM Baskanligma sundugu ve Sayin 
Basbakanimiza tevcih ettigi, Ba$bakanimizin da kendileri adina Bakanhgimiz 
Koordinatorlligilnde cevaplandinlmasini tensip ettikleri 7/4670 esas numarah yazih soru 
onergesine 15/09/2008 tarihinde 7/3842 esas numarah soru Onergesi ile cevap verilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
tCtSLERt BAKANLIGI 

Emniyet Genel Miidttrltlgu 

Besir ATALAY^ 
tci§leri Bakani 

Sayi : B.05.1.EGM.0.12.05.05///^7_-^3^S&<<£3 15 Eyliil 2008 

Konu: Yazili Soru Onergesi 

TBMM BASKANLIGINA 

Ilgi : 24/06/2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-73-15/2722 sayih yazi. 

Konya Milletvekili Sayin Atilla KART'm TBMM Baskanligma sundugu ve Sayin 
Ba§bakamrmza tevcih ettigi, Basbakanimizin da kendileri adina Bakanhgimiz koordinatorliigunde 
cevaplandrnlmasini tensip ettikleri 7/3842 esas numarah soru Onergesinin cevabi a§agiya 
cikartdmisftr. 

Ulkemizde telekomunikasyon yoluyla iletisjmin dinlenmesi veya tespit edilmesi ile teknik 
araclarla izleme faaliyetleri yururlukte bulunan kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
yargi kararlan dogrultusunda gerceklestirilmektedir. 

Yururliikte bulunan mevzuatimizda ortam dinlemesine iliskin herhangi bir husus 
bulunmamaktadir. Aynca, Adalet Bakanhgi'ndan alman bilgiler cercevesinde mahkeme 
kararlanna iliskin istatistik tutulmadigi anlasilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
Igisleri Bakani 
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10.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Valisi ve Emniyet Mudurii ile bir olaya iliskin sorusu 
ve igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4729) 

Asagidaki sorulanmin if Isleri Bakani Sayin Be§ir ATALAY tarafindan anayasanin 98. ve igtiiziigun 
99. maddeleri geregince yazih olarak cevaplandirilmasina aracihgmizi arz ederim. •* 

3 Temmuz 2008 giinii Van Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde bulunan Demokrasi Parkmda 
arkadaslanyla oyun oynayan 13 yasindaki A. KU§AN civarda nobet tutan askerle sohbet 
etmis, cocuklardan bazilan askere dil uzatmislardir. Bunun uzerine nobet tutan asker 
Cocuklarm oyun oynadigi parkin hemen yaninda bulunan §ehit Osman Cinar Karakoluna 
haber vermistir. Karakoldan gelen polis gocuklan kovmu§ ve peslerinden uzerlerine dogru 
ates etmistir. Agilan ates sonrasi A.KU§AN sirtmdan vurularak yere yigilmistir.Van arastirma 
hastanesine kaldinlan A.KUS. AN'in tedavisi halen surmektedir. Ailesin in doktorlardan aldigi 
bilgiye gore, sakat kalma riski bulunmaktadir. 

Yasanan olayla ilgili olarak; 

1- A.KU§AN'i sirtmdan vuran polis memuru hakkinda herhangi bir sorusturma agilmis 

2- Goreve basladigi giinden buyana Van'da guvenlik gU9lerince gok sayida sivil 
vatandasm olduriilmesinde ve yaralanmasinda sorumlulugu bulunan Van Valisi 
Ozdemir CAKACAK ve Van II Emniyet Mudiiru Salih KESMEZ' i ne zaman 
gorevden almayi dusuniiyorsunuz ? 

T U R K i Y E B U Y U K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 

Ozdal UCER 
Van Milletvekili 

midir ? 
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T.C. 
ICiSLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Mudurlugu 

Sayi :B.05.1.EGM.0.12.05.05 13 Ekim 2008 

Konu: Yazili Soru Onergesi 

TBMM BASKANLIGINA 

ilgi : 02/09/2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-8348 sayih yazi. 

Van Milletvekili Sayin Ozdal UCER'in TBMM Baskanhgina sundugu ve tarafimdan yazih 
olarak cevaplandinlmasini talep ettigi 7/4729 esas numarali yazih soru onergesinin cevabi 
asagiya cikartilmistir. 

02/07/2008 tarihinde meydana gelen ve dnergeye konu edilen olaya sebebiyet veren polis 
memuru hakkinda Van Cumhuriyet Bassavciligi'nca dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 
yaralamaya neden olmaktan sorusturma baslatilmistir. Aynca, Van Valiligi'nce aym gerekceyle 
agilan disiplin sorusturmasi halen devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
Icisjeri Bakani 
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T U R K i Y E B t T Y U K M l L L E T M E C L i S i 

GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

5 INCI BIRLE§iM 
14 EKIM 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

O Z E L G U N D E M D E Y E R A L A C A K I S L E R 

S E C I M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K I S L E R 

5 4 M E C L I S S O R U S T U R M A S I R A P O R L A R I 

G E N E L G O R U S M E V E M E C L I S A R A S T I R M A S I 

Y A P I L M A S I N A D A I R O N G O R U S M E L E R 

S O Z L U S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E T E K L L F L E R I I L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I G E R I S L E R 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z S A R T S I Z M i L L E T i N D i R 



D A N I S M A K U R U L U O N E R I S I 

1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sail giiniiniin denetim konulanna (Anayasanin siireye 
bagladigi konular haric), Garsamba ve Per§embe gunlerinin de kanun tasari ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin goriisulmesine ayrilmasi, Sail ve Garsamba giinlerinde bhiesimin ba
sinda bir saat siire ile sozlii sorulann goriisulmesi, "Sunuslar" ve i§aret oyu ile yapilacak secimle
rin her giin yapilmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 iincii birlesjminde kabul edilmi§tir.) 

G R U P O N E R I L E R I 

1.- 90 Sira Sayih Kanun Tasansinm; ictuzugtin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak 
goriisulmesi ve birinci bolumuniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bdltimtintin iki gecici madde 
dahil olmak iizere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmi§tir.) 

2.- 96 Sira Sayih Tiirk Ticaret Kanunu Tasansinm icttiztigtin 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak goriisulmesi, 

dnerilmi§tir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birlesjminde kabul edilmi§tir.) 

K O M I S Y O N T O P L A N T I L A R I 

* Mi l l i E g i t i m , Ku l t u r , Geng l ik v e S p o r 
K o m i s y o n u 
14.10.2008 Sah - Saat: 14.30 

* P lan ve Butee K o m i s y o n u 
14.10.2008 Sah - Saat: 15.00 
15.10.2008 Gar?amba - Saat: 11.00 

* K a m u Ik t isadi Tesebbi is ler i K o m i s y o n u 
15.10.2008 Garsamba - Saat: 10.30 
16.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 



T u r k i y e B u y u k M i l l e t M e c l i s i G u n d e m i 
5 I N C I B i R L E § i M 14 E K I M 2 0 0 8 SAXI SAAT: 15 .00 

1 _ BAS, KANLIGIN GENEL KURULA SUNU§LARI 

1.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; 3269 Sayih Uzman Erbas Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifinin (2/173), igtuzugun 37 nci maddesine gore dogrudan Gundeme 
alinmasina iliskin onergesi. 

2 - OZEL GUNDEMDE Y E R ALACAK I§LER 

1.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans, ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur 
Siiner ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin 
Milletvekili Mehmet §andir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 
Milletvekilinin, Usak Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet 
Gokhan Sangam ve 20 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 
Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali 
Riza Ozturk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir 
Yonetimi Konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir 
Meclis Arastirmasi Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1, 
4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) (S. Sayisi: 138) (Dagitma Tarihi: 1/10/2008) 

3 - SEgiM 

>q5< 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK ISLER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 
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(**) Goriismesi yarim kalmistir. 
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1. - Istanbul Milletvekili Algan Hacaloglu ve 19 Milletvekilinin, issizlik sorunu ve Issizlik 
Sigortasi Fonunun daha etkin kullanimi konulannm arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci ve igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates. ve 27 Milletvekilinin, basin-siyaset iliskileri ve basin 
bzgiirlugii konusunda Anayasanin 98 inci, igtiizugun 102 ve 103 iincii maddeleri uyannca bir 
genel goriisme agilmasina iliskin onergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
saglanan mali kaynaklar konusundaki farkh uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/18) 

4. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri; izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in ABD Temsilciler Meclisindeki sdzde Ermeni 
soykirimiyla ilgili karar tasansi ile Ermeni iddialanni inkann sug sayilmasi ve Avrupa'da faaliyet 
gosteren Tiirkler uzerinde baski kurulma gabalan konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 102 ve 
103 iincii maddeleri uyannca bir genel goriisme agilmasina iliskin onergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 35 Milletvekilinin, universite dgrencilerinin 
bannma sorununun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ate? ve 35 Milletvekilinin, ogretmenlerin sorunlarinin ve 
okullardaki yetersizliklerin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludag'in dogal 
zenginliklerinin korunmasi, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingdl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonlan ile ilgili iddialarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/23) 

9. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektorunun sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulasim sistemindeki 
sorunlarin arastirilarak altyapi ve isletmeciliginin gelistirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muhanem ince ve 21 Milletvekilinin, Balkan gdgmenlerinin sorun
larinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/26) 
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12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplanndaki ve 
yardimci kitaplardaki cinsiyete dayah aynmcilik dgelerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/29) 

13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ulkemizin uluslararasi 
alanda kar§ila§tigi sozde Ermeni iddialari konusunda Anayasanin 98 inci, Igtiizugiin 102 ve 
103 uncu maddeleri uyannca bir genel gorusme agilmasina iliskin onergesi (8/3) 

14. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yanginlannin nedenleri 
ve olu§turdugu zararlarin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir yolu 
ulasimindaki sorunlann arastinlarak gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/32) 

16. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarinm dzellestirilmesinin etkilerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/44) 

17. - Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 27 Milletvekilinin, tanm satis 
kooperatifleri ve birlikleri ile urun piyasalanndaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/45) 

18. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri Izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, sehit yakmlan ve gazilerin sorunlarinin 
arastinlarak gozum yollanmn belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiizugun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz ve 20 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Turkmenoglu ve 28 Milletvekilinin, bolgesel gelismislik 

farklannin arastinlarak dengeli gelisme igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diger an urunlerinin 
uretiminde ve pazarlanmasinda yasanan sorunlann arastinlarak ancihgin gelistirilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtiizugiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/52) 

22. - Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapi, kati 
atik ve atik su yonetimindeki sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/53) 
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23. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir 
yolu ulasimindaki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, ictuzugtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili ismet Btiytikataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan gdgmenlerinin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/55) 

25. - Aydin Milletvekili Ahmet Erttirk ve 21 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/57) 

26. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektoriindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/58) 

27. - istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 21 Milletvekilinin, istanbul'da depreme yonelik 
gahsmalann arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/60) (**) 

28. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balikgihk sektdrtinun sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alinmasi 
gereken onlemlerin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/63) (**) 

30. - istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 25 Milletvekilinin, istanbul'daki trafik sorununun 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kogal ve 26 Milletvekilinin, taskomuru tiretimindeki 
sorunlarin ve Turkiye Taskomuru Kurumunun durumunun arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/67) 

32. - izmir Milletvekili Canan Antman ve 25 Milletvekilinin, sehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarinin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/69) 

33. - Aydin Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, egitim kurumlannda 
tarikat drgtitlenmesi iddialannin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Ozensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlannm yer 
segimindeki sorunlarin ve halk saghgma etkilerinin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igttiztigtin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/73) 
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35. - Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/74) 

36. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/75) 

37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdogan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dagi Milli 
Parkmdaki sorunlann arastinlarak tarihi eserlerin korunmasi ve turizmde etkin degerlendirilmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuziigun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/76) 

38. - Izmir Milletvekili Bulent Baratah ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yaymevinde gergeklestirilen cinayetlerin arastirilmasi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/77) 

39. - istanbul Milletvekili Qetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, Istanbul'daki imar 
uygulamalan ve plan tadilatlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 20 Milletvekilinin, findik tanmi ve piyasasmdaki 
sorunlann arastinlarak uruniin verimli degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/79) 

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 21 Milletvekilinin, spor kuluplerinin 
mali sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektdrunun sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/81) 

43. - istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altin madenciliginin 
butiin yonleriyle arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/82) 

44. - Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ucretliler ile ozellikle kamu 
kurumlannda hizmet ahm ihaleleriyle galistinlan personelin sorunlarinin arastinlarak alinmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ucretin belirlenme 
yontemi ve yeterliligi konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/85) 
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46. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 20 Milletvekilinin, Giineydogu Anadolu 
Projesi'nin durumunun arastirilarak tamamlanmasi icin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
acilmasina iliskin onergesi (10/86) 

47. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazi Tiibitak ve Aselsan 
gahsanlarinin siiphe uyandiran bitim olaylarimn arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, gocuk suglulugu 
sorununun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/90) 

49. - Aydin Milletvekili Ali Uzumrmak ve 25 Milletvekilinin, Tiirk spor sektorii ve 
alanindaki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/92) 

51. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balikcilik sektorunun 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, milli egitimdeki 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/94) 

53. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kagakgihgi ve yasa disi 
gdgmen hareketlerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancilik 
sektoriindeki sorunlarin arastinlarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/96) 

55. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, aricilik sektdriinde yasanan 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve gevresinde 
yasanacak muhtemel bir deprem felaketine yonelik alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/99) (**) 
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57. - Malatya Milletvekili Mehmet §ahin ve 26 Milletvekilinin, kayisi uretimi ve 
pazarlamasinda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, iizum ve bagcihk sektorunde 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/104) 

59. - Nigde Milletvekili Mumin inan ve 23 Milletvekilinin, patates uretimi ve 
pazarlamasinda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akgay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarlarin 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/106) 

61. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, seker pancan tanmindaki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal drgutlenme ve 
faaliyetlerde yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/108) 

63. - Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaslann inang ve 
kulturlerini yasamalannda karsilastiklan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner ve 21 Milletvekilinin, ig gdgun nedenlerinin ve 
sonuglannin arastinlarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogut ve 21 Milletvekilinin, kis §artlan nedeniyle Dogu 
Anadolu Bolgesinde hayvancilik ve altyapida yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/111) 

66. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bdlgelerinin 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
Igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/112) 

67. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapi malzemesi ve yapi denetimi 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/113) 
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68. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 23 Milletvekilinin, enerji uretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklannin kullaniminda karsilasilan sorunlarin arastirilarak alinmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Giivel ve 22 Milletvekilinin, kirmizi palmiye bdcegi zararhsi 
ile etkin mucadele igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/115) 

70. - istanbul Milletvekili Siikru Mustafa Elekdag ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamlan ile bazi gayrimiislimlere yonelik saldirilann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/116) 

71. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektorunde 
yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan G ahs ve 39 Milletvekilinin, kayip ve kagak elektrik 
sorununun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/118) 

73. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 20 Milletvekilinin, basta Kiitahya'da olmak 
uzere meydana gelen tren kazalannin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/120) 

74. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciligindeki 
sorunlarin arastirilarak bor kaynaklannin etkin ve verimli degerlendirilmesi igin alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 58 Milletvekilinin, kapatilmasi soz konusu olan 
belediyeler basta olmak iizere il ve ilge merkezi olmayan belediyelerin sorunlarinin arastirilarak 
alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/123) 

76. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 22 Milletvekilinin, Turkiye Kizilay 
Dernegine yonelik gesitli iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 28 Milletvekilinin, GUKOBIRLiK'in sorunlarinin 
arastirilarak guglendirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki 
Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nufus kayit sistemleri ile secmen kutukleri verileri arasindaki farkhliklann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel kredi 
borglulanmn sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, tutun sektorundeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/128) 

81. - Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Turkiye'den Suriye'ye gog 
etmis ve vatansiz durumuna dusmiis insanlann sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin 
egitim sistemindeki yerinin arastinlarak firsat esitsizligine yol agmamasi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/131) 

83. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarlann sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/133) 

84. - istanbul Milletvekili $ukru Mustafa Elekdag ve 27 Milletvekilinin, basta Almanya 
olmak uzere Avrupa ulkelerinde vatandaslanmiza yonelik saldinlarm arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/135) 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingol ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin egitim 
sistemindeki yerinin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/136) 

86. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartlan ve bireysel krediler 
alanlarindaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektorundeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/138) 

88. - Mus Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Mus Ovasindaki tanmsal 
uretimin arastinlarak verimliligin saglanmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/139) 
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89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas ve 19 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel 
kredi alaninda yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Galdag nikel 
yataginin isletilmesi konusunun arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Ozdal Uger ve 19 Milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektoriindeki sorunlarin arastinlarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/143) 

93. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, istanbul'daki kayit disi 
istihdam, taseronla?ma ve i? guvenligi sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/144) 

94. - istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL bzellestirmesinin 
doguracagi sosyal ve ekonomik sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yas sebze ve meyve 
sektortinde yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/148) 

96. - Mugla Milletvekili Giirol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal uretimi ve pazarlamasinda 
ya?anan sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/149) 

97. - Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Teror ve Terorle Mucadeleden 
Dogan Zararlann Karsilanmasi Hakkinda Kanunun uygulanmasinda yasanan sorunlarin 
arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sivacioglu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu basta 
olmak iizere tarihi ve kulturel varliklanmizin arastirilarak etkin korunmasi igin alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/151) 

99. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meghul cinayetlerin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/152) 

100. - Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
istanbul-Gazi Mahallesi olaylannin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/153) 
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101.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcik'ta 
kurulmasi planlanan Kati Atik Depolama Tesisinin gevreye etkilerinin arastinlarak almmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/154) 

102. - Mersin Milletvekili Vahap Seger ve 28 Milletvekilinin, tahil uretimi ve tuketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunlann arastinlarak, ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Turkmenoglu ve 19 Milletvekilinin, seracihgin gelistirilmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/156) 

104. - Artvin Milletvekili Ertekin C°l ak v e 19 Milletvekilinin, Artvin ili ve C°ruh 
Vadisindeki bitki ortiisunun korunmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fistigi uretimi ve 
ticaretinde yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafm sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, Igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/159) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 22 Milletvekilinin, Bogazigi'ndeki 
kagak ve garpik yapilasmanm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 28 Milletvekilinin, kayit di§i istihdamin onlenmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 25 Milletvekilinin, pamuk tanmindaki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/162) 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamalan 
basta olmak uzere bazi olaylara yapilan miidahalelerle ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/163) 

111.- Bursa Milletvekili Necati Ozensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklannin 
arastinlarak stratejik enerji politikasi izlenmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/164) 
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112.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalannda yasanan olaylann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas ve 19 Milletvekilinin, Dogu ve Giineydogu 
Anadolu Bolgelerinde yasayan gdgebelerin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis ara§tirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin, gida fiyatlanndaki 
artis ve sektordeki yeterliligin arastirilarak tanm politikalannda alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarlann sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Serafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapilmasi planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 21 Milletvekilinin, tanm sektortinde yasanan krizin 
nedenlerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/171) 

119. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 21 Milletvekilinin, tahil sektortinde yasanan 
krizin ve TMO'nun sorumlulugunun arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/172) 

120. - istanbul Milletvekili Cretin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tanm sektortinde yasanan 
sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili isa Gok ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulmasi planlanan balik 
giftliklerinin gevreye ve turizme etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/174) 

122. - Mersin Milletvekili isa Gok ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulmasi planlanan 
nukleer enerji santrallerinin gevreye ve turizme etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/175) 
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123. - Istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHCEK'e bagli yerlerde 
yasanan sorunlann arastinlarak bakim, koruma ve yetistirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/176) 

124. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 20 Milletvekilinin, SHCEK'e bagh yerlerde 
yasanan sorunlann arastinlarak bakim, koruma ve yetistirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/177) 

125. - istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgilerinin 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/178) 

126.- Tunceli Milletvekili $erafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de olumle 
sonuglanan bazi olaylarla ilgili iddialarm arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Gdktas ve 24 Milletvekilinin, petrol arama gahsmalan 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakir Milletvekili Akin Birdal ve 19 Milletvekilinin, ozellikle Dogu ve 
Guneydogu Anadolu Bolgelerindeki kurakhgin hayvancilik ve tanm uzerindeki etkilerinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 21 Milletvekilinin, iilkemizde yasayan Ahiska 
Tiirklerinin sorunlan ile anavatana donmek isteyenlerin karsilastiklan problemlerin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Ozdal tiger ve 19 Milletvekilinin, Van ilinde tanm ve hayvancilikta 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/183) 

131. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Baraji'nin tarihi ve 
kulturel degerlerin bulundugu Hasankeyf e etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis Arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/184) 

132. - Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, demir-gelik fiyatlanndaki 
artisin insaat ve imalat sektdrlerine etkisinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/185) 

133.- Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, Ergene Cevre Duzeni 
Havza Plani gergevesinde yasanan gelismelerin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/186) 
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134. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tanm Sigortalan Kanununun 
uygulanmasindaki sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/188) 

136.- Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kiyilann korunmasi ve 
kullanilmasinda yasanan sorunlarin arastirilarak surdiiriilebilir kiyi yonetimi igin alinmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/189) 

137. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgiligi 
nedeniyle egitim alamayan gocuklarin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/190) 

138.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardimlasma ve 
Dayanisma Vakiflan gahsanlarinin sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/191) 

139. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Kdrfezinde 
dzellestirilen limanlann ve ozel iskelelerin hukuki durumlanmn ve neden olduklan sorunlarin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/192) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Ozkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektdriiniin sorunlarinin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/193) 

141.- Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 24 Milletvekilinin, hayvancihk sektoriindeki 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/194) 

142.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Baskani 
Ekrem G e t i n v e oglunun dlduriilmesi olayinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/195) 

143. - izmir Milletvekili Canan Antman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonlann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/196) 

144. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 24 Milletvekilinin, tanm ve hayvancihkta yasanan 
sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/197) 

145. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 24 Milletvekilinin, issizlik sorununun arastirilarak 
alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/198) 

- 16 - 5 iNCi BiRLESiM 
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146. - Nigde Milletvekili Mumin inan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gubre fiyatlanndaki 
artisin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman ve 28 Milletvekilinin, insaat sektorundeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuzugun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/202) 

150. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adma Grup Baskanvekilleri izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, yasa disi dinleme ve takip iddialarimn 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/204) 

151.- Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliligin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/205) 

152. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun Ilinin ulasim 
sistemlerindeki sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 19 Milletvekilinin, seker pancan tanmindaki ve 
Seker piyasasindaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/208) 

155.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 39 Milletvekilinin, Kdye Ddnus Projesinin 
uygulanmasinda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/209) 

156.- izmir Milletvekili Canan Antman ve 39 Milletvekilinin, gocuklara yonelik cinsel 
istismann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/210) 

157.- Istanbul Milletvekili Sacid Yildiz ve 39 Milletvekilinin, doktorlann ve diger saglik 
personelinin guvenlik sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/211) 

158.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, saglik hizmeti ahminda 
yasanan bazi sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/212) 
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159.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetgi 
anlayis ve uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin, kurakhk nedeniyle 
ureticilerin yasadiklan sorunlar konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 102 ve 103 iincii 
maddeleri uyarmca bir genel goriisme agilmasina iliskin onergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Sandir ve 22 Milletvekilinin, Mersin ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin, gida urunleri 
uretiminde insan saghgini etkileyen uygulamalann arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/215) 

163.- Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, tas ocaklarimn gevreye 
etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kizihrmak 
suyu ile ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kizihrmak suyuyla ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Ozer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kagak kum gekilmesinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/219) 

167. - istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 34 Milletvekilinin, istanbul'daki su havzalannin 
durumunun arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/220) 

168.- Edirne Milletvekili Rasim Gakir ve 35 Milletvekilinin, Saros Kdrfezi'ndeki doga 
tahribatimn arastirilarak surdiiriilebilir koruma igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 34 Milletvekilinin, insaat sektoriindeki durgunluk 
ve daralmanin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin ve 21 Milletvekilinin, TOKI'nin kurumsal yapisi ve 
faaliyetleri ile bazi iddialarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kunjat Atdgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
Ihalesi ile ilgili iddialarm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina ilisjcin onergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Co§kun ve 23 Milletvekilinin, yas sebze ve meyve basta 
olmak uzere tanm uriinlerindeki gida guvenligi konusunun arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/225) 

173.- Kahramanmara? Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaras ilinin sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/226) 

174.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/227) 

175.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Kdrfezi'nin dogal 
yapisini tehdit eden sorunlann arastinlarak korunmasi ve degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/228) 

176. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektorundeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/229) 

177.- istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde i§leme rejimi basta olmak iizere gumriiklerdeki yolsuzluk iddialannm arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 30 Milletvekilinin, orman yanginlan konusunun 
arastinlarak onlenmesi ve etkin mucadele igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/231) 

179. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 34 Milletvekilinin, Kinm Kongo kanamali atesi 
hastaligi konusunun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/232) 

180.- izmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/233) 

181.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz ve 23 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/234) 

182. - Nigde Milletvekili Mumin inan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yasayan ve galisan 
gocuklar sorununun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/235) 
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183. - Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartin ilinin su 
kaynagina yonelik risklerin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/236) 

184. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tanm isgilerinin 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/237) 

185.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eyliil mudahalesinin 
nedenlerinin, boyutlannin ve etkilerinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/238) 

186. - Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki giil 
uretimi ve bu sektorde yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarinin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/240) 

188. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Giiven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Goliindeki gevre 
sorunlarinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/241) 

189.- Yalova Milletvekili ilhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin arastirilarak 
deprem yonetiminde alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/242)(**) 

190. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustun ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
arastirilarak deprem yonetiminde alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/243) (**) 

191.- istanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, ozellikle istanbul ve 
Marmara Bolgesindeki deprem riskinin arastirilarak deprem yonetiminde almmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/244) (**) 

192. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin arastirilarak 
deprem yonetiminde almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/245)(**) 

193. - istanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, basta istanbul olmak iizere 
ulkemizdeki deprem riskinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/246) (**) 
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194.- Istanbul Milletvekili Birgen Kele§ ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi'nde hazirlanan Turkiye ile ilgili raporlar ve Tiirk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtuziigun 102 ve 103 iincu maddeleri uyarmca bir genel goriisme 
agilmasina iliskin onergesi (8/6) 

195. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker iliskileri 
ve bazi iddialarm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina ilisjcin 
onergesi (10/247) 

196. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edime ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/248) 

197. - Samsun Milletvekili Osman Cakir ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki issizlik sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/249) 

198. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektorundeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/250) 

199. - Mersin Milletvekili Ali Riza Ozturk ve 23 Milletvekilinin, Mersin ili Gulnar ilgesinde 
meydana gelen orman yanginmm arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/251) 

200. - Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalgmkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartin ilindeki 
turizmin arastinlarak gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/252) 

201. - Adiyaman Milletvekili §evket Kose ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektorunde yasanan 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/253) 

202. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, izmir'deki deprem riskinin 
arastinlarak deprem yonetiminde ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/254) (**) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan C ahs ve 20 Milletvekilinin, ozel saghk kurumlannin 
sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/255) 

204. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Bastopgu ve 30 Milletvekilinin, ulkemizdeki deprem 
riskinin arastinlarak deprem yonetiminde ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/256) (**) 

205. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Usak ilinin sorunlarinin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/257) 

206. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri Izmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay ve Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun 

- 21 - 5 INCi BiRLESiM 
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Ergenekon Sorusturmasmda tutuklanan Kuddusi Okkir'in oliimii konusunda Anayasanin 98 inci, 
igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/258) 

207.- istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialannin 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/259) 

208. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve istanbul 
Biiyiiksehir Belediyelerinin dogalgaz ve su sayaci ihaleleri ile ilgili iddialarin arastinlarak alinmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/260) 

209. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayisi piyasasmda 
ya§anan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtuzugun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastanasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/261) 

210. - Yozgat Milletvekili Osman Coskun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastaliklan sorununun 
arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/262) 

211.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 22 Milletvekilinin, hayvancihk sektoriindeki 
sorunlarin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/263) 

212.- istanbul Milletvekili G e thi Soysal ve 21 Milletvekilinin, biiyiiksehirlerin igme ve 
kullanma sularinin kalitesinin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/264) 

213. - Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan ve 21 Milletvekilinin, sicak su kaynaklannin 
kullanimmin arastirilarak etkin degerlendirilmesi igin alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/265) 

214. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
gegici personelin sorunlarinin arastirilarak almmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 nci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/266) 

215. - Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlannda ahnan 
sonuglann nedenlerinin arastirilarak spor politikasinda alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/267) 

216.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikasi konusunda 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/268) 

217.- Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak ve 20 Milletvekilinin, Dogu ve Giineydogu 
Anadolu Bolgelerinde ortaya gikan orman yangmlanyla ilgili iddialarin arastirilarak almmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/269) 
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1. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, izmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
saglanmasina ve maden firmalanna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkus/un, sebze ve meyve ihracatindaki ilag kahntisi 
analizine iliskin Devlet Bakanindan (Kiirsad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/266) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki Kutiiphanesinden Konya'ya gonderilen 
yazma eserlere iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/292) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, keci yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/310) 

5. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilgesinin banka ?ubesi ihtiyacma 
ilisjcin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/312) 

6. - Ordu Milletvekili Rahmi Guner'in, Ordu'ya havaalani, liman ve gevre yollan yapimina 
ilisjcin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/315) 

7. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Ulusal Bor Arastirma Enstitusune ve Eti Bor 
Genel Mudiirlugune iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/316) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Cabs'm, i§sizlik oramna ve issizlikle mucadeleye iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/318) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, banka kredilerini ddeyemeyenlerin 
magduriyetine iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/323) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, satm alma guciine iliskin Devlet Bakani ve 
Ba§bakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/325) 

11. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya-Yamansaz bolgesinin korunmasina 
iliskin Kultiir ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/326) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kent aydmlatmasina ve elektrik enerjisi 
tasamifuna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/338) 

13. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, petrol kagakgihgi kapsaminda dagitilan ikramiyeye 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/341) 

14. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, yurt disi gezilerinin harcirahina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/351) 

15. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Guzelce Baraji insaatma iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/353) 

16. - Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sinir guvenlik sistemlerine ve kapatilan smir 
karakollanna iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/366) 

17. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kamu kurum ve kuruluslarinin 
eczacilara olan borglanna iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/368) 

18. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, faili meghul cinayetlere iliskin igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/370) 

(1) Bir birlesimde cevaplandmlmamistir. 

5 INCi BIRLESiM - 2 3 -
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19. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliligine iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/374) 

20. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Ziraat Bankasinca 
kullandinlan tanmsal kredilere iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) 
sozlii soru onergesi (6/379) 

21. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ziraat Bankasinca kullandinlan tanmsal kredilere 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/380) 

22. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatiflerince kullandinlan 
kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/382) 

23. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Tanm Kredi 
Kooperatiflerince kullandinlan kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/383) 

24. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'daki isletmelerin gida guvenligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/386) 

25. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, meyve ureticilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/388) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman koylulerinin bazi sorunlanna iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) 

27. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, dogrudan gelir destegine ve alternatif desteklere 
ili?kin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/391) 

28. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, Merkez Bankasinin istanbul'a 
tasinmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/394) 

29. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karata? yoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/396) 

30. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, artan giibre fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/397) 

31. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozanti-
Ulukisla ve Pozanti- Kemerhisar kisimlanna iliskin Ulastirma Bakanmdan sozlii soru onergesi 
(6/398) 

32. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Giineydogu Anadolu Bolgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazi iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/399) 

33. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'teki bir hastaneye iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/400) 

34. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'e kultur ve kongre merkezi 
yapihp yapilmayacagma iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/401) 

35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, karkas et fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/403) 

36. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir ansiklopedide Turkiye haritasinin 
yanhs gdsterilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/404) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, koyunculuk projelerine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/406) 
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38. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/m, orman yanginlanna iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/407) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kale diregi kazalanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Murat Basesgioglu) sozlii soru onergesi (6/408) 

40. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, ATV-Sabah grubunun satim ihalesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/409) 

41. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TBMM eski baskanlan igin Koruma Mudurlugii 
memurlannin gdrevlendirilip gdrevlendirilmedigine iliskin Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 
Baskamndan sozlu soru onergesi (6/411) 

42. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, Dogu ve Guneydogu Anadolu bolgelerinde 
yakildigi iddia edilen orman alanlanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/412) 

43. - Nigde Milletvekili Mumin Inan'in, Nigde'de yeni bir devlet hastanesi yapilip 
yapihnayacagina iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/413) 

44. - Istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir kdydeki siddet olaylanna iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/414) 

45. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, turizmle ilgili bir konusmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/415) 

46. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak'in, Diyarbakir II Genel Meclisinin okul 
yapimryla ilgili karanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/416) 

47. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ogretmen maaslan ile ilgili agiklamalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/417) 

48. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, girisimcilerin engellendigine yonelik bir 
beyamna iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/418) 

49. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, bir siyasi partinin basin agiklamasi sirasinda 
yasanan olaylara iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/419) 

50. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida uretim yerlerinin denetimine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/420) 

51. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
odenmesi gereken prime iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/421) 

52. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, gubre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/423) 

53. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Sehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
saghk kampusu yapimina iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/424) 

54. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Gazipasa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavsaklara iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/425) 

55. - Istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, huzurevlerinin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlu soru onergesi (6/426) 

56. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru gigek 
uretimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/427) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, gida bankacihgi amaciyla kurulan derneklere 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/429) 
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58. - Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, Kepez Gulveren Mahallesinin sebeke suyunun 
kirliligi iddiasina iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/430) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kayisida gigek doneminin sigorta 
kapsami disinda tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/432) 

60. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin Tiirk Telekom'da personelin guvenlik 
somsturmalanmn yapihp yapilmadigina ve haberlesme guvenligine iliskin Ulastirma Bakanmdan 
sozlii soru onergesi (6/434) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/435) 

62. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ogretmen maaslarinin iyilestirilmesine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/436) 

63. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/437) 

64. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ozel sektdrce kurulan saglik merkezlerine iliskin 
Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/438) 

65. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yiiksekogretim kurumlannda ba§6rtusii nedeniyle 
disiplin islemi uygulanan ogrencilere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/439) 

66. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'ta gdgiin engellenmesine yonelik projelere 
ili§kin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/441) 

67. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, hayvansal ve bitkisel iiretimdeki tesvik 
primlerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/442) 

68. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Turk Telekom ihale sartnamesi taahhiitlerinin 
yerine getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/443) 

69. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, vize ahmmda yasanan sorunlara 
iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/444) 

70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, nufusu ikibinin altinda olan 
belediyelerin kapatilmasina iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/446) 

71. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, istanbul'daki ruhsatsiz isyerlerine iliskin 
igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/448) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, bazi belediyelerin kapatilarak 
Malatya Belediyesi simrlari igine ahnmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/450) 

73. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, usta dgreticilerin ozliik haklanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/451) 

74. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, TCDD'de gahsan mevsimlik isgilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/453) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, il mudiirliiklerine gonderilen bir yaziya iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/455) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, ilkogretim okullanndaki ve bir lisedeki ogretmen 
agigina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/457) 

77. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, transgenik tohum gahsmalanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/459) 
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78. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Bologna siirecinde universitelerdeki cahsmalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/460) 

79. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Re§adiye ilcesindeki ogretmen acigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/461) 

80. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yurt di§indan satm alinan ve satilan elektrige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/464) 

81. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ilgaz Daginda turizmin gelis
tirilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/465) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Anayasa degisikligi sirasinda Meclis 
cevresinde gorevlendirilen emniyet personeline iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/468) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Katar Emirinin Turk heyetine hediye verip 
vermedigine iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/469) 

84. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollanndaki cahsjnalara iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/470) 

85. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu il Genel Meclisi Baskani ile ilgili iddialara 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/472) 

86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Manisa'daki boltinmus yol gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/473) 

87. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'mn, Batman'da verilen yesil kartlara ilisjcin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/474) 

88. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, YOK bursu ile yurt disina gdnderilenlere ilisjcin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/475) 

89. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ogretim uyesi ihtiyacinin karsilanmasi igin burslu 
olarak yurt disina gdnderilenlere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/476) 

90. - Bursa Milletvekili ismet Biiyukataman'in, Cekirge Gocuk Hastahklan Hastanesine 
iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/480) 

91. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ucreti karsiliginda galisan 
ogretmenlerin sorunlanna ve Hakkari'nin egitim sorunlanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu 
soru onergesi (6/481) 

92. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, bugday ithalatina ve gumriik vergisine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/482) 

93. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, gegici isgilerin sorunlanna iliskin Gahsma ve Sosyal 
Giivenlik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/483) 

94. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, yesil kart verilen kisilere iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/485) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, cezaevlerinin doluluk oranina ve yolsuzluk 
yapan burokratlara iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/486) 

96. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, halk egitim usta dgreticilerinin dzluk haklarma 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/487) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilgesindeki ogretmen agigma iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/489) 
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98. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, 5582 sayili Kanun kapsaminda konut kredisi 
kullananlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/491) 

99. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak'in, kendisinden haber ahnamayan bir 
iistegmene iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/493) 

100. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Duzlercami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi 
disina cikanlan alana iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/494) 

101. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da kagak akaryakit kullanimma iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/495) 

102. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, bazi yoneticilerin ozliik haklanna ili§kin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/497) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, kredi karti borglulanna iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/501) 

104.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, polislerin ozliik haklanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/502) 

105. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, il Genel Meclisi iiyelerinin sosyal ve ozliik 
haklanna iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/504) 

106. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, ogretmen atamalanndaki kontenjanlara iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/505) 

107. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki bazi belediyelerin 
kapatilmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/506) 

108. - Karaman Milletvekili Hasan Gah?'m, adrese dayah nufus kayit sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/508) 

109. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turhal-Tokat demiryolu gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/511) 

110.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dzelle§tirilen kuruluslann degerlerine iliskin 
Maliye Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/512) 

111. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istanbul-Mus seferini yapan ugaktaki bir anzaya 
ili§kin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/513) 

112.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, YOK Baskani hakkinda sorusturma izni 
verilmeyecegine yonelik agiklamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/514) 

113.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/515) 

114.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, dzellestirilen Kutahya ?eker Fabrikasina ait 
arsayla ilgili iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/516) 

115.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TPAO Genel Mudurunun bir enerji sirketinde 
gahsmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/517) 

116.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma 
Hastanesi Bashekimi hakkindaki iddialara iliskin Saglik Bakanindan sozlii som onergesi (6/518) 

117.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, ddvizli askerlik hizmeti 
uygulamasina iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/520) 
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118. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sozlesmeli personel istihdamina 
ili?kin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/522) 

119.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sehit ve gazi yakmlannin 
istihdamina iliskin Icisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/523) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tiiketicilerin yaygin sikayetlerine iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/524) 

121.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ruzgar enerjisi santrallerine iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/525) 

122. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina insaatma 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/526) 

123. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Manisa'daki saglik personeli acigina iliskin 
Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/527) 

124. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi karti faiz oranlanna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/528) 

125.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir aciklamasina iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/529) 

126. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatinda uygulanan vergi 
oranlanna iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) sozlu soru onergesi 
(6/530) 

127.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirklareli Tanm II 
Mudurlugunde galisan ziraat muhendislerinin sinava tabi tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/531) 

128. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Plani 
kapsamindaki yatinmlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu 
soru onergesi (6/532) 

129. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, findik ithalat iznine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/534) 

130. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, SHCEK yurtlannda yasanan bazi olaylara iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlu soru onergesi (6/536) 

131.- Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, bal ithalatina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/537) 

132. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, bashekim yardimcilarimn sayilanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/538) 

133. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bagh bolge mudurlugu 
olup olmadigina ve bir kadroya iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/539) 

134. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO gahsanlannin saghk 
sorunlanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/540) 

135. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esdeger ilaglara iliskin Saghk Bakanindan sozlu 
soru onergesi (6/541) 

136. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, teshis ve tedavide kullanilan ilaglara iliskin Saglik 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/542) 
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137.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Merkezi Uzlasma Komisyonuna yapilan 
miiracaatlara iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/544) 

138. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ankara'daki dilencilere iliskin igisleri Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/545) 

139.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, TCDD arazilerindeki imar degisikliklerine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/546) 

140. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Ankara Gar Onii Kavsak Projesine iliskin 
Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/547) 

141. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, dane misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/548) 

142. - Karaman Milletvekili Hasan CJah§'in, istanbul Biiyiiksehir Belediyesince bastinlan 
istanbul Biiltenine iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/549) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, bugday stoku ve un fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/550) 

144. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapilacak tiinellere 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/551) 

145.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki ilgesinin su sorununa iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/552) 

146.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, izmir-Ankara hizh tren projesine ve tren 
kazalanna yonelik gahsmalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/553) 

147. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki okul ve ogretmen agigina iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/554) 

148. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'ye yeni bir devlet hastanesi yapimina iliskin 
Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/556) 

149.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/557) 

150.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/558) 

151.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde'deki bir karayolunun bblunmiis yol 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/559) 

152. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde Universitesine ek odenek verilmesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/560) 

153.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi belediye ve kdylerin Gifthk Belediyesine 
katihm siirecine iliskin igi§leri Bakanindan sozlii som onergesi (6/561) 

154. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki yatirimlara, yesil karthlara ve yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/562) 

155.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, ogretmen atamalanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/566) 

156. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, hayvansal uretimin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/567) 

157.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, §eker ithalatina ve kagakgihgina iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiir?ad Tiizmen) sozlu soru onergesi (6/568) 
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158. - Antalya Milletvekili Mehmet Gunal'in, iller Bankasi Genel Miidiir Yardimcilannm 
atama §artlarma uyup uymadigma iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/569) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, istanbul il Milli Egitim Mudurune iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/570) 

160.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, karayolu yuk tasimaciligi belgelerinden dolayi 
kesilen cezalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/571) 

161.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, universite mezunlanndan polis alimina iliskin 
icisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/572) 

162. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Karayolu Tasima Ydnetmeligindeki bir 
diizenlemeye iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/573) 

163. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da bir ustgecitteki biifelerin 
kiralanmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/574) 

164. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, doktorlann aldiklan iicrete iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/575) 

165. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, engellilerin agiz ve dis saghgi sorunlanna iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlu soru onergesi (6/576) 

166. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Civril Devlet Hastanesindeki bir olum olayina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/577) 

167. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bir ydrenin kultur ve turizm koruma ve gelisim 
bolgesi yapilmasina iliskin Kultiir ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/578) 

168. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'm, ceptelefonu kullanimindaki vergilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/580) 

169. - Bursa Milletvekili Ismet Buyukataman'in, kdylerdeki bos okullann degerlendirilmesine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/584) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TRT'nin yonetimine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/585) 

171. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacina iliskin Adalet 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/587) 

172. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile'deki okul mudiirlerine ve OSS'deki basari 
durumuna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/589) 

173. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Rehberlik ve Arastirma Merkezine iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/590) 

174. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van'daki bir ilkogretim okulunda mudur yardimcisi 
olan kardesi hakkindaki bazi iddialara iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/591) 

175. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Karagoban Yatih Bolge ilkogretim Okulunda bir 
dgrencinin hayatini kaybetmesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/592) 

176. - Mersin Milletvekili isa Gdk'iin, bir ilkogretim okulunda 10 Kasim tdreni yapilmadigi 
iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/593) 

177. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/594) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/595) 
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179.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Ankara Buyuksehir Belediyesinin Kibns'a 
diizenledigi geziye iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/596) 

180. - istanbul Milletvekili Necla Arat'in, AB raporlannda Turk yargisina yonelik ifadelere 
iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/597) 

181.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, teknik ogretmen atamalanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/598) 

182. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, bir tiirbenin durumuna iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/600) 

183. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, okullarm internet sitelerindeki bazi bilgilere iliskin 
Mill! Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/601) 

184.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir televizyonun yayminin kesilmesine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/602) 

185.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/603) 

186. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, eylemlere yapilan miidahalelere iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/604) 

187. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, bazi belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandirdigi 
iddiasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/605) 

188. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, okullarm ddeneklerine ve su sorunlanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/606) 

189. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, sorusturaia izni verilmeyen belediye baskanlanna 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/607) 

190. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, dzellestirilen Tiirk Telekom'un ismine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/609) 

191. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, malvarhgina iliskin Basbakandan sozlii soru 
onergesi (6/610) 

192. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yoneticilerin maaslanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/611) 

193. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yonetici kadrolanna yapilan atamalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/612) 

194. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi ydneticilik gorevleri igin sinav agilmamasma 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/613) 

195. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yonetici gorevlerine atamalara iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/614) 

196. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yoneticilerin iicretlerine iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/615) 

197. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray'in su plan ve projesine iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/616) 

198. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, TRT programlarma iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/618) 

199. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, bazi kamu kurumlannin internet sitelerindeki bazi 
sahislarla ilgili tanitici bilgilere iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/619) 
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200. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, bir ogretmen atamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/620) 

201. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takim Teknik Direktdriiniin ucretinin 
vergilendirilmesine iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlii soru onergesi (6/621) 

202. - Karaman Milletvekili Hasan Calis/m, demir fiyatlanndaki artisa ve insaat sektdriine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/622) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Qali§'in, bir kredi degerlendirme kurulusunun notuna 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/623) 

204. - Karaman Milletvekili Hasan Qah§'in, temel gida urunleri fiyatlanndaki artisa iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/624) 

205. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, tanm politikasma iliskin Basbakandan sozlii som 
onergesi (6/625) 

206. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, kardelen giceklerinin korunmasina iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/627) 

207. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, infaz ve koruma memurlannin ozliik haklanna 
iliskin Adalet Bakanindan sozlu som onergesi (6/628) 

208. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, misir prim fiyatlanna ve misir ithalatina iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/629) 

209. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, arazi toplulastirmasindaki tapu somnuna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/630) 

210. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§'in, buyiikbas hayvan destegine iliskin Tarim ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/631) 

211. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YOK Baskanina tahsis edilen zirhh araca iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/632) 

212. - Mersin Milletvekili Isa Gok'iin, TRT'nin teskilat yapisi ve yayinlanyla ilgili iddiasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/633) 

213. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, insaat sektoriindeki durgunluga iliskin Bayindirlik 
ve Iskan Bakanindan sozlii som onergesi (6/634) 

214. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, fiyat artislan karsisinda piyasa denetimine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/635) 

215. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatina 
iliskin Tarim ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/636) 

216. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatimn 
etkilerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/637) 

217. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bugday ve geltik iiretiminin 
artinlmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/638) 

218. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun geltik satislanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/639) 

219. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun piring satisina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlu som onergesi (6/640) 

220. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirsal Kaikmma Programi 
projelerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/641) 
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221. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/642) 

222. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin vergi borcu 
olup olmadigina iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/646) 

223. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadigina ve kamu bankalannda kredi kullanip kullanmadiklarina iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/647) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, giftgilerin ekonomik durumuna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/649) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dolu ve don olaylanna karsi tanm sigortasinda 
yasanan sorunlara iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/650) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dogrudan gelir destegine ve urun destek
lemelerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/651) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, urun desteklemelerinin agiklanmasina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/652) 

228. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da ozel bir saglik kurulusunda yasanan bir 
olaya iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/653) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tekstil sektorundeki sorunlara iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/654) 

230. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/656) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Karaman-Konya Kalkinma Ajansinin kurulmasina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/657) 

232. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Avrupa'dan Konya'ya direkt ugak seferleri 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/658) 

233. - Mersin Milletvekili isa Gdk'iin, bir dernege iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/659) 

234. - Mersin Milletvekili isa Gdk'iin, TRT'deki personel alimina iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/660) 

235. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir okulda yasanan bir olaya iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/661) 

236. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyulanna iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/662) 

237. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, giftgilere verilen desteklemelere iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/663) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kapali sistem sulamaya iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/664) 

239. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapimi ile ilgili bir 
iddiaya iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/666) 

240. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun programdan 
gikartilmasma iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/667) 
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241. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapilacagi koyiin 
secimine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/669) 

242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, sulama kanallannin bakimma iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/670) 

243. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, mevsimlik isgilerin tasinmasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/671) 

244. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, ozel guvenlik kurumlannin gorev ve 
yetkilerine iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/672) 

245. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir holdingin kredi kullanimina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/673) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Gal1?'111) sulama birliklerinin elektrik borglanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/674) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Cabs'in, an yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/675) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, elma ureticilerinin kayit usuliine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/676) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, sut inekgiliginin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/677) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, muz fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/678) 

251.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Serik Ilgesinde orman alaninda tas ocagi 
kurulacagi iddiasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/679) 

252. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/680) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Ermenistan'da resmi torende Turk Bayragina 
yapilan saldinya iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/681) 

254. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, okullann guvenligine iliskin igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/682) 

255. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, bir ders kitabmda Agn Daginin farkli bir adla yer 
aldigi iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/683) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir gruba iki kamu bankasindan verilen krediye 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/686) 

257. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, Ardahan ilinin igme suyu sorunlanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/687) 

258. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisi ureticilerinin zaranmn tanm 
sigortasindan karsilanmamasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/688) 

259. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ermenistan'da duzenlenen torende 
Turk Bayragina yapilan saldinya iliskin Disisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/690) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Kuzey Irak yonetimiyle iliskiler konusundaki 
iddialara iliskin Disisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/691) 

261. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, CEA$'in kuguk hissedarlanna 
dagitilmayan temettulere iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/696) 
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262. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, 1 Mayis kutlamalanna ve DISK'e karsi tutuma 
iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/697) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Taksim'de 1 Mayis kutlamalanna izin 
verilmemesine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/698) 

264. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu'da dondan zarar gdren findik ureticilerine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/699) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, TMO'nun geltik satislanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/700) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, kugiik isletmelerin ekonomik sikintilanna iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/701) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, tanm iiriinlerindeki fiyat artislanna iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/702) 

268. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, alkol ve madde bagimhhgi tedavi merkezlerine 
iliskin Saglik Bakanindan sozlii som onergesi (6/703) 

269. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, liselerde madde bagimhhgi ve uyusturucu 
arastirmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/705) 

270. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, piring ithalati kontrol belgelerine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/707) 

271. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, kurakliktan etkilenen ureticilerin 
desteklenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/708) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, ucuz gubre teminine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/709) 

273. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GEAS'in kugiik hissedarlanna 
kar dagitimina iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/710) 

274- - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, zarar gdren giftgilerin desteklenmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/711) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, ekonomik sikmtilara yonelik gahsmalara iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/712) 

276. - Gaziantep Milletvekili Ya$ar Agyiiz'iin, Sof Daglannda agilan tas ocaklanna iliskin 
Gevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/713) 

277. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van F Tipi Cezaevinde bazi televizyon kanallannin 
izlenmesine izin verilmedigi iddiasina iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/714) 

278. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, tasimah egitim gdren ogrencilerin ayn simflara 
alinmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/715) 

279. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kiitahya'da karayolu agmdan gikanlan bazi yollara 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/716) 

280. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Eskisehir-Kutahya hizh tren projesine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/717) 

281. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, Bursa-Simav-Selendi karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/718) 

282. - Kiitahya Milletvekili Alim I$ik'in, Ankara-Izmir otoyolu projesine iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/719) 
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283. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya'daki bazi karayolu cahsjnalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/720) 

284. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya'yi kom§u iliere baglayan karayolu 
gahsmalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/721) 

285. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya baglantih bolunmus yol cahsmalanna 
ili§kin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/722) 

286. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Dumlupinar ilcesine tren ula§iminm saglanmasina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/723) 

287. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya-Merkezdeki bir iist gecit ihtiyacina iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/724) 

288. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/725) 

289. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Kiiltur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/726) 

290. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/728) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, internet kullanimindaki fiyatlann yuksekligine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/729) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, resmi enflasyon rakamlarina iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/730) 

293. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, beden egitimi ogretmenlerinin istihdamina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/732) 

294. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turkge ogretmenlerinin hizmet igi egitimlerine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/733) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, demir basta olmak uzere insaat girdilerindeki 
fiyat artisina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/734) 

296. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Alanya'daki yunus gosteri merkezinin yer 
segimine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/735) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik ve dogalgaz zamlanna iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/739) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, mazot fiyatlanndaki artisa iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/740) 

299. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, insaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltilmasina iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/741) 

300. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Tavsanh-Tungbilek-Domanig Karayoluna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/743) 

301. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatifine borcu olan giftgilere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/744) 

302. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Kalkinma Ajansinin kurulusuna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/746) 

303. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gubre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/747) 
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304. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yaslihk ayhgina iliskin Basbakandan sozlii soru 
onergesi (6/748) 

305. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, oziirlu ayhklanna iliskin Basbakandan sozlii soru 
onergesi (6/749) 

306. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'da meyve iireticilerinin desteklenmesine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/750) 

307. - Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, Gazprom'dan ahnan dogalgaza iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/751) 

308. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, rekolte diisuslerine karsi alinacak dnlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/752) 

309. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, lise son simf ogrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/756) 

310. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Organize Sanayi Bolgesindeki yatirimlara 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/757) 

311.- Karaman Milletvekili Hasan Gal1?'1 1 1' ozellestirme kapsaminda gelen yabanci 
sermayeye iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/758) 

312. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisidaki zarann tanm sigortasindan 
karsilanmamasma iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/759) 

313. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacin ahm ihalelerine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/760) 

314. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Arastirma 
Enstitiisiindeki ilac kontrollerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/761) 

315. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Karadeniz Bolgesinde kanser hastahginm 
cogalmasina iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/764) 

316. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hazir gidalann saghga etkisine iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/765) 

317. - Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, yardim olarak dagitilan kdmiirlerin bedeline 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/767) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, belediyelerin sigara yasagina yonelik 
hazirhklanna iliskin Igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/768) 

319. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, akaryakittaki vergilerin azaltilmasina iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii som onergesi (6/769) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, TMO'nun ithal ettigi ekmeklik bugdaya iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/770) 

321. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Belediyesine iller Bankasindan kredi verilmesine 
iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlii som onergesi (6/771) 

322. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Orhaneli'deki bir mermer ocaginin gevreye 
etkisine iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/776) 

323. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Bursa ve Bilecik'teki bazi koylerin su 
sorununa iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/777) 

324. - Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, Gdnen'de yapilmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/778) 



7 - S O Z L U S O R U L A R 

- 3 9 - 5 INCi BiRLESIM 

325. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Doganyurt ilgesinin ortaogretim 
kurumu ihtiyacma iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/779) 

326. - Mersin Milletvekili Isa Gdk'un, "Sinirlar Arasinda" Programinin sonlandinlmasina 
ili§kin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu soru onergesi (6/780) 

327. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, "Sinirlar Arasinda" programinin yayindan 
kaldinlmasina iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydm) sozlu soru onergesi (6/781) 

328. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'te Kultur Parki alanindaki 
uygulamalara iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlu soru onergesi (6/782) 

329. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sabit gelirlilerin maaslannin iyilestirilmesine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/783) 

330. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, yeni bir Nato Ussu kurulup kurulmayacagina 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/784) 

331. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin elektrik ve banka borglanna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/785) 

332. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Bolu Valisinin gorevden alinmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/786) 

333. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Disisleri Bakaninin bir konusmasma iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/787) 

334. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, gahsanlarin ucretlerinin artinlmasina iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/788) 

335. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, gocuk norologu olmayan ilimize iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/789) 

336. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, dogalgaz zamminin etkisine iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/796) 

337. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, muhtemel su sikintisina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/797) 

338. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, elektrik kesintisine ve kayip-kagak elektrik 
kullanimina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/798) 

339. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dini ozgurluklerle ilgili konusmasma iliskin 
Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/799) 

340. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlanyla ilgili bazi hususlara iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/800) 

341. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlannin kredilendirilmesine ve 
esgudum sorunlarinin goziimune iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/801) 

342. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatirimlanndaki imalat ve miihendislige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/802) 

343. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kurakhga yonelik onlemlere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/803) 

344. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, BOTA? eski Genel Mudurii'nun bir iddiasina 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/804) 

345. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir kaymakamin sdzlerine iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/805) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, bazi yerlerdeki yatinmlara iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/806) 
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347. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Taskoprii Organize Sanayi Bolgesine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/807) 

348. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Erbaa'ya gegici findik ahm merkezi agilmasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/808) 

349. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, patates ureticiligine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/809) 

350. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, gubredeki KDV oranlanna iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/810) 

351. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, iletisimin izlendigi iddialanna iliskin Basbakandan 
sozlu soru onergesi (6/812) 

352. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollannda hiz sinirlannin 
artinlmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/813) 

353. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, sosyal guvenlik prim borglulanna kredi 
saglanmasina iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/814) 

354. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Erzurum'da OKS sinavinda yasanan bir aksakhga 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/815) 

355. -Aydin Milletvekili Ertugrul Kumcuoglu'nun, ingiltere ve Guney Kibns Rum Yonetimi 
arasinda imzalanan mutabakat metnine iliskin Disisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/816) 

356. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, Van Valisi ve Emniyet Mudurtinun bazi 
olaylardaki mudahalelerine iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/817) 

357. - Adana Milletvekili Kur$at Atilgan'in, uygulama imkam kalmayan kanunlann 
yiiriirliikten kaldinlmasina iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/819) 

358. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, yabanci bir firmanin tesvikten yararlanarak 
yatinm yapmasina iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/820) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, faiz oranlanndaki artisin etkilerine iliskin 
Basbakandan sozlu som onergesi (6/821) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, ihale ilanlannin yerel gazetelerde yayimina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/822) 

361.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi televizyon programlarina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/823) 

362. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, ithalatta koruma dnlemlerine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii som onergesi (6/824) 

363. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, yerel gazetelerde ilan yayimina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/825) 

364. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, kutlamalarda silah kullanimma yonelik yaptinmlara 
iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/827) 

365. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Oyak Sigortanin yabanci bir sigorta sirketine satisina 
iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/828) 

366. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, motorlu araglarda farkh yaglar kullanimma iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/829) 

367. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, yabanci bankalardan ipotek karsiligi zirai kredi 
kullanilmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/830) 
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368. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gubrelerin denetimine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/831) 

369. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida katki maddelerinin menseinin belirtilmesine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/832) 

370. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, girdi desteklemelerine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/833) 

371.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, halkin beslenme bicim ve ahskanhklarmin 
arastinlmasina iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/834) 

372. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, agilan hipermarket ve supermarket sayisma iliskin 
Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/835) 

373. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ankara Buyuksehir Belediyesinin halk konserleri 
harcamalanna iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/836) 

374. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Cankaya Belediyesinin bahar senlikleri 
harcamalanna iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/837) 

375. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yeme-igme yerlerinin denetimlerine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/839) 

376. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kiimes hayvancihginda dezenfektan madde 
segimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/840) 

377. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye'deki uzman doktor agigina iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/843) 

378. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hayvancilikta kaba yem sikintisi riskine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/844) 

379. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kenelere karsi ilagh mucadeleye iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/846) 

380. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/847) 

381.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin igisleri Bakanindan sozlii som 
onergesi (6/848) 

382. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, KiT'lerin ihalelerine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Cemil Cigek) sozlii som onergesi (6/849) 

383. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, ihrag edilmek iizere ithal edilen gaym ig piyasaya 
suriildiigii iddiasina iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/850) 

384. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, giftgilerin kredi kullanimma iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/851) 

385. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, yiiksekokul mezunu geng issizlere iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/852) 

386. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, kirmizi et tuketimine iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/853) 

387. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in. TMO yonetiminin odiillendirilmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/854) 

388. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray Olimpik Yiizme Havuzu insaatina 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlii som onergesi (6/855) 
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389. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Dumlupinar Anit Parki projesine iliskin Kultur ve 
Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/856) 

390. - Nigde Milletvekili Mumin Inan'in, iicretsiz fidan yardimina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/857) 

391. - Nigde Milletvekili Mumin Inan'in, infaz koruma memurlannin dzluk haklarma iliskin 
Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/858) 

392. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, alternatif enerji kaynaklanna iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/859) 

393. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, TMO'nun findik alimina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/860) 

394. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, yurt di?i seyahatlerine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/861) 

395. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazi ddemelerine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/862) 

396. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, milletvekillerinin Hukumet uyeleri ile birlikte 
katildigi yurt disi seyahatlere iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/863) 

397. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, elektrik zammina iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/864) 

398. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, 2 Temmuz Sivas olaylan davasma iliskin 
Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/865) 

399. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa iliskin Sanayi ve 
Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/866) 

400. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, BOTA$'in vadesi gegmis alacaklanna iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/867) 

401. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, DSI'nin ozel baraj ve golet insaatlanni denetimine 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/868) 

402. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/869) 

403. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, belediyelerin elektrik borglanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/871) 

404. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgmdan hayatini 
kaybedenlere iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/872) 

405. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi 
bilinglendirmeye iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/873) 

406. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi 
uluslararasi gahsmalara iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/874) 

407. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamali atesi hastahgina karsi asi 
gelistirilmesine iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/875) 

408. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, TEDA$'in vadesi gegmis alacaklanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/876) 

409. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, tanmsal proje hibelerinin kullanimina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/877) 

410.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, veteriner hekimlerin mali haklannin 
iyilestirilmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/878) 

- 42 - 5 INCi BiRLESiM 
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411. - Karaman Milletvekili Hasan (gahs'in, sektdrlerdeki is guvenligine iliskin Basbakandan 
sozlii soru onergesi (6/879) 

412. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, vergi borcu nedeniyle yurt disina cikis tahdidi 
uygulamasina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/880) 

413. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da sivrisinekle mucadeleye iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/881) 

414. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Gazipasa'daki bir derenin lslahina iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/882) 

415. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da toplu tasimadaki Antkart 
uygulamasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/883) 

416. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, standart di$i mallara karsi ahnan ithalat tedbirlerine 
iliskin Devlet Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/884) 

417. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, elektrik zammi ile ilgili agiklamasina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Simsek) sozlu soru onergesi (6/885) 

418.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, ozellestirme gelirlerine ve istihdama yonelik 
yatrrimlara iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/886) 

419.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, kayit disi ekonomiye iliskin Maliye Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/887) 

420. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, dis borgla edinilen kaynagin kullanim alanlanna 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Simsek) sozlii soru onergesi (6/888) 

421.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde-Kayseri demiryolundan OSB'lere baglanti 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/889) 

422. -Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde Havaalam insaatina iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/890) 

423. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde Universitesinde Tip Fakiiltesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/891) 

424. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, Nigde Universitesinde Ziraat Fakiiltesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/892) 

425. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde Universitesinde Hukuk Fakultesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/893) 

426. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, ikili ticaret anlasmasi yapilan iilkelere iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/894) 

427. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, tiiketiciyi magdur eden ithal mallara karsi tedbir 
ahnmasina iliskin Devlet Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlu soru onergesi (6/895) 

428. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, dahilde isleme rejiminin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/896) 

429. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, ihracatgilann karsilastiklan burokratik islemlere 
iliskin Devlet Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/897) 

430. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, tesvik uygulamalanna iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/898) 

431. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, hakkmda sorusturma agilan belediye 
baskanlanna iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/899) 

432. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Tunceli Universitesinin kurulus islemlerine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/900) 

- 43 - 5 iNCi BiRLESiM 
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433. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, kurakliktan etkilenen iliere mazot ve giibre 
destegine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/901) 

434. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, enflasyondaki du§u§e ve esnafm sikintilanna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/902) 

435. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Islam Konferansi Orgutii ile imzalanan bir 
anlasmaya iliskin Disisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/903) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, tanm sektorundeki oiumsuz gelismelere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/904) 

437. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, beyaz esya fiyatlanndaki artism evliliklere 
etkisine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/905) 

438. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, kredi karti borclularina iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/906) 

439. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, Merkez Bankasinin kara listesine giren esnafa 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/907) 

440. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, emeklilerin sorunlanna iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/908) 

441. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, kagak kol saatlerine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/909) 

442. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, polis nobet kuliibelerinin guvenlik sorununa 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/910) 

443. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Mersin'in Giilnar ilgesindeki orman yanginina 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/911) 

444. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Mersin'e havaalani yapimina ve Adana 
Havaalanina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/912) 

445. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, saghk kurumlanndaki yolsuzluk iddialanna 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/913) 

446. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, RTUK'e alinan personele iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu soru onergesi (6/914) 

447. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, cemevlerinin aydmlatma giderlerinin odenmesine 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/915) 

448. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Aydinspor hakkinda verilen cezanm zamanlamasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/916) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/917) 

450. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mustafa Said Yazicioglu) sozlii soru onergesi (6/918) 

451.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli kdmur rezervlerinin 
kullanilmasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/919) 

452. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Tiirk bayraginin indirildigi bazi olaylara iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/920) 

453. - Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, bazi yol yapimi projelerine iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/921) 

454. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin sulama suyunda kullandiklari 
elektrik borglanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/922) 
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455. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, RTUK'iin radyo ve televizyon yayin izni 
verdigi bir kurulu?a iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/923) 

456. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Ankara Buytik§ehir Belediyesi ve ODTU 
arasindaki kagak yapi sorununa iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/924) 

457. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kecilerin ormandan uzaklastinlmasinin 
sonuglanna iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/925) 

458. - Karaman Milletvekili Hasan Galis'm, kagak etlere iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/926) 

459. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karsi bazi onlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/927) 

460. - Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, havaya ates agan bazi koruculara iliskin igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/928) 

461. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, sehit aileleri yardimlasma derneklerine yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/929) 

462. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esnaf ve KOBi'lerin kredi kullamminda sicil affina 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/930) 

463. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, kurakliktan etkilenen giftgilerin kredi borglannin 
ertelenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/932) 

464. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/933) 

465. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/934) 

466. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Gevre ve 
Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/935) 

467. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir saglik ocaginin personel ihtiyacina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/936) 

468. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir kdye jandarma karakolu agihp 
agilmayacagma iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/937) 

469. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bir cenaze merasimine katilanlann 
kihk kiyafetine iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/938) 

470. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Giingdren'deki teror olayina iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/939) 

471. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, TRT'nin Giingdren'deki teror olayiyla ilgili 
yayinina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/940) 

472. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'in egitimdeki basari diizeyine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/941) 

473. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TOKi hakkinda duzenlenen YDK raporlanna 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/942) 

474. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ozel mulkiyette olduguna karar verilen bir 
orman arazisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/943) 

475. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TOKi ihalelerine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/944) 

476. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, iade edilen ve cevaplandinlmayan soru onergelerine 
iliskin Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanindan sozlu soru onergesi (6/972) 
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(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(*) Goriismeleri yarim kalan kanun tasari ve tekliflerini gosterir. 
(**) igtiiziigiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak gorusiilmesi kabul edilmistir. 

- 4 6 - 5 iNCi BiRLESiM 

1. X - Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul 
Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi 
Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve G e v r e i l e P l a n v e Biitge 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayisi: 214) (Dagitma tarihi: 25.4.2008) (*) 

2. - Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayisi: 221) (Dagitma tarihi: 2.5.2008) 

3. - Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve izmir 
Milletvekili Oktay Vural ile izmir Milletvekili Senol Bal'm; 4562 Sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde 
Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlari (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) 
(Dagitma tarihi: 2.5.2008) 

4. X - istanbul Milletvekili Mehmet Domag ile Antalya Milletvekili Hiisnii Collii ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhginm Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde 
Kararnamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Biitge 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

5. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cerceve Sbzlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokoltine Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre ve Avrupa Birligi 
Uyum ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayisi: 268) (Dagitma tarihi: 11.7.2008) 

6. - Sanayi ve Ticaret Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayisi: 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

7. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in: 491 Sayih Denizcilik Miistesarhginm Kurulus ve 
Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

8. - Kiiltiir ve Tabiat Varliklanm Koruma Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayisi: 266) 
(Dagitma tarihi: 8.7.2008) 

9. - Turk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 
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10. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erddl'un; C o c u klann Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Calisma ve Sosyal Isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

11. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Miicadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulu? ve Gorevleri 
Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum 
Komisyonu ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporlan (2/224, 1/545) (S. Sayisi: 229) 
(Dagitma tarihi: 20.5.2008) 

12. X - Tiirk Vatandasjigi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

13. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

14. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Savunma Sanayii isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayisi: 19) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

15. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda Ikili Is Birligi Suresince Mubadele Edilen veya Olusturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karsihkh Korunmasi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayisi: 21) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

16. X - Turkiye Cumhuriyeti Kugiik ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
idaresi Baskanhgi ile Romanya KOBi'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

18. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Kore Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine Iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayisi: 22) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

19. X - Asya Karayollan Agi Hukumetlerarasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 
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20. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimacihgi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayisi: 24) (Dagitma tarihi: 
11.10.2007) 

21. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimacihgina Iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disi§leri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayisi: 26) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

22. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisjeri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

23. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Turizm Alaninda isbirligine iliskin Mutabakat Zaptinin 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

25. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlannda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

26. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Tiirk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanligi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom 
(1/284) (S. Sayisr. 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgutu Genel Sekreterligi Arasinda 
Gergeve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Rapom (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Guney Afrika Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda 
Gumruk idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - G°cuklarla Kisisel iliski Kurulmasina Dair Avmpa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 
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32. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terdrizm, Organize Suclar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlann Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kacakcihgi ve Diger Tiplerdeki Suclarla Mucadelede isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Milletlerarasi Mal Satimina iliskin Sdzlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasina Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Avrupa Konseyi Terdrizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Giineydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkinda 
Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda iki 
Tarafli Askeri Teknik isbirligi Gergevesinde Kullamlan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Mulkiyet 
Haklannin Karsilikh Korunmasina iliskin Miisterek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Kdrfez Arap Ulkeleri isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine iliskin Gergeve Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

38. X - Irak'a Komsu Devletler Hiikiimetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terdrizm, Simrlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgiitlii Suglarla Mucadele Konulannda Guvenlik 
isbirligine iliskin Protokoliin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 

39. X - Kahci Organik Kirleticilere iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Cevre ve Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

40. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kagakgihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasma iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kagakgihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Rapom (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Rapom (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hiikiimeti 
Arasinda Giimruk Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasimn Onaylanmasimn 
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Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Turkiye Cumhuriyeti Disjsjeri Bakanhgi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayisi: 82) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EIT) Kacakcihk ve Gumriik Suclari Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

45. - Malatya Milletvekili Mahmut Mucahit Fmdikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastirilmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydm'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastirilmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 
27.12.2007) 

46. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sozlesmeye Ait 2005 Protokoliinun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanhgi ve Dunya Saglik Orgutu Avrupa Bolge Ofisi 
Arasinda Iki Yillik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttinlmasina ve Sosyal Guvenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtuziigun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 

49. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
igisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

50. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve C ° c u k Esirgerne Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

51. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

52. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Turkiye Buyuk Millet Meclisi Igtiizugunun 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Igtiizuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

53. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 
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54. - Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hiikmunde Karamamenin Eki Cetvellerin 
Genclik ve Spor Genel Mudurlugune Ait Bdliimiinde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butee Komisyonu Rapom (1/518) (S. Sayisi: 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

55. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtuziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (S. Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

56. X - Dariilaceze Miiessesesi Genel Mudurlugii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Rapom (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

57. - Tiirk Ticaret Kanununun Yururliigii ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/487) (S. Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

58. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; Devlet Memurlan Kanununda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 
Ahnma Onergesi (2/116) (S. Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

59. X - G°k Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasinm 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/525) 
(S.Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

60. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Avustralya Hukiimeti Arasinda Askeri Alanda is 
Birligi Gergeve Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayisi: 135) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

61. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baskanligi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanligi Arasinda Savunma Uzay isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/395) (S. Sayisi: 136) 
(Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Tapu Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile 
Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayisi: 218) (Dagitma tarihi: 28.4.2008) 

63. X - Engellilerin Haklanna iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 

64. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirhk, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

65. X - G°rum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayih Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayih Toplu is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Gahsma ve Sosyal isler Komisyonu Rapom (2/240) 
(S. Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

66. - Erisme Kontrollu Karayollan Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayisi: 239) 
(Dagitma tarihi: 5.6.2008) 

67. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgutu 
(GTO) Arasinda GTO Orta Asya Alt Bolge Ofisi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
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Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/397) (S. Sayisi: 242) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

68. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanhgi ile Avustralya Tanm, Bahkcihk 
ve Ormancilik Bakanhgi Arasindaki Tanm Alaninda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Isbirligi 
Konulu Mutabakat Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

69. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Karantina ve Bitki Koruma Alaninda Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayisi: 244) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

70. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanhgi ile Yemen Cumhuriyeti 
Bahkgihk Bakanhgi Arasinda Bahkcihk ve Su Urunleri Alanlarinda Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik isbirligi Mutabakat Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (S. Sayisi: 245) 
(Dagitma tarihi: 11.6.2008) 

71. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Moldova Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayisi: 246) (Dagitma tarihi: 11.6.2008) 

72. X - Dopingle Mucadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

73. - iskan Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayisi: 251) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

74. X - Kamu Ihale Kanunu ile Kamu ihale Sdzlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Bayinduhk, imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlan (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

75. - istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/102) (S. Sayisi: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

76. - Amasya Milletvekili Akif Gulle'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/103) (S. Sayisi: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/104) (S. Sayisi: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/105) (S. Sayisi: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

79. - Duzce Milletvekili Metin Ka§ikoglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincu ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/109) (S. Sayisi: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

84. - Bilecik Milletvekili Yasar Tiizun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 5 3 - 5 INCi BiRLESIM 
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Raporu ve Bilecik Milletvekili Yasar Tiizun'un igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/112) (S. Sayisi: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

86. - Kutahya Milletvekili Husnu Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/113) (S. Sayisi: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

87. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuzugiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergiin ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlari ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/115) (S. Sayisi: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - Kiitahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/117) (S. Sayisi: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

91. - Karabiik Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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92. - Zonguldak Milletvekili Polat Turkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/120) (S. Sayisi: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

94. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

95. - istanbul Milletvekili Idris Nairn Sahin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin Igtuzugun 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

96. - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

97. - Sanliurfa Milletvekili Abdurrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/125) (S. Sayisi: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/126) (S. Sayisi: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - Istanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/127) (S. Sayisi: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin ictuzugiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/128) (S. Sayisi: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

101. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtiiziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/129) (S. Sayisi: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102.- Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/130) (S. Sayisi: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temiir'un Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtiizugun 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/131) (S. Sayisi: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

104. - istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, idris Nairn Sahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Agikahn ve Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'in Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlari ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/132) (S. Sayisi: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

105.- Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 133 uncii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/133) (S. Sayisi: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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106. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

107. - Sanhurfa Milletvekili Abdunahman Mufit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/135) (S. Sayisi: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

108. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin ictuziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173*e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

109. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in ictiizugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

110.- Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

111.- Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/139) (S. Sayisi: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/140) (S. Sayisi: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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113.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Agba'nin Yasama Dokunul
mazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/141) (S. Sayisi: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm Igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/142) (S. Sayisi: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/144) (S. Sayisi: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/145) (S. Sayisi: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Ba$bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/146) (S. Sayisi: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- Zonguldak Milletvekili Fazh Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/147) (S. Sayisi: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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120. - Bahkesir Milletvekili Ismail Ozgun'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtiizugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/148) (S. Sayisi: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121.- istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122.- Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 mci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

123. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Slovak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

124.- il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usulune iliskin 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayisi: 260) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

125.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Genglik ve Spor Genel 
Mudurlugunun Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayir ve 2 Milletvekilinin; Gesitli Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

126. - Turkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Sinin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale islemleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ve Tanm, Onnan ve Koyisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 

127. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, islam Konferansi Orgutu ve islam Konferansi 
Diyalog ve isbirligi Genglik Forumu Arasinda islam Konferansi Diyalog ve isbirligi Genglik 
Forumunun istanbul'da Kurulmasi Hakkinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayisi: 265) 
(Dagitma tarihi: 27.6.2008) 

128. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/151) (S. Sayisi: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

129. - Ordu Milletvekilleri Eyup Fatsa ve Enver Yilmaz'in Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaidinimasi Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/152) (S. Sayisi: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/153) (S. Sayisi: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

131. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtuziigun 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/155) (S. Sayisi: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132. - Izmir Milletvekili Bulent Baratah'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Bulent Baratah'nin igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/156) (S. Sayisi: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtiizugun 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/157) (S. Sayisi: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/158) (S. Sayisi: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135.- Ordu Milletvekili Eyup Fatsa'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/159) (S. Sayisi: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

136. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'in igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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137.- Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/161) (S. Sayisi: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtuzugiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkmda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Cakir'm igtuzugiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/164) (S. Sayisi: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Zonguldak Milletvekili Polat Turkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin Igtuziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/166) (S. Sayisi: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/168) (S. Sayisi: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - §anhurfa Milletvekili ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 61 - 5 iNCI BIRLESiM 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtuzugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/189) (S. Sayisi: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/209) (S. Sayisi: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

148. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/215) (S. Sayisi: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora Itirazi 
(3/217) (S. Sayisi: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Mardin Milletvekili Ahmet Turk'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 21 l'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/221) (S. Sayisi: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/234) 
(S. Sayisi: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154. X - Avrupa Toplulugunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programinin (2007-2013) 
Giri§imcilik ve Yenilik Ozel Programma Turkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda Turkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptmin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayisi: 271) (Dagitma tarihi: 15.7.2008) 

155.- Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlut 
Gavusoglu'nun; C ê§itli Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadik Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Turk Ceza 
Yasasinda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayisi: 272) (Dagitma tarihi: 16.7.2008) 
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156. X - Serbest Bolgeler Kanunu ile Giimruk Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/605) 
(S. Sayisi: 275) (Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

157. - Mersin Milletvekili Zafer Uskiil ve 21 Milletvekilinin; insan Haklan Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 28.7.2008) 

158. - Milli Egitim Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

159. X - Bakii-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. - Turkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Butge Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

161. - Tekirdag Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayih Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kizilay ile ilgili 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile igisleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayisi: 283) (Dagitma tarihi: 31.7.2008) 

162. - Tokat Milletvekili Re§at Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 Subat 1992 Tarihinde Ermeniler 
Tarafindan Azerbaycan'in Hocali Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" Olarak Taninmasi, 26 
Subat'in "Hocali Katliamim Anma Giinii" Olarak Kabul Edilmesine ili?kin Kanun Teklifi ve igtiizugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) (S. Sayisi: 285) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Ukrayna Hukumeti Arasinda Enerji Alaninda 
isbirligine iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Ukrayna Bakanlar Kumlu Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/326) (S. Sayisi: 287) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Tayland Kralligi Hukumeti Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/373) (S. Sayisi: 288) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi imtiyazlan ve Dokunulmazhklanna 
Dair Duzeltilmis Protokole Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayisi: 289) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

167. X - Avmpa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Olusturan Duzeltilmis Sdzlesmeye 
Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre ve Disisleri Komisyonlan 
Raporlari (1/386) (S. Sayisi: 290) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

168. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralligi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Rapom (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

169. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilimsel 
ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/481) (S. Sayisi: 292) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

170. X - Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligmin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm; igisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlan 
Raporlan (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

171. - Tiirk Akreditasyon Kurumu Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda 
Degi?iklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (S. Sayisi: 294) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 
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