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I.- GECEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te agilarak bes oturum yapti. 

Sinop Milletvekili Abdurrahman Dodurgah, Camiler ve Din Gorevlileri Haftasi'na iliskin 
gundem disi bir konu§ma yapti. 

Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde ciftcisinin, 
Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Dogu Karadeniz Bolgesi hidroelektrik santralleri ve cevre, 
Sorunlanna iliskin giindem di§i konusmalanna Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu cevap verdi. 

Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu, HES projelerinden kaynaklanan sorunlara iliskin; 
Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, 
Tunceli Milletvekili Kamer Gen?, 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun giindem disi konu§malara verdigi cevaba iliskin; 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu da yapilan konusmalara cevaben, 
Birer aciklamada bulundular. 

Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yonelik olarak 2000 yihnda 
gergeklestirilen Hayata Doniis Operasyonu konusunun arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98'inci, 
igtuzugun 104 ve 105'inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/270) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; onergenin giindemdeki yerini alacagi ve on goriismesinin 
sirasi geldiginde yapilacagi agiklandi. 

Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun (6/867) esas numarali sozlii sorusunu geri aldigina iliskin 
onergesi okundu; sozlii sorunun geri verildigi bildirildi. 

Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan'in, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Baskani Aytibay 
Tagayev'in davetlerine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Kazakistan ve Kirgizistan'a 
resmi ziyarette bulunmasina iliskin Baskanhk tezkeresi kabul edildi. 

Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun 26 iiyeden olusmasina ve Komisyon uyelerinin siyasi parti 
gruplanna ve bagimsiz milletvekillerine dagihmimn ilisik listede olacak sekilde Genel Kurulun 
onayina sunulmasina, 

Genel Kurulun 14/10/2008 tarihli 5'inci Birlesiminde ozel gundemde yer alan isten sonra sozlu 
sorular ve diger denetim konulannin goriisiilmeyerek gahsmalarim saat 21.00'e kadar surdiirmesine, 
15/10/2008 Carsamba gunu ve 16/10/2008 Persembe giinii yapilacak birlesimlerinde gahsmalarim 
11.00-13.00 ile 14.00-20.00 saatleri arasinda surdiirmesine ve 15/10/2008 Carsamba giinii yapilacak 
birlesiminde sozlu sorulann goriisiilmeyerek kanun tasari ve tekliflerinin gdrii§ulmesine, 

Gelen kagitlar listesinde yayimlanan ve bastinlarak dagitilan, Cumhurbaskaninca bir daha 
goriisiilmek iizere geri gonderilen 297 sira sayih Kanun Tasansimn 48 saat gegmeden giindemin 
"Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminin 7'nci; aym kisimda yer 
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alan 275, 236, 266, 230, 257, 263, 218 ve 239 sira sayih kanun tasan ve tekliflerinin bu kismin 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci siralanna alinmasina ve diger kanun tasan ve tekliflerinin sirasinin buna 
gore teselsul ettirilmesine, 

14/10/2008 tarihinde dagitilan; gemi insa sanayisinde is guvenligi konusundaki (10/121, 129, 
132, 134) esas numarali (S. Sayisi: 295), zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglar konusundaki 
(10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarali (S. Sayisi: 296) Meclis arastirmasi komisyonlan raporlannin 
giindemin "Ozel Gundemde Yer Alacak Isler" kismina alinmasina ve raporlar uzerindeki genel 
goriismelerin Genel Kurulun 21/10/2008 Sah giinku birlesiminde yapilmasina, 

Genel Kurulun 21/10/2008 Sah gunku birlesiminde gahsmalarim saat 15.00-20.00 arasinda 
siirdurmesine, 22/10/2008 Car§amba gunii ve 23/10/2008 Persembe giinu yapilacak birlesjmlerinde 
gahsmalanni saat 11.00-13.00 ile 14.00-20.00 arasinda siirdurmesine, 

Ili§kin Danisma Kurulu onerisi yapilan gdrii§melerden sonra kabul edildi. 

Ba§kanhkca, Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bagimsiz milletvekillerine dii§en 1 uyelik 
igin aday olmak isteyen bagimsiz milletvekillerinin miiracaatlanna ili§kin duyuruda bulunuldu. 

Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in, 3269 sayih Uzman Erba§ Kanununda Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Teklifi'nin (2/173) Ig Tiiziik'iin 37'nci maddesine gore dogrudan gundeme 
alinmasina iliskin onergesi, yapilan gorusmelerden sonra, kabul edilmedi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Fransa Senatosu Di§i§leri, Savunma ve Silahh Kuwetler Komisyonu 
Ba§kam ve beraberindeki heyete Baskanhkga "Hos geldiniz" denildi. 

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 Millet
vekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili 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, igtuzugun 104 ve 105'inci 
Maddeleri Uyannca Bir Meclis Ara§tirmasi Agilmasina ili§kin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Ko
misyonu Raporu (10/1,4, 5, 7, 9, 10,11, 13,14, 15, 16,17) (S. Sayisi: 138) uzerinde bir siire goriisiildii. 

15 Ekim 2008 Carsamba giinu, alinan karar geregince saat 11.00'de toplanmak uzere, birlesime 
21.00'de son verildi. 

Meral AKSENER 
Balkan Vekili 

Canan CANDEMIR CELIK 
Bursa 

Katip Uye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Agn 

Katip Uye 
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15 Ekim 2008 Carsamba 
BiRINCi OTURUM 
Acilma Saati: 11.04 

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

BASKAN - Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 6'nci Birlesjmini aciyorum. 
II. - YOKLAMA 

BASKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacagiz. 
Yoklama igin bes dakika siire verecegim. Sayin milletvekillerinin oy diigmelerine basarak sa

londa bulunduklanm bildirmelerini, bu siire igerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekilleri
nin salonda hazir bulunan teknik personelden yardim istemelerini, buna ragmen sisteme giremeyen 
uyelerin ise yoklama pusulalanni gorevli personel aracihgiyla be§ dakikahk siire igerisinde Baskan
hga ula§tirmalanni rica ediyorum. 

Yoklama islemini basjatryorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapildi) 
BASKAN - Toplanti yeter sayisi vardir, goriismelere bashyoruz. 
Gundeme gegmeden once iig sayin milletvekiline giindem disi soz verecegim. 
Gundem disi ilk soz, Ahilik Haftasi vesilesiyle soz isteyen Kirsehir Milletvekili Sayin Abdul

lah Gahskan'a aittir. 
Buyurun Sayin Gah§kan. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

III.- GUNDEM DISI KONUSMALAR 
A) MiLLETVEKiLLERiNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

1.- Kirsehir Milletvekili Abdullah Caliskan 'in, Ahilik Haftasi 'na iliskin gundem disi konusmasi 

ABDULLAH GALISKAN (Kirsehir) - Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; her yil ekim ayi
nin ikinci pazartesisi kutlanan Ahilik Haftasi nedeniyle gundem disi soz almi§ bulunuyorum. Yiice 
heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, medeniyet tarihine kulturiimuziin annagan ettigi birgok deger vardir; bu 
degerler arasinda, sosyal hayati her ydniiyle kavrayan bir sivil yapilanma kurumu olan Ahilik onde 
gelir. Anadolu'nun Tiirk yurdu olmasinda buyuk emegi gegen Ahi Evran tarafindan 13'iincii yiizyilda 
kurulan Ahilik teskilati, toplumsal ya§amin ortak paydasi olan insani esas almaktadir. Toplumun sos
yal, ekonomik ve kulturel hayatinin diizenlenmesinde onemli rol oynayan Ahilik teskilati, gerektigi 
zaman da vatan savunmasinda gorev yapan bir birliktelik ve dayamsmanin ortak adidir. 

BASKAN - Sayin Gah§kan, bir saniye. 
Sayin milletvekilleri, kuliste bu sohbet toplantinizi devam ettirebilirsiniz. Arkadasimiz hazir

lanmis, gelmis, bize onemli bir konuda bilgilerini aktanyor; onu dinlemek, faydalanmak, onun bil
gilerinden belki kendimize ait bazi gdriisler gikarmak onemlidir. Sohbet etmeyi tercih edenler, 
kulislerde taze gay da var, orada daha giizel olabilir. Onun igin, sessizlige davet ediyorum. (Alkislar) 

Buyurun Sayin Caliskan. 
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ABDULLAH CALISKAN (Devamla) - Bizi biz yapan degerlerimize sahip cikan bu sosyo
ekonomik sistem, Osmanh devletinin kurulusunda da etkin ve aktif gorevler ustlenmi§tir. Osmanh 
devletinin en onemli yapi taslanndan biri olan Ahilik, yedi yiiz yil Anadolu'da esnaf ve sanatkarlar 
igin basanyla uygulanmis, izleri bugune kadar suregelmistir. O giinlerde kurulan saghkh toplum ya-
pisinin yuzyillar boyunca siirdiigunii ve bugiinlere geldigini hepimiz biliyoruz. 

Degerli milletvekilleri, Ahilik teskilati basansini uretim felsefesine borcludur. Ahilik teskila
tmda insan bir iiretim araci degildir, insan uretimin merkezindedir. Ahilik sisteminde insan amactir, 
arag degildir. Ahilik degerlerine gore uretim, insana ragmen degil, ancak insamn mutluluguna hiz
met ettigi siirece degerlidir. Uretici daima kontrol edilmis, tuketicinin haklan korunmustur. 

Saygideger milletvekilleri, Ahilik kiilturiinu tarihimizin derinliklerine hapsetmek ve sadece belli 
bir gun ve haftalarda kutlamak bir anlam ifade etmemektedir. Atalanmiz tarafindan kurulan ve uy
gulanan sistemleri anlamak, anlatmak ve hep beraber yasamak hepimizin ortak amaci olmahdir. Yuz
yillar once uygulanan bu sistemi giiniimiiz kosullanna gore yeniden yapilandirarak ekonomimizin 
hizmetine sokmak toplumumuzun gelismesine onemli katki saglayacaktir. 

Ahiligin merkezi olan Kir§ehir'in bir milletvekili olarak bu konuyu gundeme ta§imanm sorum
lulugunu hissediyorum. Ahilik degerleri yeniden toplumumuza hizmet eder hale getirilmelidir. Me-
deniyetimizin diinya medeniyetine armagan ettigi bu sistem yeniden Tiirk toplumuna katki 
saglamahdir. Bu konuda yaptigimiz gahsmalar hizla devam etmektedir. Hiikiimetimizin Ahilik sis
temine sahip gikmasi gergekten ulkemiz adina gok onemli bir adim olmustur. Bu konuda destegini 
esirgemeyen ve Ahilik teskilatina sahip gikan Sanayi ve Ticaret Bakanimiz Sayin Zafer C^aglayan'a 
huzurlarmizda tesekkur etmek istiyorum. 

Bugune kadar ulkemiz genelinde degisik etkinlikler ile her ilde yapilan Ahilik Haftasi kutla-
malanmn merkezi bu yildan itibaren Kirsehir olacaktir. Ahilik teskilatimn kurucusu Ahi Evran'in 
tiirbesinin bulundugu Kir§ehir, bu yildan itibaren Ahilik kutlamalanna ev sahipligi yapacaktir. Ahi
ligin anlasilmasi ve anlatilmasi noktasinda gerekli rum bilimsel gahsmalar yine Ahi Evran Univer-
sitemiz ve Ahilik Arastirma Merkezimiz tarafindan yapilmaktadir. Bu yil diizenledigimiz uluslararasi 
sempozyuma 110 bilim insani katilmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, Ahilik, Tiirk kulrariiniin iirettigi sosyal, ekonomik ve kulturel degerle
rin biitunudiir. Ahilik sisteminin degerleri gumimuz kosullanna gore uyarlanmahdir. Ahilik sistemi
nin sagladigi verimlilikten, uyguladigi kalite kontrol sisteminden, yeti§tirdigi is giiciinden ve uretim 
sistemine getirdigi etik degerlerden Tiirk ekonomisi yararlanmahdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
ABDULLAH CALISKAN (Devamla) - Her zamankinden daha gok ihtiyacimiz olan birligi ve 

dayanismayi yuzyillar once atalanmiz nasil basarmis ise biz de her zaman bir olmayi, diri olmayi ve 
giiglii olmayi basaracagiz. 

insanlar arasindaki ticari ve toplumsal ili§kilerde durustliik, giivenilirlik, is ve meslek ahlakina 
saygi, hak ve hukuka riayet etme, saygih, sefkatli, cdmert ve guler yiizlii olma ilkelerini esas alan Ahi
lik sistemini uygulamayi bugun de tam anlamiyla basarabilirsek yasadigimiz birgok sorun kendili-
ginden ortadan kalkacaktir. Hiikiimetimizin ve siz degerli milletvekillerimizin destegiyle bunu 
basaracagimiza ve Ahilik sistemini uluslararasi kiiltiir ve ekonomi diinyasina bir Kirsehir ve Tiir
kiye markasi olarak sunacagimiza inaniyorum. 
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Degerli milletvekilleri, bu yil 21 'incisi duzenlenen Ahilik Haftasi kutlamalanna hepinizi davet 
ediyor, sozlerime Ahi Evran'in soziiyle son veriyorum: 

"Hak ile sabir dileyip bize gelen bizdendir, 
Akd ve ahlak ile cah§ip bizi gecen bizdendir." (AK PARTI siralanndan alkislar) 
BA§KAN - Te§ekkiir ederim Sayin Cah§kan. 

Gundem di§i ikinci soz, Antalya TRT Radyosunun kapatilmasi konusunda soz isteyen Antalya 
Milletvekili Sayin Tayfur Siiner'e aittir. 

Buyurun Sayin Siiner. (CHP siralanndan alkislar) 

2.-Antalya Milletvekili Tayfur Siiner 'in, TRT Antalya Radyosunun kapatdmasina iliskin gundem 
disi konusmasi ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi 

TAYFUR SUNER (Antalya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Antalya'daki TRT Radyo
sunun kapatilmasi ile ilgili gundem disj soz almis bulunmaktayim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Antalya'da TRT, Turizm Radyosu ve Antalya Radyosu olarak faaliyetine devam etmektedir. 
TRT Genel Mudurlugunun goru§iiyle Antalya Radyosu kapamp Antalya, Afyon, Burdur ve Isparta'ya 
yapilan bolgesel yayin kaldmlmak istenmektedir. Bunun yerine Mersin uzerinden turn Akdeniz'e 
yaym yapilmaya gah§ilacaktir. Ancak Mersin uzerinden yaym yapilmasi halinde az once saymi§ ol-
dugum yerlere ait yerel sorunlara iliskin giinliik bilgilendirme tamamen ortadan kalkmis olacaktir. 
Antalya Radyosu gah§anlannin is akitlerinin Mersin'e tayin edilmek istenmeleri sonucunda bura
daki yayinlar sona erdirilecektir. Antalya Radyosunun kaldinlacagi hicbir yaym kurulusunda haber 
olarak verilmedigi gibi kurum tarafindan da resmi olarak aciklanmami§tir. Bu yapisal degisiklige ge-
rekce kurum tarafindan tam olarak ifade edilmemektedir. Ekonomik gerekce ileri siiriilse burada ga
lisan 26-27 kisinin biiyiik bir maas gideri bulunmamaktadir. Ayrica, Turizm Radyosu yayinim 
surdureceginden buradaki verici gahsmaya devam edecektir. Zaten en gok giderin de vericideki enerji 
sarfiyati oldugu bilinmektedir. Fiziki yetersizlik denilse burada kesinlikle soz konusu degildir. Bu
rada, TRT kurulu§ amacina ve kamu yarari yayincihk ilkelerine ters bir durum ortaya gikmaktadir. 
Antalya'da ticaret borsasimn dahi Tanm TV gahsmalan varken TRT Radyosunun kapatilmasi du-
§iincesi buyiik celiski yaratmaktadir. Burada bir FM radyosu diisiinuliiyorsa da kirsal kesimde bu bir 
ise yaramayacaktir giinkii kirsal kesimde daha gor orta dalga dinlenilmektedir. Kisaca, alinan karar 
gegersiz, kamu yarari bulunmadigi, tasarrufa doniik olmayan bir uygulamadan oteye gitmeyecektir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bir de i§in siyasi boyutuna bakmak gerekir ki asil korku-
tucu yam burasidir. TRT Radyosundaki mevcut idari kadrolar unvan degisikligi yapilmak suretiyle 
bosaltilmaktadir. Bosalacak yerlere daha sonradan yeniden bir kadrolasma sureci yasanabilir. AKP 
Hiikumetinin kurum ve kuruluslarda nasil bir kadrolasma iginde bulundugunu hatirlatmamiza gerek 
yok saninm. 

Isin bir ba§ka boyutu, Antalya'daki Arapsuyu Postanesinin arkasindaki 10 ddnum arazide ve 
TRT kampimn bulundugu alanda yasanmaktadir. Bu alanlarin satilma iddialan ortada dolasmaktadir. 
Bu isin arkasinda da buralann pazarlanmasina doniik AKP Hiikumetine yandas kisilerin bulundugu 
ve buralara goz koyduklan bir baska iddiadir. Antalya'da bu iddialari giiglendiren birgok olay ya-
Sanmaktadir. Lara Kent Parki, vakif zeytinligi, dokuma konulan hala sicak giindem olup buradaki 
AKP uygulamalan iddialari havada birakmamaktadir. 
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Degerli milletvekilleri, holdingler, insaatcilar, nakliyatcilar bile radyo, televizyon, gazete sahibi 
olmak igin birbirleriyle yansjrken asd isj yaymcihk olan ve Anayasa emriyle kurulan TRT, elindeki 
radyolan kapatmaya cahsmaktadir. Antalya Radyosu 600 kilovathk orta dalga vericisiyle Turkiye'nin 
ikinci giiclu radyosudur. 1962 ydindan bu yana sadece Antalya'ya degil, Isparta'dan Burdur'a, Mug-
la'dan Konya'ya kadar genis bir bolgeye yayin yapan Antalya Radyosu, Kibns'tan hatta Libya'dan 
bile dinleyici istekleri almaktadir. 

Dunyanin buyiik yayin kuruluslan cografi, demografik, sosyoekonomik, kultiirel farkhhklara 
gore her bolgeye yayin yapabilmek igin milyonlarca dolar yatinm yapmaktadir. Ulkemizde neden 
bunun tersi yasanmaktadir anlamak miimkun degildir. Tabii ki anhyoruz, daha once sdylediklerimi 
dinlediyseniz. Antalya Radyosu, kapatilmak bir yana, altyapisi, teknik donanimi, personeliyle daha 
da guglendirilmeli, gorevini hakkiyla yerine getirecek olanaklara kavu§turulmahdir gunkii Antalya, 
Turkiye turizminin kalbidir, Turkiye'nin uluslararasi kongre merkezidir, sahip oldugu olanaklar ve 
zenginliklerle bolgenin ve Turkiye ekonomisinin can damarlanndan biridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

TAYFUR SUNER (Devamla) - Ev sahipligi yaptigi festivaller, kultur- sanat etkinlikleri, kon-
serler, uluslararasi kongreleriyle Antalya bir dunya kentidir. TRT gibi bir kamu hizmeti yaym kuru
munun da Antalya'yi en onemli yayin merkezlerinden biri haline getirmesi gerekir. Bu sadece 
Antalya'nin ve bolgenin degil, him Tiirkiye'nin ihtiyacidir. CHP olarak bu iddialarm takipcisi ola-
cfcgiz. 

TRT Antalya Radyosunun kapatilmasi birgok sikintiyi beraberinde getirecektir. Bu sikintilar 
nasil giderilecektir, giderilmeye gahsilacak midir? Bunlarin da hepsinin pesindeyiz. izleyecegiz ve 
gelismeleri hep birlikte gorecegiz. Rant ugruna yandaslanna buradaki arazileri verme gabasinda olan 
AKP Hukumeti ve belediyelerinin bu uygulamalarina dur deme zamani gegmistir. Bu islerin pesin
deyiz. Yurdumuzun higbir cennet ko§esinin AKP yandaslanna yok pahasina verilmesine izin ver-
meyecegiz. 

Saygilanmla. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Siiner. 

Gundem disi uguncu soz, Cukurova'daki narenciye ureticilerinin sorunlan hakkinda soz isteyen 
Adana Milletvekili Sayin Hulusi Giivel'e aittir. 

Buyurun Sayin Giivel. 

3.- Adana Milletvekdi Hulusi Giivel'in, Cukurova ve Adana'daki narenciye ureticilerinin so
runlanna iliskin giindem disi konusmasi ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi 

HULUSI GUVEL (Adana) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekili arkadaslanm; ulkemizdeki, ozel
likle Cukurova ve Adana'daki narenciye iireticileri ve narenciye sorunlanyla ilgili gundem disi soz 
almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamlanm. 

Sayin Ba§kan, degerli arkadaslar; ulkemizde yilhk 2,6 milyon ton narenciye uretilmektedir. Tiir
kiye bu iiretimle diinya 11 'incisi, 1 milyon ton ihracatla diinya 3'iincusu bulunmaktadir. Ulkemizde 
toplam narenciyenin yiizde 85'i Cukurova bolgesinde uretilmektedir. Adana ili ise ulkemizin naren
ciye uretimi yapan en onemli merkezlerinin basinda gelmektedir. 
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Degerli arkadaslanm, Adana ili ulkemizdeki narenciye uretiminin yiizde 30'uyla yani 800 bin 
tonun uzerinde bir iiretimle ilk sirada gelmektedir. Ulkemiz ve bolgemiz ekonomisi icinde boylesine 
onemli bir yere sahip olan narenciye uretimi son yillarda, diger tiim tanm iirunlerinde oldugu gibi, 
biiyuk sikintilar igindedir. Son yillarda iirunler maliyetinin altinda satilmis, bir boliimii dahnda bira-
kilarak ciiriimeye terk edilmis, ahci bulunamamistir. Narenciye sektorunde 2008 yihnin ilk yedi 
ayinda bir onceki yilm aym donemine gore yuzde 7'lik bir artis olmasina ragmen miktarda yiizde 
24'liik bir diisiis ya?anmaktadir. 

Degerli arkadaslanm, gectigimiz ocak ayinda Cukurova bolgesinde, ozellikle Kozan ilgemizde, 
Karatas'in birgok merkezinde don olayi yasanmistir. Hem uretim bazinda hem agaglarda gok ciddi 
hasarlar olmasina ragmen Hukumet olarak bu sorunlara goziim yonunde bir yaklasim olmamistir. 
Buralarda gok ciddi kayiplar olmustur. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bir narenciye bahgesinin dekar basina yilhk ortalama mas-
rafi kabaca 400 ila 500 YTL arasindadir. Dekar basina verimin ise 3 ila 4 ton oldugu dusunuliirse ure
tim masraflanm karsilayamadiklan ortaya gikmaktadir. Bahge tesis masraflan da dikkate ahndiginda, 
ureticinin ugradigi kaybin biiyiiklugu goz oniine serilmektedir. Ozellikle 50 dekardan daha az alanda 
uretim yapan kugiik ureticilerimizin durumu gergekten gok perisandir. Girdi maliyetleri her gegen yil 
yiikselmektedir. Gubre, ilag, sulama, mazot gibi temel girdilere yeterli destekleme yapilamamakta-
dir. Saghkh ve ucuz fidan yeterli olgiide bulunamamaktadir. Gerek fiyat gerekse iiretim risklerine 
karsi ureticiyi koruyacak, yararlamlabilir, ucuz ve yaygin bir sigorta sistemi yoktur. 

Degerli arkadaslar, narenciyenin pazarlamasinda da onemli sorunlar bulunmaktadir. Biitiin bun
lar, narenciyenin tarla gikis fiyatmin 5-6 kat fiyatla iireticiye yansimasim saglamaktadir. Bu sorunun 
ortadan kaldinlmasi igin, kooperatifler, iiretici birlikleri, gok ortakh dis ticaret sirketleri gibi uretici 
orgiitlerinin desteklenmesi ve ozendirilmesi gerekmektedir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; gelismis ulkelerde islenmis narenciye tuketimi, taze tii-
ketimden daha buyiik artis gOstermektedir. Turkiye'de narenciye meyveleri isleme sanayisi istenen 
duzeyde gelismemistir. Bu sektorde toplam uretimin yiizde 10'u kullanilmaktadir. Bu nedenle isleme 
sanayisi yatinmlan desteklenmeli, isleme sanayisiyle uyumlu araci -artinci- organizasyonlar tesvik 
edilmelidir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Turkiye'nin yas meyve ve sebze ihracatinin yansinin na-
renciyeden karsilaniyor olmasi, narenciye uretiminin Turkiye agisindan onemini ortaya koymakta
dir. Turk narenciye sektoru her yil 1 milyar dolar uretim, 500 milyon dolar ihracat yapmaktadir. 
Ancak, ihrag edilen uriinlerde yuksek kahnti sorunu bulunmaktadir. Bu, ihracatimizi olumsuz etki
lemektedir. Bu nedenle akredite olmus laboratuvar sayisi artirilmahdir. Girdi maliyetleri oldukga 
diisiik olan Gin, narenciye pazannda, ozellikle Avrupa ulkelerinde pazar payini surekli artirmaktadir. 
Geleneksel pazarlann kaybedilmemesi igin gerekli onlemler bir an once ahnmahdir. 

Degerli arkadaslar, Turkiye'de narenciye sektorunun gelecegine iliskin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
HULUSI GUVEL (Devamla) - Tesekkiir ediyorum Baskamm. 
...orta ve uzun vadeli gergekgi bir politika mevcut degildir. Bilimsel arastirmalar yapabilecek, 

iginde uretici ve diger kesimlerin temsil edilebilecegi ozel veya ozerk bir narenciye arastirma ensti-
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tusunun siiratle kurulmasi gerektigi ortadadir. Sektorii oiumsuz yonde etkileyen Hal Yasasi ise ta
raflann katihmiyla tekrar gozden gecirilmeli ve en kisa siirede yeniden duzenlenmelidir. 

Bu dii§iincelerle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkur ederim Saym Giivel. 
Hukumet adina cevap vermek uzere Adalet Bakani Sayin Mehmet Ali Sahin. 
Buyurun Sayin Sahin. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Sayin Baskan, degerli milletvekili ar
kadaslanm; hepinize saygilar sunuyorum, iyi cah§malar temenni ediyorum. 

Gundem disi biraz once du§iincelerini bizimle payla§an iki milletvekili arkadasjmin gundeme ge
tirdigi konularla ilgili dusiincelerimi sizlerle paylasmak istiyorum. 

Antalya Milletvekili arkada§imiz Sayin Tayfur Siiner Bey, TRT Antalya Radyosunun kapatildi-
gini veya kapatilmak istendigini, bunun dogru olmadigim ifade eden bir konusma yaptilar. 

Degerli arkadaslanm, Antalya'da TRT'nin iki tane bolgesel yayin yapan radyosu var. Bunlar
dan bir tanesi Antalya Radyosu, bir digeri de TRT Turizm Radyosu. Su anda TRT'nin yapmak iste-
digi, bunu teke indirerek daha kaliteli, daha genis bir alana hitap edecek bir radyoyu Antalya'ya 
kazandirmaktir. 

Bilindigi gibi, TRT'nin ba§ka radyo yayinlan da bulunmaktadir, TRT 1, TRT 2, TRT 3 gibi ve 
TRT INT gibi. Yapilmak istenen, Antalya'da iki radyoyu birlestirerek TRT Turizm Radyosu olarak 
daha giiclu bir §ekilde yayinma devam etmektir. Neden TRT Turizm? Cunku Antalya, bilindigi gibi, 
Turkiye'nin bir noktada turizmde oncii kentidir. Su an itibanyla, eyliil sonu itibanyla Antalya'ya 
yilda gelen turist sayisi 8 milyonu gecmistir. Bu, gegtigimiz yihn iistundedir. Bu yihn sonuna kadar 
9 milyonu bulabilecegimiz samlmaktadir. 

TRT Turizm Radyosu basta ingilizce ve Almanca olmak iizere degisik yabanci dillerde yayin 
yapmaktadir. Ancak ozellikle boylesine bir turizm kapasitesi olan Antalya'ya TRT adina onlann an-
layacagi bir lisanla yayin yapmak ve Tiirkiye'yi ve bolgeyi tanitici yayinlar yapmak tabii ki gok 
guglu ve kaliteli bir radyo ile olabilir. Bunu dusunen TRT Genel Mudurlugii iki radyoyu birlestire
rek Antalya Turizm Radyosu olarak faaliyetine devam edecektir. 

Peki personel ne olacaktir? Sayin Suner bunun uzerinde biraz once durdular. Orada gah§an yani 
hem TRT Antalya'da gah§an hem de TRT Turizm radyolannda galisan higbir personel arkadasimiz 
magdur olmayacaktir. Hepsi de yeni radyoda gahsmalanna devam edeceklerdir. 

Sabahleyin TRT Genel Mudiiriiyle de gdriistiim. Biliyorsunuz ben ayni zamanda Antalya Mil-
letvekiliyim. Sayin Suner'in hassas oldugu bu konuda ben de en az kendisi kadar hassasim. Tabii ki 
orada galisan, emeklerini ortaya koyarak gegimlerini temin eden, gerek TRT Antalya'da gerekse TRT 
Turizm'de galisan arkadaslanmizin magduriyetine izin vermeyiz. Zaten TRT Genel Miidiirii Sayin 
Sahin de bu konuda biraz once bana sozlu olarak higbir personelin magdur edilmeyecegini ifade et
mistir. O nedenle Sayin Siiner'in gundeme getirdigi bu konuyia ilgili endise edecek, orada gah?an per-
sonelimizin rahatsizhgina yol agacak herhangi bir gelisme yoktur. Sadece radyoculukta Antalya gok 
daha kaliteli, oradaki konuma uygun, yeni bir radyoya kavu§mus olacaktir. 

Ayrica sunu da ifade edeyim: 2008 yihnda TRT radyolan gergekten buyiik bir atak igerisinde-
dir, yeniden yapilanma gah§malan igerisindedir, ozellikle "kendi radyonu olu§tur" yontemiyle in
ternet uzerinden yeni bir yayin projesini gergekle§tirmeye gahsmaktadirlar. Bakin, bu yil Gazi 
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Universitesinin yapmis oldugu bir ankette, yirmi dokuz ili kapsayan bir ankette, izlenme oranlanni 
tespit amaciyla yapilan bir ankette TRT FM en 90k dinlenen radyo secilmistir. inaniyorum ki biraz 
once ifade ettigim Antalya Turizm Radyosu da 0 bolgede en cok izlenen radyolar arasina girecektir. 

Saym Guvel, Adana Milletvekili arkadasimiz da narenciye iireticilerinin sorunlariyla ilgili biraz 
once diisiincelerini bizimle paylasti. O konuda da, izin verirseniz birkag cumleyle du§iincelerimi siz-
lere aktarmak istiyorum. 

AK PARTi iktidarlan doneminde Turkiye'de narenciye uretimi dii§memi§, artmistir; birinci tes-
pitimiz budur. iki: Narenciye ihracatcimiza destek verilmektedir. "Destek" kelimesinin altim cizi-
yorum. Gunkii Diinya Ticaret Orgiitunun kriterleri karsisinda bu destegin ne anlama geldigini en iyi 
narenciye ureticisi vatandaslarimiz bilmektedirler. 

Aynca, Tanm Bakanhgimiz, Turkiye'de basta narenciye olmak iizere diger tanmsal urunleri ar-
tirmak igin birtakim projeler iizerinde cahsmaktadir. "Meyve Bahgelerinin Yenilenmesi Projesi" 
Tanm Bakanligimizca baslatilmistir. Amaci nedir? Diinya taleplerine uygun gesitleri artirmaktir. Bi
lindigi gibi yurt igi ihtiyacimizin disinda tanmsal uretim yapiyoruz. Dolayisiyla tanm i§iyle mesgul 
olan vatandaslanmizin gergekten iirettiklerinin veya emeklerinin karsihgim alabilmeleri igin ihra-
cata doniik uretim yapmalan gerekir. O nedenle, Hukumet olarak ve ilgili Bakanhk olarak da tabii 
ki amacimiz, tanm isiyle ugra§an, narenciye i§iyle ugra§an vatandaslanmizin diinya pazarlannda 
urunlerinin daha gok alici bulmalanna destek saglamaktir. Bunun igin uriin gesitlerini artirmaya gay
ret ediyoruz. Diinya pazarlannda aranan vasiftaki urunleri iiretmeleri konusunda kendilerine yar
dimci oluyoruz. 

Ozellikle pazarlamayi kolaylastirmak igin su tedbirleri aldi Tanm Bakanhgimiz: Soguk hava 
deposu yapmak istiyorsa narenciye iireticimiz, soguk hava deposunun maliyetinin yiizde 50'sini dev
let olarak hibe veriyoruz. Soguk hava deposu yapacaksiniz; yuzde 50'sini biz verecegiz, karsihgim 
da istemiyoruz. 

Aynca, isleme, paketleme, ambalajlama tesisi mi kurmak istiyorsunuz, yiizde 50'sini hibe ola
rak biz veriyoruz diyoruz. Sigorta pirimi... Yiizde 50'sini hibe olarak biz veriyoruz. Niye yapiyoruz 
biitiin bunlan? Vatandaslanmizin, bu isle ugra§an insanlarimizin daha gok ihracat yapmalanni sag
lamak, daha gok kazanmalanni temin etmek igindir; daha kaliteli iirunler iireterek, diinya pazarlannda 
diinyamn talebine uygun uretim yapmalanni saglamak igindir. 

Bakin, 2002 yihnda tanm kesimine devletge verilen destek 1 katrilyon 800 trilyon Turk lira-
siydi. Sadece 2008'de, bizim Hukumetimiz doneminde tanm kesimine verilen toplam destek 6 mil
yar YTL, 6 katrilyon Tiirk lirasidir. Bu destegimiz daha da devam edecektir, giinkii ozellikle kuresel 
lsinmanin belirdigi ve maalesef devam ettigi bir dunyada tanm uriinlerine talebin bundan sonra git
tikge artacagim diisuniiyoruz ve o nedenle bizim tanma daha fazla destek vermemiz, tanm kesiminde 
gahsan vatandaslanmizin dunya pazarlanna siirebilecekleri kaliteli iiriin yapmasini saglayici tedbir
ier almamiz gerekiyor. 

Ben Sayin Guvel'e de boyle bir konuyu gundeme getirdikleri ve bana da agiklama yapma im
kam sagladiklan igin aynca tesekkur ediyorum. 

Hepinize saygilar sunuyorum efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Bakan. 

Gundeme gegiyoruz. 
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Giindemin "Ozel Giindemde Yer Alacak isler" kismina geciyoruz. 

Bu kisimda yer alan kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirdurulebilir yonetimi ko
nusunda kurulmus bulunan Meclis Arastirmasi Komisyonunun Raporu uzerindeki genel gorusmeye 
kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

I V . - 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 I G E R i § L E R 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DlCER ISLER 

I.- 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, Usak Mil
letvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sancam 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 Ozturk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsin
mamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir 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. 

Hiikumet? Burada. 

Gegen birlesimde onerge sahipleri, gruplar, Komisyon ve Hiikumet adina konusmalar tamam-
lanmi§ti. 

Simdi §ahislan adina ilk soz Artvin Milletvekili Sayin Ertekin Colak'a aittir. 

Buyurun Sayin Colak. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

ERTEKIN COLAK (Artvin) - Sayin Ba§kan, saym milletvekilleri; konusmama baslarken yiice 
Meclisi ve yiice milletimizi saygiyla selamhyorum. 

Kuresel isinma ve su, gergekten her ikisi de guniimiiz dunyasinda gok onemli iki konu, hayati-
mizi direkt etkileyen gok onemli iki konu. Kuresel isinma, karbondioksit gazinin atmosferde olmasi 
gerekenden daha fazla olmasi nedeniyle sera etkisi gostererek atmosferin ve yerkuremizin oldugun
dan daha fazla lsmmasi neticesinde su ve gevreyle ilgili problemlerin ortaya gikmasi seklinde tarif 
edilebilir. Sera gazi ya da karbondioksit gazi neden atmosferde daha fazla artmaktadir? Bunun gok 
gesitli nedenleri var. Ama sanayinin artisi, orman yanginlan, fosil yakitlann daha fazla tiiketilmesi, 
insaat sektoriiniin yeryuziinde daha fazla artmasi, vahsi gop depolama, tarimin ilkel olarak yapilmasi 
ve daha birgok konular karbondioksit gazinin artisi igin neden gosterilebilir. 

Diger taraftan, yerkurenin yuzde 70'i suyla kaphdir. Ancak bu miktann -yani yaklasik 1,4 mil
yar metrekiip olarak kabul edilmektedir- yiizde 97,5'i tuzlu suyla kaphdir. Yani demek ki yeryiizun-
deki su miktannin ancak yuzde 2,5 miktan tath su olarak bulunmaktadir. Bu tath suyun da yuzde 70'i 
ya buzullarda ya da karla tutulmakta. Demek ki kullanilabilir su ya da diger bir deyi§le kullanilabi
lir, yenilenebilir su miktan, mevcut kullanilabilir su gok az miktarda oldugundan dolayi dikkatli kul
lanilmasi gerekmektedir. 
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Ulkemizin iic tarafi denizlerle kapli olmasina ragmen, birgok gol, baraj, nehir ve irmak olma
sina ragmen, su agisindan zannedildigi kadar zengin bir iilke degiliz. Diinya ortalamasina baktigimiz 
zaman, kisi ba§ina dii§en su miktan 7.600 metrekup/yildir. Afrika ortalamasina, suyun gok az oldugu 
zannedilen Afrika ortalamasina baktigimiz zaman 7 bin metrekiip/yildir, Turkiye ortalamasina bak
tigimiz zaman bu miktar 1.700 metrekup/yil civanndadir. 

Ulkeler su varhgina gore degerlendirildigi zaman, kisi basina diisen su miktan bin metrekiipten 
az olan ulkeler su fakiri ulkeler olarak kabul edilmekte, 2 bin metrekiipiin altindaki ulkeler ise su si
kintisi geken ulkeler olarak kabul edilmekte, 2 bin metrekupiin iisriinde su miktanna sahip olan ul
keler ise su zengini ulkeler olarak kabul edilmektedir. Ulkemizde de bu miktar 1.700 metrekup 
civannda olduguna gore, Turkiye su agisindan su sikintisi geken ulkelerden sayilmaktadir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; ben bu komisyonda gorev yaptim. Gorev yaptigim siire ige
risinde gordiim ki dunyada ve ulkemizde kurakhk yasanmakta, ama benim segim bolgem olan Art
vin'de bu son yillarda kurakhga ragmen, yagi§larda bir miktar arti§ gdzukmektedir, Dogu Karadeniz 
Bolgesi'nde de durum aynidir. 

Bilindigi gibi, Goruh Nehri Artvin ilimizle biitiinle§mis bir nehirdir. Coruh Nehri uzerinde son 
yillarda yakla§ik 30 civannda baraj planlanmis durumda ve bunlann disinda yaklasik 97 adet de yine 
bu Goruh Nehri'ne bagh irmaklar uzerinde hidroelektrik santralleri planlanmis durumdadir. Murath 
ve Borgka Baraji tamamlanmis, iiretime gegmis, Deriner Baraji 2010 yihnda su tutmaya baslayacak, 
Artvin ve Yusufeli Barajlan ise baslamak uzeredir. 

Bu asamada, ilimizde planlanmis olan ozellikle kiigiik HES projeleriyle ilgili ciddi sikintilar ya-
§anmaktadir. 97 adet kugiik HES projelerinden 4 adedi Artvin merkezde, 12 adet Arhavi ilgemizde, 
5 adet Ardanug ilgemizde, 21 adet Borgka ilgemizde, 2 adet Hopa ilgemizde, 11 adet Murgul ilge
mizde, 14 adet Sav§at ilgemizde ve 28 adet proje de Yusufeli ilgemizde planlanmi§ durumdadir. 

Bu HES projelerinden ozellikle Savsat ilgemiz Meydancik beldemiz Papart Deresi uzerinde ku-
rulmakta olan 8 adet HES projesiyle ilgili ciddi problemler ya§anmaktadir. 

Aynca, yine Alabahk koyunde kurulan HES projesiyle ilgili de yine miiteahhit firmalarla va
tandaslarimiz arasinda ciddi sikintilar yasanmaktadir. 

Su Kullanim Anlasmasi Yonetmeligi, Orman Kanunu, GED Yonetmeligi, Toprak Kanunu, 4342 
sayih Mera Kanunu ve II Ozel idare Yasasi gergevesinde bu projelere izin verilmektedir. Ancak, son 
zamanlarda bu projeierin -bilerek veya bilmeyerek bunlan kan§tiran- bunlann aleyhine birtakim 
kampanyalar diizenlenmektedir. Ozellikle Meclisten oralara kadar giden milletvekillerimiz bu ko-
nularla ilgili ciddi ara§tirma yapmadan, dogru bilgilere sahip olmadan, oradaki vatandaslanmiza 
dogru bilgiyi vermemektedirler ve miiteahhit firmalarla oradaki vatandasimizi kar§i karsiya getir-
mektedirler. Bunun dogru olmadigini soylemek istiyorum. Elbette ki, ydredeki vatandasimiz magdur 
olacagi endisesi yasayabilir, sularinin ba§kalan tarafindan kullanilacagmdan endise edebilir, mag
dur olacagi, su sikintisi gekeceginden endise edebilir. Ama diin de Sayin Bakanimiz soyledi, bunlar 
tamamen devletin kontrolu altinda olan projelerdir. Elbette ki, oradaki vatandaslanmizin hassasiyet-
lerini, duyarhhklanni dikkate almamiz dogrudur, onlan desteklememiz de dogrudur, ama yalan yan
hs bilgilerle biitiin projeleri baltalamak dogru degildir. Koprii yapma. Baraj yapma. Enerji uretme. 
Balik giftlikleri yapma. Ee, Allah askina, degerli arkadaslanm, bu iilkede ne iiretecegiz ve muasir me-
deniyet seviyesine nasil gikacagiz? Bu nedenle, bolgede maden isletmeleri soz konusudur, barajlar 
soz konusudur, HES projeleri soz konusudur. Buralara maalesef karsi gikan bazi siyasiler, gdriiyo-
ruz ki el altindan oralara isgi ya da yonetici talebinde bulunmaktadir, oralara eleman verilmektedir. 
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Sayin Baskan, saym milletvekilleri; netice olarak ben bu rapordan sunu anladim: Panige gerek 
yok, milleti korkutmaya gerek yok. Elbette ki dunyada isi bir miktar da artmaktadir. Su sekilde id
dialar yapilmaktadir, "Bu isi arttikga buzullar eriyecektir, denizler tasacaktir; bu da dunyada fela-
ketler ile sonuglanacaktir." denilebilir. Ancak isi arttigi zaman su da bir gergektir ki: Denizlerdeki, 
okyanuslardaki buharlasma da daha fazla olacaktir, dolayisiyla dunyada bir denge saglanacaktir. 

Milletimizi 90k asin sekilde iirkiitmeye, korkutmaya gerek olmadigini ben bu rapordan anla
dim ama gerekli gahsmalann, daha dikkatli davranilmasimn dogru olacagi da bir gergektir. 

Bu duygu ve dii§iinceler igerisinde ben yuce Meclisi ve yiice milletimizi tekrar saygiyla selam
hyorum. Bu raporun ulkemize hayirh olmasini temenni ediyorum. 

Saygilanmla. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Colak. 

Sahislan adina ikinci soz, Sakarya Milletvekili Sayin Recep Yildinm'a aittir. 

Buyurun Sayin Yildinm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; "kuresel lsinmanin etki
leri ve su kaynaklannin surduriilebilir yonetimi" konusunun arastinlmasi amaciyla kurulan Meclis 
Arastirma Komisyonu Raporu uzerinde §ahsim adina soz almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi say
giyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, kuresel isinma adindan da anlasilacagi iizere kuresel, rum herkesi, diinyayi 
ilgilendiren bir olay. Bunun sebepleri de sanayilesme, enerji uretimi, ulasim ve aym zamanda insan
lann meskenlerini lsitmada kullandiklan maddelerden dogan durumlardan meydana gelmektedir. 
Dolayisiyla bir milleti, bir devleti ilgilendiren bir olay degildir. Bakiniz son zamanlarda Amerika'da 
bir kuresel ekonomi krizi gikti, tiim diinyayi etkiliyor. Evet, bunu devletler ve milletlerin parayla ye
rine getirmeleri miimkiin ve nitekim gerekli onlemler alinmistir, ahnmaya devam ediyor ve Tiirki
ye'yi ve rum diinyayi etkiliyor ama kuresel lsinmanin etkilerini ve sebeplerini ortadan kaldirmak, 
onlan yerine getirmek higbir sekilde mumkun degil. 

Iste elimizdeki bu bilgilerle birlikte Turkiye Biiyiik Millet Meclisinde kurulan bu komisyon, 
hem kuresel anlamda hem Tiirkiye'miz genelinde komisyon gahsmalanni yapmis, ilgili birimlerden 
gerekli bilim adamlanni, uzmanlan, biirokratlan dinlemis, iste elimizde, yapilan dort ayhk gahsma-
nin sonunda bir rapor ortaya gikmis; 545 sayfa bir rapor. Burada, bu raporda kuresel lsinmanin ve su
lann korunmasi konusunda, sebepleri, nedenieri, niginleri ve onerileri genis sekilde yer almistir. 

Ben burada Komisyon Baskanimiz Profesor Doktor Mustafa Oztiirk Bey'e, genis bilgileri, tec-
riibelerini buraya aktanp tiim siyasi partilerimizdeki temsilcilerimizle uyum igerisinde gahsarak bu 
Sekildeki bir raporu kazandirmalanndan dolayi tesekkiir ediyorum. Ben de bu komisyonun bir iiyesi 
olarak gahstim. Tiirkiye'mizde bolgeler olarak Konya bolgesine, etrafina, Trakya bolgesine, Sakarya 
bolgesine, Hatay ve Urfa'ya, bolge bolge gezilerimiz de oldu, konusuldu ama eylemle soylemin ne 
oldugunu yerinde gormek igin bu arastirmalan yerinde de takip ederek gordiik. Hakikaten burada 
tedbirleri herkesin almasi lazim, tedavilerin de Turkiye genelinde ve diinya olgeginde de kullamlmasi 
lazim oldugunu gordiik. 

Degerli arkadaslar, bazi arkadaslanmizin burada bolgelerin bir kismma gidilmedigi ve bu ko
nuda da raporun yetersiz oldugu konusunda gdriismeleri oldu. 
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Degerli arkadaslar, bir ilac; firmasi ilaci yapar, bir tek §ahis bunu kullanmaz, tiim insanhk kul-
lanir. Bu rapor da ayni sekilde, bir bolgenin, bir yerin raporu degil; butiin yapilan tetkik ve incele
meler de, careler de mutlak surette her bolgenin kullanacagi, her bolgenin admin, suyunun, 
kaynagimn, goliinun, denizinin gecmesi gerektigi degil, raporda ortaya atilan hususlarda "oneriler" 
kisminda da genis sekilde bahsedildigi gibi Tiirkiye'mizde ilgili kurum ve kuruluslann, bakanlikla
nn, belediyelerin, yerel yoneticilerin ve tasra yonetiminin de mutlak surette buna uymasi gerektigi 
agikga ifade edilmistir. Bu rapor butiin milletvekili arkadaslanmizin odalanna kadar getirilip verildi, 
bunlarin okunulmasmi, hatta sonug bolumunu hig olmazsa okumalanm, gerekli tedbirleri hepimizin 
almasi icap ettigini oneriyorum. Bu konuda, tabii, kuresel lsinmamn belirtilen diinyamizda her gun 
televizyonlanmizda, gazetelerimizde ortaya gikmakta. Degerli arkadasjar, iklim degisikligi, bir tarafta 
kuraklik acayip sekilde surerken diger tarafta firtinalar, yagmurlar, acayip sekilde seller olmakta, 
belli bolgeler tamamiyla sular altinda kalmaktadir. Bunun yine sebebi insanhgin kendi yaptiginin ce-
zasidir. 

Degerli arkadaslar, evet, bu konuda tedbirlerimizin ahnmasi... Sanayici akittigi atigi eger ant-
madan atarsa, nehrini igecegi suya gonderirse elbette ki igecek su bulunamaz. Bunlarin basinda mut
lak surette biz bolgeyi gezerken gollerimizi gordiik yer alti sulanmizi -bilhassa Konya bolgesinde-
belli dlgiilerde tasairuflu kullanmaz, eger hoyratga israf eder sekilde bunlan tatbik edersek elbette ki 
igecegimiz suyu bulmak mumkun degil. Bunlar igin raporda genis sekilde tedbirler agiklanmistir. 
Mesela kagak su kuyulanna mutlak surette karth sistemle sayag takilmasi ve bunlarin da mutlak su
rette kontrol altina ahnmasi lazim gibi oneriler ongoriilmektedir. 

Degerli arkadaslar, mesela belediyelerimiz... Belediye ba$kanhgindan gelen bir arkadasmiz ola
rak soyluyorum, ucuz su, bedava su elbette ki mutlak suretteki elimizde olsun, verelim. Ama eger ta
mamen suyu ucuz olarak verirsen, su yoksa, kaliteli su yoksa, antilmamis su elinizde var da 
vatandasmiza veremiyorsamz bu belediyecilik ornegi degildir. Masrafinin mutlak surette ahnmasi 
lazim. Soz vardir: "Kirleten mutlak surette oder, tiiketen oder." Mutlak surette bunlarda kar amaci gii-
dulmemesi lazim. Ama elde edilen gelirlerin de bu su rezervlerinin artinlmasi, altyapimn yapilmasi 
gergevesinde gahsmalara katkida bulunmasi bakimindan yatinmlann yapilmasi lazimdir diyorum. 
Bu goriislerin agik sekilde ortaya atildigi bu su korunmasinin devamhhgi konusunda, belediyeleri-
mize gok biiyuk gorev dusmektedir. isale hatlannin guriiklugu, sehir sebekelerinin hakikaten bozuk 
olmasi... Bir yerde 100 litre/saniyelik suyu kaynaktan ahp sehre gotiiriirken bakiyorsunuz -beledi
yelerin envanterierinden aldigimiz cevaplarda bunu gordiik- bir kisim belediyelerde yiizde 30 kayip 
kagak orani, bir kisim belediyelerde yuzde 70 kayip kagak orani var. Bunlann mutlak surette aza in
dirilmesi lazim. Dolayisiyla, bu gahsmalarda, ne kadar goliinuz olursa olsun, ne kadar akarsuyunuz 
olursa olsun bu sulann korunmasinin da gok onemli oldugu kanaatini tasimaktayiz. 

Degerli arkadaslar, ben burada fazlaca vaktinizi almak istemiyorum, gunkii diinden beri degerli 
arkadaslanmiz guzel agiklamalarda bulundular. Bu rapor, hakikaten Turkiye'mizde gerekli tedbirler 
ahndigi takdirde sikintinm yasanmayacagim, ahnmazsa tiirlu sikintilara girilecegini goz onune ser-
mektedir. Mesela bizim Sakarya bolgemizde Sapanca suyumuz var, Sapanca Golu'muz var. Buradan 
Kocaeli ilimiz ve Sakarya ilimiz su temin etmektedir. Bunun korunmasi ve kollanmasi durumunda... 
Sanayicilerin fazla sekilde su gekmesinden dolayi her iki ilimiz de su sikintisi gekmistir gegen sene-
lerde. Bu bakimdan bu bolgelere biz gittik, ilgilileri dinledik. Gerekli onlemlerin ahnmasi, gerekli ko-
lektdrlerin yapilarak suyun kirletilmemesi talimatlan verilmistir. Bu gibi talimatlann bakanhklarca, 
bilhassa Gevre ve Orman Bakanligimiz tarafindan takip edilerek ilgili yerel ydnetimlerin, ilgili kamu 
kurum ve kuruluslarinin hassasiyetle bu gahsmalann, bu raporda gegen olaylann takibini yaparak 
neticelendirilmesi gerektigi uzerinde durmak istiyoruz. 
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Bu vesileyle, ozel olarak sunu belirtmek istiyorum: Dim Sayin Bakanimiz da burada acikladi; 
Cevre ve Orman Bakanimiz, yeni barajlarla, yeni enerji santralleriyle ilgili giizel galismalar yap-
makta. Cevre ve Orman Bakanligimiz, orman yanginlannda kullanilmak uzere ve aym zamanda 
orman kdylulerimizin su ihtiyacinin giderilmesi bakimindan hizla ormanlanmizda su goletleri yap-
makta. Agaglandirmalann yapilmasi konusundaki gayretlerinden dolayi da Degerli Cevre Bakammiza 
buradan tesekkiir etmek istiyorum. 

Bu konulann hassasiyetle takip edilip yiiriitiilecegini belirtiyor, bu raporda gegen tedbirlerin -
ilgililer tarafindan- ahnarak hayata gegirilmesini temenni ediyor, daha guzel bir dunyanin, daha giizel 
bir Turkiye'nin ya§anmasini diliyor, hepinizi hurmetle ve muhabbetle selamhyorum. Sag olun, var 
olun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Te§ekkur ederim Sayin Yildinm. 

Kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirduriilebilir yonetimi konusunda kurulmus bu
lunan Meclis arastirmasi komisyonu raporu uzerindeki genel goriisme tamamlanmistir. 

Alinan karar geregince sozlii soru onergelerini g6rii§muyor ve giindemin "Kanun Tasan ve Tek-
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diger isler" kismina gegiyoruz. 

1 'inci sirada yer alan, Hatay Milletvekili Sayin Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yi
hnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger 
Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Butge 
Komisyonlan Raporlanmn goriismelerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

B) KANUN TASARI VE TEKLIFLERi 

1.- Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Ya-
pdacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gecici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Biitce Komisyonu Raporu (2/182) 
(S. Sayisi; 214) (x) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 

Hukumet? Burada. 

Gegen birlesimde, 2'nci madde uzerinde sahislar adina yapilan konusmalar tamamlanmisti. 

$imdi, madde iizerinde soru-cevap islemi yapacagiz. 

Soru yok. 

Madde uzerinde bir onerge vardir, okutuyorum: 

Goriisulmekte olan "2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Dunya Su Forumunun 
Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi'nin 2'nci maddesinin sonuna asagidaki fikranin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Bekir Bozdag 

Yozgat 

M. Salih Erdogan 

Denizli 

Mustafa Atas 

istanbul 

Recep Yildinm 

Sakarya 

Ahmet Yeni 

Samsun 
Sadullah Ergin 

Hatay 

(x) 214 S. Sayih Basmayazi 8/10/2008 tarihli 3 'iincii Birlesim Tutanagi 'na eklidir. 

349 -
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6) "2009 Yihnin 16 ila 22 Mart tarihleri arasinda Istanbul Sehrinde yapilacak Besinci Diinya Su 
Forumu Organizasyonunun agihs ve kapani§ torenleri ile bu siire igerisinde forum kapsaminda ger-
ceklestirilecek toplantilar, deklarasyonlar ve sair tiim faaliyetler ile ilgili olarak segim yasaklan ve 
simrlamalan uygulanmaz." 

BASKAN - Komisyon onergeye katihyor mu? 

PLAN VE BUTCE KOMISYONU ADINA MUZAFFER BASTOPCU (Kocaeli) - Katihyoruz. 

BASKAN - Takdire birakiyorsunuz. 

OKTAY VURAL (Izmir) - Nasil katihyorsunuz? 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskan, bu Anayasa'ya aykin! 

PLAN VE BUTGE KOMISYONU ADINA MUZAFFER BASTOPCU (Kocaeli) - Katilarak 
takdire birakiyoruz. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskan, bu Anayasa'ya aykin, bu mad-
deyle ilgili... 

BASKAN - Soyledim, diizelttiler. 

Hukumet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Biz, Hukumet olarak katihyoruz Sayin 

Baskan. 

BASKAN - Gerekgeyi mi okutahm? 

Gerekgeyi okuyun. 

Gerekge: 

22 Mart, Birlesmis Milletler tarafindan Diinya Su Giinii olarak kabul edilmis olup biitiin Diin-
ya'da kutlanmaktadir. Dunya Su Forumlari ise 3 yilda bir, 22 Mart Diinya Su Giiniine denk getirile-
rek yapilmaktadir, 

Besinci Diinya Su Forumu ve Bakanlar Konferansi 16-22 Mart 2009 tarihlerinde istanbul'da ya
pilacaktir. Forum, Turkiye'nin son yillarda ev sahipligi yaptigi en biiyuk toplantilardan biridir. Foruma 
Diinyamn her yerinden 20 000 den fazla katihm beklenmektedir. Bu kapsamda 15 Devlet ya da Hu
kumet baskani, 100 den fazla bakan, gok sayida milletvekili ile metropol sehirlerin belediye bas-
kanlannin katihmi beklenmektedir. 

Forum, Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Diinya Su Konseyi ile imzaladigi ve TBMM'nin 5732 
sayih Kanunla uygun buldugu Uluslararasi Anlasma'ya uygun olarak Forumun politik surecinde Dev
let Baskanlan Zirvesi, Bakanlar Konferansi, Parlamenterler Toplantilan gok sayida metropol sehrin 
belediye baskanlanmn da katildigi toplantilarla gergekle§ecektir. 

Bu baglamda, 21-22 Mart 2009 giinlerinde yapilacak olan Bakanlar Konferansi sonunda biitun 
katilimci iilke bakanlarmin istirakiyle imzalayacagi "Bakanlar Deklarasyonu" yayimlanacak olup 
yerel idareler bileseninde ise "istanbul Kentsel Su Mutabakati" isimli bir beige imzalanip Dunya'ya 
duyurulacaktir. 

Bilindigi uzere, Ulkemizde 29 Mart 2009 giinii yerel segimler yapilacak ve 19 Mart 2009 tari
hinden itibaren segim yasaklan olacaktir. 
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298 sayili Secimlerin Temel Hukumleri ve Secmen Kiitiikleri Hakkinda Kanunun Ek Madde 6 
nin birinci fikrasinda "...universitelerin, uluslararasi toplanti ve fuarlann acihs torenlerinde ve tabii 
afet hallerinde bu Kanunda yer alan yasaklar uygulanmaz..." denilmekte ve fakat acili§ torenlerinin 
devaminda yapilacak toplantilar ile sair aktiviteler ile nihayette kapanma torenleri igin kanunda dii-
zenleme bulunmamaktadir. 

Gdrusulmekte olan Kanunun 2 maddesinin sonuna eklenmek iizere teklif edilen fikra hukmii ile 
forumun uluslararasi anlasmaya uygun olarak yapilmasimn saglanmasi amaclanmistir. 

BASKAN - Sayin Vural'in bir itirazi vardir bu onergeyle ilgili. 

Kendisine yerinden soz veriyorum, buyurun. 

OKTAY VURAL (Izmir) - Tesekkur ediyorum. 

Sayin Baskamm, birincisi, tabii ozellikle Adalet Bakaninin oturdugu bir oturumda Anayasa'ya 
aykin ve segim kanunlanna istisna getiren bir diizenlemeye "evet" demesini hayretle kar§iladim ger
gekten. 

Hukuk diizenini korumak durumunda olan Sayin Bakamn, segim kanunlannda bir istisna geti
ren maddeyi bir baska kanunda duzenlenmesini dogru bulmuyoruz. Ciinkii Anayasa'mizin 67'nci 
maddesinin son fikrasina gore: "Segim kanunlannda yapilan degisiklikler, yiiriirliige girdigi tarihten 
itibaren bir yil iginde yapilacak segimlerde uygulanmaz." Bu, Anayasa'ya aykindir. 

Ikincisi Saym Baskamm, bu yeni bir maddedir. Bu organizasyonla ilgili degildir, dolayisiyla 
yeni bir madde olarak sunulmasi gerekir. Yeni maddenin ihdasiyla ilgili iigte 2 gogunlugun burada 
"evet" demesi gerekiyor. 

Bu ydniiyle bakildigi zaman hem bir yeni madde olmasi ve hem de Anayasa'ya aykin bir sekilde 
Su Forumunda Segim Kanunu'ndaki yasagm uygulanmayacagim getirmek, "Bundan sonraki her ka
nunda segim kanunlanni ihlal edebilirim." demektir ki, bu, kanuna karsi hiledir. Bu bakimdan bu 
onergenin oylanmasi mumkiin degildir. Onerge okunmustur, iigte 2 gogunluk yoktur, yiiriirliige ah-
namaz ve uygulanmasi da soz konusu olamayan bir degisiklik olduguna gore bunun oylamaya su-
nulmamasi gerektigini dusiinuyorum. 

Arz ederim. 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Vural. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Saym Baskamm, izin verir misiniz? 

BASKAN - Hukumet adina, buyurun. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Oktay Bey sahsimi da kastederek bir 
iki ciimle kullandi. Ashnda yapilmak istenen, bir gegici maddeyle su anda gdriismekte oldugumuz 
kanun teklifine bir ilave yapilmaktadir, Segim Kanunu'nda herhangi bir degisiklik yapilmamaktadir. 
Yani segim kanunlarmdan herhangi birinde, ona eklenecek sekilde bir degisiklik onergesiyle karsi-
lassaydik, Sayin Oktay Vural arkadasimizm bu beyanlan benim igin tabii ki ustiinde dusuniilmesi ge
reken bir husus olurdu. 

MUSTAFA OZYUREK (Istanbul) - Sonug ayni Sayin Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Sadece gegici bir maddedir. Zaten ge-
rekgede de gok agik sekilde ifade edilmis: 298 sayih Segimlerin Temel Hukumleri ve Segmen Kii-
tiikleri Hakkinda Kanun, segim yasaklan igine girse bile birtakim tdrenlerin agihsinda bulunmasim 
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-bulunmamasi gereken siyasileri, bakanlan veya basbakanlan- istisna etmis. Yani secim yasaklan 
igerisinde, diyelim ki Diinya Su Forumunun acihsina sayin bakan katilabilecek, bu istisna. Peki, daha 
sonraki bir kapanisinda bulunmak, o zaman yasak kapsamina giriyor. Yani bunun bir mantigi var 
mi? Bunu diizelten bir diizenlemedir, bana gore son derece isabetli bir yakla§imdir. Eger yanhs bir 
sey yapacaksa o bakan acis konusmasinda da yapar bu yanhsi. 

Tesekkiir ederim Sayin Balkan. 

BASKAN - Tesekkur ederim. 
OKTAY VURAL (Izmir) - Sayin Balkan... 
Buyurun Sayin Vural. 
OKTAY VURAL (Izmir) - Sayin Baskamm, tabii Sayin Bakanin bu ifadesi kanuna karsi bir hi-

leyi miibah gdren bir yaklasim. O zaman TOKI acihslarinda da TOKI Kanunu'na getirelim, "TO-
Kl'de de uygulanmaz" diyelim. Boyle bir sey olabilir mi? 

MUSTAFA OZYUREK (istanbul) - O da gelecektir zaten. 

OKTAY VURAL (izmir) - Bu kanun genel bir kanundur, bir secimin saghkh yuriimesi igin or
taya konmus bir kanundur. Bir baska kanunda Segim Kanunu'nu deldirmek mumkun degildir. Do
layisiyla ikinci yonii, dedigim gibi, yeni bir ihdastir bu. Dolayisiyla bu ydniiyle de ele aldiginiz zaman 
bunun uygulanmasi mumkun degildir. 

BASKAN - Tejekkiir ederim Sayin Vural. 
ADALET BAKANI MEHMET ALi SAHiN (Antalya) - Sayin Vural, bir sene sonra bu kanun 

yururliikten kalkiyor, kendini feshediyor. 
OKTAY VURAL (izmir) - Gitmeyiverin camm. 
BASKAN - Birlesime on dakika ara veriyorum, saym grup baskan vekilleri, sizleri de kursu ar-

kasina davet ediyorum. 

Kapanma Saati: 12.07 
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I K I N C i O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 12.22 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l 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 6'nci Birlesjminin Ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

214 sira sayili Kanun Teklifi'nin g6rii§melerine devam edecegiz. 

Komisyon ve Hukumet burada. 
Sayin Ergin'in bir soz talebi olmustur. 
Buyurun. 
KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, usul meselesini mi acryorsunuz? 
BASKAN - Hayir hayir, yerinden soz verecegim. 
KAMER GENC (Tunceli) - Ama neye gore veriyorsunuz? 
BASKAN - 60'inci maddeye gore pek kisa soz talebi verecegim. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan... 
BA§KAN - Buyurun. 
SADULLAH ERGIN (Hatay) - Sayin Baskan, tesekkur ediyorum. 
Biraz once goriisulen onergemizle ilgili olarak yapmis oldugumuz degerlendirmede -grup bas

kan vekillerimiz, Meclisimizin hukukculan beraber degerlendirdiginde- 298 sayih Secimlerin Temel 
Hukiimleri Kanunu'nun ek 6'nci maddesinde getirilmi§ olan istisnalardan "acihs torenlerinde" ifa-
desinin o programin surecini de kapani§ programlanni da kapsadigi yonunde gruplanmizin, Meclis 
Baskanhk Divanindaki hukukculann goriis birligi oldugundan, onergemizin islemden cekilmesini 
arz ediyorum Sayin Baskamm. 

BASKAN - Tesekkiir ederim. 

Onerge geri cekilmistir. 
2'nci maddeyi... 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Ba§kan, ic Tuziik'iin 87'nci maddesi cok acik secik. Bunun 

gibi onergeleri Ba§kanhk Divamnin isleme koymamasi lazim. Diyor ki 87'nci madde "Gdriisul-
mekte olan kanunla higbir ilgisi olmayan onergeler isleme konulamaz." 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Geng. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, bu kadar... 
BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Geng. 

2'nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENC (Tunceli) - Karar yeter sayisi istiyorum. (AK PARTI siralanndan "Gegti" ses-

leri) 
BA$KAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
KAMER GENC (Tunceli) - Karar yeter sayisi istedim Saym Ba§kan. 
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BA§KAN - Sayin Gene, oylamaya gegmeden istemeniz gerekiyordu, gee kaldiniz. 3'iincu mad
dede isterseniz onu uygulanz. 

3'uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayih Katma Deger Vergisi Kanununa asagidaki ge
gici madde eklenmistir. 

"GECICi MADDE 25- (1) 2009 yih Mart ayinda istanbul'da yapilacak Besinci Diinya Su Fo
rumunun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasina bu Forumun gergeklestirilmesi igin ya
pilacak mal teslimleri ile hizmet itfalan Katma Deger Vergisinden miistesnadir. 

(2) Maliye Bakanhgi, istisnanin uygulanmasina iliskin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir." 

BASKAN - Madde uzerinde gruplar adina soz talepleri: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma 
istanbul Milletvekili Saym Mustafa Ozyiirek. 

Buyurun Sayin Ozyiirek. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA OZYUREK (istanbul) - Sayin Baskan, saygideger millet
vekilleri; goriismekte oldugumuz 214 sira sayih Kanun Teklifi uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
adina soz almis bulunuyorum. Yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, uluslararasi bir forumun Tiirkiye'de diizenlenmi§ olmasi elbette onemli
dir. Bu organizasyonun Tiirkiye'ye getirilmesi konusunda emegi gegen herkesi kutlarim. Ciinkii, bu 
tip organizasyonlann ne kadar zor oldugu ve pek gok ulkenin de bu tip organizasyonlan yapmaya talip 
oldugu du§iinulurse Tiirkiye'nin uluslararasi diizeyde bir propagandasina vesile olacak bir diizenle-
medir. O nedenle oncelikle memnuniyetimi ilave etmek istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, biraz once de konusuldu. Ozellikle kuresel isinma da dikkate ahnirsa su 
konusu, kullanma suyu konusu, tath su konusu butiin dunyanin gok onemli bir sorunu haline gel
mistir. Aym zamanda Turkiye'nin de onemli bir sorunudur. Gergi, Cevre Bakanimiz sik sik Tiirki
ye'nin su zengini bir ulke oldugunu ifade etse de bu yaz aylannda yasadigimiz sorunlar da 
gostermistir ki Turkiye ashnda su fakiri bir ulkedir. Tabii, mevcut kaynaklanmizi gok daha iyi kul-
lanmahyiz, gok daha etkili kullanmahyiz ve su kayip ve kagagini onleyecek gareleri mutlaka bul-
mahyiz; onlar ayn. Ama, ozunde baktiginiz zaman, Turkiye'nin su kaynaklari yeterli degildir. Bu, 
Dunya Su Forumunun Baskaniyla Sayin Bakan arasinda da burada bir geliski var. Sayin Baskan da 
Turkiye'nin su fakiri oldugu noktasinda goriis ifade etmektedir. 

Degerli arkadaslanm, su konusu zaman zaman, ozellikle buyiik sehirlerimizin su ihtiyaci nede
niyle sik sik gundeme geliyor. Mesela Ankara'da, artik gordugiiniiz zaman igilemeyecegine gok rahat 
karar vereceginiz Kizihrmak suyunu bir guzel kullanmaya basladik. Yani o tartismalara girecek de-
gilim ama bu suyun uygun olmadigi, kalitesiz oldugu konusunda Devlet Su islerinin de pek gok ra
poru var. Belediye Baskani Sayin Melih Gokgek bunu allayip pullayip, sanki gok iyi bir su 
kullamyormusuz gibi bir izlenim yaratmaya gahsiyor ama hem kullananlar olarak, Ankara'da yasa
yan insanlar olarak suyun kalitesizligini goriiyoruz hem de pek gok rapor bunu ortaya koyuyor. 

istanbul'un gene buyiik bir kentimiz olarak onemli bir su sorunuyla karsi karsiya kaldigim, 
Melen Cayi'ndan sorunu gozmeye gahstigim ama onemli bir sorunlar ya$andigini hepimiz biliyoruz. 
Bu Su Forumu nedeniyle, 17,5 milyon avroluk bir butge aynlmis durumda. Bunun onemli bolumunu 
istanbul Buyuksehir Belediyesi, iSKi ve DSI karsilamaktadir. Yani bir anlamda harcanan para kamu 
parasidir, devlet parasidir. Bu yapilan etkinlikte katihmcilardan 50 milyon avroluk da bir gelir elde 
edilmesi ongoriilmektedir, insallah elde edilir. 
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Simdi, bu biitgeyle ilgili olarak paralar tahsis ediliyor, bir devlet parasi harcamyor fakat bu dev
let parasi harcanirken Kamu ihale Yasasi'na tabi olmamasi, gorusmekte oldugumuz kanun teklifinde 
ongoruluyor. Bunu hep yapiyoruz. Cesitli, buna benzer, iste, 2010 istanbul'un diinya kultur merkezi 
olmasina doniik kanun teklifinde de bunu gordiik, benzer kanunlarda da gordiik. Simdi, Kamu ihale 
Yasasi, bu kadar, idarelerin elini kolunu baglayan bir yasaysa, getirin lslah edelim; yok oyle degilse, 
nigin buralarda hep istisna getiriyoruz da diger kurulu§lar, belediyeler, diger yatinmci kuruluslar o 
ihale Kanunu kapsami iginde oluyor? Burada bir geliski oluyor. Yani bu konuda Hiikumetin bir net 
goru§iinun ifade edilmesi lazim. Yani Kamu ihale Kanunu gergekten kamunun elini kolunu baglayan 
bir kanun mudur yoksa arada bir uyulmamasi gereken siradan bir kanun mudur? 

Gene bu kapsamda, bu maddede katma deger vergisinden, iste biraz once belirttigim 17,5 mil
yon avroluk biitgenin kullamlmasinda, harcamalann yapilmasinda KDV Kanunu'na tabi olmayaca-
gma dair hukum getiriliyor. Aym mantik burada da soz konusu. Yani KDV bizim 
vazgegemeyecegimiz onemli bir gelir kalemimizse buradan da alahm, bu tip harcamalardan da ala-
hm ama oyle degilse baska kesimlerden, mesela elektrikten niye yiizde 18 katma deger vergisini ah-
yoruz? 

Simdi, ne olur? "Kiigiik bir istisna, etkisi sinirh." diyebilirsiniz fakat istisnalar kaidelerin me-
zandir degerli arkadaslar. Katma deger vergisine o kadar gok istisna getirdik ki neredeyse "Esasi 
nedir bunun?" diye arar hale geldik. Onun igin, bu tip istisnalar sistemi bozuyor. 

Ne olacak? Zaten DSi'nin verdigi para, istanbul Buyuksehir Belediyesinin verdigi para, iS-
Ki'nin verdigi para... Bunlann hepsi kamunun parasi, bizim vergilerimizle olusan bir kaynak. Vergi 
almak dernek, bir cepten ahp bir ba§ka cebe koymak demektir. Onun igin bu istisnalara ihtiyag da yok, 
gerek de yok ama nedense biirokrasi bunu gok seviyor, hemen bu tip istisnalan gundeme getiriyor. 

Degerli arkadasjanm, burada olusturulan sekreteryaya bir atama yapilmis durumda, goreve bas
lamis durumda Sayin Profesor Oktay Tabasaran. Kendisinin bu konularda uzman bir kisi oldugu bi-
liniyor. Yalniz ozellikle Gevre Bakammizla gok yakin ticari iliskileri oldugu da biliniyor bu Profesor 
Oktay Tabasaran'in. Burada Gevre Bakanimiz yok, olsaydi kendisine sorup bire bir bilgi almayi ter
cih ederdim. Vadi adinda bir sirket kuruluyor. Bu sirketin kuruculan Sayin Gevre Bakanimizin esi ve 
Sayin Bastiirk'iin esi. Bunlann aldigi bir i§i Sayin Tabasaran'in §irketiyle birlikte yapiyorlar. Yani 
Gevre Bakammizla, su anda i§te 17,5 milyon avroluk biitgesi olan, 50 milyon avro gelir getirmesi bek
lenen bir organizasyonun ba§ina getirilmis olan kisi ticari agidan ig igeler, birlikte is yapiyorlar. 
Bunun, ben, bu tip atamalarda dikkate alinmasi gereken onemli bir konu oldugunu, onemli bir sorun 
oldugunu dusiiniiyorum. 

Gene, Sayin Bakan liitfeder cevap verirse: Bu iliskiler nedir, dogru mudur? Aynca Saym Taba-
saran'a, sekretere ne kadar iicret verilecektir? Bu gorevi, ozellikle uluslararasi duzeyde Turkiye'nin 
diizenledigi bir su forumunda genel sekreterlik yapmasi onun ticari isleri agisindan kendisine bir 
avantaj saglamakta midir? Bu noktalar atama yapihrken du§unulmii§ mudur veya belki bu sekreter-
lige atandigi andan itibaren Sayin Profesor Tabasaran butun ticari iliskilerini birakmis midir? Bun
lann hepsinin bilinmesi lazim. Bu goreve, -benim dilegim, diisiincem su olurdu- bu tip ticari iliskiler 
iginde olmayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

- 3 5 5 -



TBMM 15.10.2008 0 : 2 

MUSTAFA OZYUREK (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

...bu su konulannda uzman olan, universitelerden herhangi birisi getirilebilirdi ve bu tip ticari 
iliskiler nedeniyle ortaya cikacak dedikodular onlenirdi. 

Ben, bu yasa teklifinin yararh olmasini diliyorum. Olumlu bir gelismedir ama bu atama nokta
sinda onemli bir yanlis yapilmistir diye diisiinuyorum. Tabii bu yanhs, her zaman telafi edilebilecek 
yanhsUr. Umanm ve dilerim ki Cevre Bakanimiz bu yanh§tan doner. 

Hepinize saygilar sunanm. (CHP siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Ozyiirek. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Izmir Milletvekili Sayin §enol Bal. 

Buyurun Saym Bal. (MHP siralanndan alkisjar) 

Siireniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA §ENOL BAL (Izmir) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; 214 sira sa
yih, 2009 Yihnda istanbul'da Yapilacak Olan Besinci Dunya Su Forumunun Organizasyonu'yla il
gili kanun teklifinin 3'uncu maddesi hakkinda Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina soz almis 
bulunmaktayim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Kiymetli milletvekilleri, iilkemizin gok acil meselelerle karsi kar§iya bulundugu bu gunlerde 
ana kanunu gikmi§ bir konunun uygulamasi sirasinda uyulacak kurallann belirlenmesi igin verilen bu 
kanun teklifinin uguncu gunundeyiz. Bu tiir yasalann Meclisten gikmasinin uzamasimn sebeplerin-
den belki de en onemlisi AKP iktidarimn alti yilhk icraatlan, aldigi kararian ve uygulamalan so
nucu bizlerde olusan giivensizlik duygusudur. Cunkii AKP iktidarimn alti yildir bu yiice Meclise 
getirdigi, Avrupa Birligine uyum adina veya okyanus otesinin istekleri dogrultusunda Hukumet adina 
verilen veya talimatlarla milletvekillerine verdirilen oyle kanun teklif ve tasanlanyla karsilasjldi ki! 
Bazilari agikga bu ulkenin gelecegine ipotek koyan yasalardi; bazilari devlet kurumlannin isleyi-
sinde ihtiyaca binaen reform oldugu soylenen satir aralanna ustaca sikistinlan ciimlelerle yandasla
nna kadrolasmayi, rant saglamayi, teslimiyetgi tiiccar zihniyetiyle devlet kurumlannin yapismi 
bozmayi ve vatandaslanmizin menfaatine tamamen ters du§ecek §ekilde hazirlanan kanun teklifle-
riydi. 

Kuresel guglerin istedigi tavizler dogrultusunda, giinu kurtarmaya yonelik, yangindan mal ka-
ginrcasina gikanlan yasalar ve uygulamalann alti yilhk tezahiirii ve ulkeyi getirdigi durum mey-
danda. 

Dogmami? gocuklann bile borglu oldugu, borg batagina saplanan bir Turkiye. issizligin her 
gegen giin arttigi, yoksullugun tavan yaptigi, memurun, giftginin, esnafm, emeklinin, isginin canin-
dan bezdigi bir Tiirkiye. Yolsuzlugun had safhaya vardigi, yolsuzluklarla suglanan yoneticilerin, pis-
kince, konuyu baska mecralara gekerek gorevlerini siirdurdukleri Turkiye. Teroriin giderek 
tirmandigi, terore te§his koymak yerine verdikleri beyanatlarla terorii tirmandiran, terore goziim ye
rine goziim yollanni tikayan Hukumet yetkililerine sahip Turkiye. Finans sektorunu yabanci senna-
yeye hemen hemen teslim etmis bir Turkiye. Dunyadaki ekonomik krizden en fazla etkilenecek ve 
i§sizligin artmasina vesile olan reel sektoriin dibe vurmamasi igin tedbir geli§tirmeyen bir Hukumete 
sahip Turkiye. Demokrasi ve hukukun ustunliigiinii agzina pelesenk yapmis ama beyninde "demok
rasi" kavramim oturtamamis veya olusturamami§ bir Ba§bakana sahip bir Turkiye. 

AHMET YENi (Samsun) - Beyin mi okuyorsunuz? 
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SENOL BAL (Devamla) - Bu Hukumetin alti yilhk icraatlannin bedeli bu kadirsinas millete mi 
ddetilecek sayin milletvekilleri? 

Saym milletvekilleri, millet adina karar alan, milletin vekaletini tasiyan vekiller olarak her ko
nuyu irdelememiz ve sorgulamamiz gerektigini bir kere daha buradan hatirlatmak istiyorum. Evet, 
Diinya Su Konseyinin fonksiyonunu da hep birlikte sorgulamahyiz. Kuresel her platform iyi okun-
mahdir. Kiiresellesme bugun dunyada modern somiirgecilik anlayi§ini temsil ediyor. Kureselle§me 
bir olgu sayin milletvekilleri. Ya bu yapida yerimizi bolgesel veya kuresel bir giic olarak belirleye-
cegiz ya da kuresel giiglere bugiin sizlerin yaptigi gibi ve bugun oldugu gibi itaat edip somiiriilece-
giz. 

Sayin milletvekilleri, 21 'inci yiizyilda ulkelerin varhk ya da yoklugunu belirleyecek en onemli 
konulardan biri tabii ki sudur. Dunyada ve ulkemizde gesitli sebeplerden olusan su sikintisiyla bera
ber gok uluslu kuresel su sirketlerine ozellestirme kapilanmn agildigini hepimiz biliyoruz. Su konu
sunda hakli ya da haksiz yaratilan kaygi, korku ve endise giderek artarken, bundan yararlanan kuresel 
giiglerin talan, yagma yoluyla yeni zenginliklere yelken agtiklan da bir gergektir. 

Birgok konusmaci ifade etti, dunyada su sektorunun yiizde 5 oramnda ozellestirilmesi sayesinde 
gok uluslu su sirketlerinin yilhk kan 1 trilyon Amerikan Dolan. Yani petrol karmin yiizde 40'ina 
ulasmis, ilag sektoriiniin kar oranim gegmis. Yani bu sektoriin ne kadar biiyiik bir pasta oldugunu 
hatirlatmak istedim. 

Suyun 6zelle§tirildigi ulkelerde -Hindistan, Gana, Bolivya gibi drnekleri var. Aynen bizde hani 
TEDAS da ozellestirildi, otomatikman fiyatlar artiyor- bu ulkelerde de su fiyatlan artmis. 

Sayin milletvekilleri, su insan yasami igin vazgegilmez bir insan hakki, gok uluslu sirketler igin 
ise karh, ekonomik bir kaynak yani bir meta. Su politikalannm adalet ve hakkaniyet ilkelerine da-
yanan ahlaki bir gergevesi olmah. Sosyal devlet anlayisinda hiikumetler, biitun vatandaslanna sag
hk kosullanna uygun ve yeterli miktarda suyu sunmak igin gerekli harcamalari yapmak zorundadir. 
Kamu sektorunun bu konudaki sorumluluklanm kayitsiz sartsiz ozel sektore devretmesi ne sosyal 
devlet ne de sosyal adalet anlayisina yakisir. 

Bu tespiti yaptiktan sonra, alti yilhk AKP iktidan yonetiminde su, enerji, saghk ve egitim ko
nulannda kamu hizmetinin yonetimini teslimiyetgi ve riiccar zihniyetiyle yerellestirme, ozellestirme 
ve yabancilastirma gahsmalanna birgok kez sahit olduk; milli kaynaklan tekellerin emrine vererek 
gok uluslu sirketlerin ve yerli ortaklannm karlanni garanti altina alma ve karsilasabilecekleri riskleri 
en aza indirme gdrevinin de kamu yonetimine verildigini birgok drnekte gordiik. 

Biliyorsunuz, yillardir, Diinya Bankasi, bizim gibi gelismekte olan gesitli ulkelerde suyun da-
gitiminin 6zelle§tirilmesinin kalite ve verimlilik agisindan iyi olacagini telkin ediyor. Turkiye'de bi
liyorsunuz santral ve su dzellestirmelerinin diigmesine zaten uzun siiredir basildi. 

Dis finansmana dayah kuresel su politikalan ozellikle biiyuk kentlerde varligini surdiiriiyor. 
Kaynak igme suyunda pazara giren Coca-Cola, Danone, Nestle bir hayli yol aldi. 

Ufak bir olay anlatmak istiyorum: Izmir'de Menderes bolgesinde gikan orman yangimndan en 
gok etkilenen Sa$al koyii sakinleri, bu yangin sirasinda Sa§al suyunu ozellestirmis Fransiz firmasi 
Danone'den o panik ve sikintida bir bardak suyun koyliilere verilmedigini iiziilerek ve aglayarak an-
lattilar. 
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TUSIAD suyun 6zelle§tirilmesi igin raporlar hazirhyor. Bakan Saym Eroglu, hatirladigim ka-
danyla, bir beyanatinda santrallerin yam sira sehirlerin igme ve kullanma suyunun dagitiminin, fa-
turalanmasinin ve isletmesinin 6zelle§tirilebilecegini, bu konuda 50 milyar dolarlik bir yatinm pastasi 
oldugunu ve ozel sektoriin de devreye girmesinin isabet olacagini ifade etmi§ti. Yani kisacasi, gok 
uluslu emperyalist tekel ve yerli ortaklanmn, bu iktidann bir kisim mensuplarinin bdlii§ecegi pasta 
gok buyiik degerli milletvekilleri. 

Tabii ki Turkiye'de uluslararasi toplantilar duzenlensin, uluslararasi butiin toplantilara Tiirkiye 
katdsin, ev sahipligi yapalim, hatta toplantilara onderlik yapahm ama bu toplantilarda liitfen figiiran 
olmayahm, piyon olmayahm, aktor olahm ve bu ve benzeri kuresel platform toplantilanni Turkiye 
merkezli ve Tiirkge okumaya gah§ahm. Bu toplantida ele alinan konulann ve onerilerin, ulkemizin 
milli su politikasinda atilacak gergekgi adimlara mesnet teskil etmesini saglamaya gah§ahm. Su ko-
nusuna diinya nasil bakiyor? Su piyasasina yonelik emeller nelerdir? Turkiye milli menfaatlerine 
uygun nasil tedbirler geli§tirmelidir? Bugune kadar alinan tedbirlerin eksiklikleri nelerdir? Bunlan 
degerlendirelim. 

Yine, degerli milletvekilleri, biliyorsunuz Diinya Su Konseyi, resmi ve resmi olmayan birgok ku
rulusun temsil edildigi kuresel bir platform ve su piyasasina hakim olan birgok gok uluslu su sirke-
tiyle de siki baglantilara sahip ve ister istemez, kuresel diizeyde belirlenmis. politikalara hizmet 
edebilecegi akddan gikarilmamahdir. Yani mesruiyet zeminleri hazirlanan bu toplantilarda Tiirki
ye'nin menfaatlerini savunmaya gah§ahm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA$KAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

§ENOL BAL (Devamla) - Te§ekkur ediyorum. 

ikinci bir mesele: Bu kanun teklifiyle 17,5 milyon avroluk biitgenin Kamu ihale Yasasi'ndan gi-
kartilarak Sayistay denetimine tabi olmamasi ve katma deger vergisinden muafhgi soz konusu. Bu 
organizasyonu gergeklestirecek sjrket segiminde yeterlilik sartlannin ne olacagi konusunda da be-
lirsizlik ya§andigi ortada. Tabii ister istemez akhmiza geliyor, organizasyonu yiiklenecek sirkete ve
rilecek ihale segiminde e§, dost, akraba, yandas igin ihale daha kolay bir hale mi gelecek diye de 
diisunmeden edemiyoruz. Ama tabii ki bu toplantinin ulkemize hayirlar getirmesi dilegiyle hepinizi 
saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Bal. 

Gruplar adina soz talepleri tamamlanmistir. 

Sahislar adina ilk soz Antalya Milletvekili Sayin Yusuf Ziya irbeg'e aittir. 

Buyurun Saym irbeg. (AK PARTi siralanndan alkisjar) 

Siireniz be§ dakikadir. 

YUSUF ZIYA iRBEC (Antalya) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; 214 sira sayih 2009 Yi
hnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besjnci Dunya Su Forumunun Organizasyonu ile KDV Kanununa 
Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin 3'iincu maddesi hakkinda soz almis bulunu-
yorum. 

Besjnci Dunya Su Forumunun ulkemizde duzenlenecek olmasi farkhhklarin suda yakinla§masi 
agisindan uluslararasi anlamda onemli oldugu gibi su ile ilgili alinacak kararlarda Tiirkiye'nin oncii-
luk ediyor olmasi da ulkemiz agisinda kayda deger baska bir kazanimdir. 
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Dunyamn suyla ilgili en buyuk etkinligi olan Diinya Su Forumu, Diinya Su Konseyi ve ev sa
hibi iilke hukumetinin ortak girisimi olarak tig yilda bir duzenienmektedir. Be$incisi Turkiye'de dti
zenlenecek olan bu Diinya Su Forumu daha once Fas, Hollanda, Japonya ve Meksika'da 
dtizenlenmistir. Bu Forum, tic yih askin bir stireye yayilmis hazirhk faaliyetlerinin tirtinti olarak kii
resel konulara yonelik coztimler getirme amaci gtiden bir stirec ozelligini de beraberinde tasimakta-
dir. Bu Forum, farkh bakis acilanm anlama yetenegimizi gelistirmek ve farkh cozumleri payla§ma 
firsatini sunmak tizere diinyayi istanbul'a tasiyacaktir. Yine bu Forumda ozellikle iilkelerin temiz ve 
saghkh su rejimi olusturmalan, surdiiriilebilir su yonetiminin olusturulmasi ve kiiresel bazda bilgi 
ahsverisinin daha etkin olarak saglanmasi hedeflenmektedir. 

Gtinumiiz diinyasinda su ve saghk konulannda asgari miistereklerde tilkeler arasi is birligini ar
tiracak bir dtizenlemenin uygulamaya konmasi arzu edilen bir sonuctur giinkii iklim degisikliginin yol 
agtigi su sorunlanyla basa gikmak gibi bir onceligimiz ve sorumlulugumuz vardir. Bu Forumun si
yasi surecine yerel ve ulusal yonetimlerle birlikte milletvekilleri de katilacak ve boylece, daha fazla 
siyasi sorumluluk iistlenilmesi saglanmis olacaktir. Bu amaca yonelik olarak, Turkiye Biiyiik Millet 
Meclisi bunyesinde milletvekillerinden olusan bir komisyon ilk olarak istanbul Besinci Diinya Su Fo
rumu kapsaminda olusturulmus ve diinyamn gesitli ulkelerinden 400 civannda milletvekilinin burada 
bulunmasi ve siirece katki saglamasi igin yogun gahsmalar devam etmektedir. 

Be§inci Diinya Su Forumu, biitiin paydaslarin -burada ozellikle yerel ydnetimler, htikiimetler 
ve parlamentoyu kastediyoruz- dengeli bir katilimim saglamak igin gereken mekanizmalan iger-
mektedir. 

Yine, 20 bin civannda katihmcinm ve 100'tin uzerinde bakanin katilmasinin beklendigi istan
bul Besinci Diinya Su Forumu, 24 civannda konuyu 100 civannda oturumla birlikte ele alacak etkin 
bir uluslararasi toplanti niteligini de tasimaktadir. 

Besinci Diinya Su Forumunda ele alinacak ana temalar arasinda kiiresel degisimler ve risk yo
netimi, insan kalkinma ve bin yil kalkinma hedefleri, idare ve yonetim, finans, egitim, bilgi ve kap
asite gelistirme gibi konular bulunmaktadir. 

Yine, Besinci Diinya Su Forumu devlet veya htikumet baskanlan, yerel ydneticiler, parlamen
terler ve bakanlar olmak tizere dort siyasi grubun iginde ve arasinda bir diyalog olusturma anlayisi 
iginde olacaktir. Her kitada ve her iilkede stirdtirtilebilir kalkinma gergevesinde uygulanacak su po
litikalannm birlikte tammlanmis olmasi onemlidir. 

Besinci Dunya Su Forumu su kaynaklarina iliskin stratejileri ve eylemleri uluslararasi giindemde 
daha iist siralara tasiyacaktir. 

Yine, baska bir ozelligi bu Besinci Diinya Su Forumunun, gevre dostu forum girisimi, Besinci 
Diinya Su Forumunda uygulanacak yeni stireglerden birisidir. Bu girisimin amaci organizasyonun 
duzenlenmesinden ve hazirhk stireglerinden kaynaklanan atik ve sahmmlarm gevreye olan etkisini 
azaltmaktir. Girisimin bir pargasi olarak Besinci Diinya Su Forumunun dtizenleyicileri, Forumdaki 
her bir katilimci igin bir agag dikmeyi su anda taahhtit etmistir. Boyle bir organizasyonun gergek-
lesmesi igin ongoriilen 17,5 milyon avronun mal teslimleri ve hizmet ifalan amaciyla kullamlmasi 
sirasinda katma deger vergisinden istisna edilmesi, Besinci Diinya Su Forumunun etkinligini artinci 
ozellik tasimaktadir. 

Bu bakimdan, ilgili maddenin hayirh olmasini temenni ediyor, saygilarimi sunuyorum. (AK 
PARTi siralanndan alkislar) 
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BA§KAN - Tesekkur ederim Saym Irbeg. 

Sahislar adina ikinci soz Tekirdag Milletvekili Sayin Kemalettin Nalci'ya aittir. 

Buyurun Sayin Nalci. (MHP siralanndan alki§lar) 

Siireniz bes dakika. 

KEMALETTiN NALCI (Tekirdag) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 214 sira sayili 2009 
Yilinda istanbul Sehrinde Yapilacak Besjnci Dunya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger 
Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nde §ahsim adina soz almi§ bu-
lunmaktayim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Sayin milletvekilleri, gegen hafta da bu konuyia ilgili bir konusma yaptim ve biz ba§ta Milliyetgi 
Hareket Partisi olarak bu Besjnci Diinya Su Forumunu destekledigimizi buradan bildiriyoruz. Yal
niz, bu besjnci su platformuna gikarken daha bizim milli bir su politikamizm bulunmadigim ve bu
nunla ilgili bir su kanunumuzun bulunmadigim belirtmek istiyorum. Biz hangi politikalarla gikacagiz? 
Suyun... Ki dun biz burada kuresel isinmayla ilgili konu§malar da yaptik ve bugun de onun kabu-
liiyle ilgili konusmalar devam etti. 

Sayin milletvekilleri, suyun tek elden yonetilmesi ve milli su politikalan olmadan biz buradan 
neyi savunacagiz? Onemli olan konu §u: Biz Hukumet olarak, devlet olarak buraya gikarken bir ka
nunla, bir yaptirimla biz bunlan yapacagiz bunlan su sekilde, havza politikalanmiz bu, su kanunla-
nmiz bu, mevcut su kaynaklanmizi su platform gergevesinde degerlendirecegiz diye gikacagimiz 
herhangi bir noktamiz yok. Biz daha bunlan tarti§iyoruz. Ama, burada, gelismi§ olan ulkeler bunlan 
bitirmis, buraya su kaynaklannin kullanilabilir yonetmeligini ve bunlan sahislara ulastinrken vatan-
dasjara hem tanm sektorunde hem sanayi sektorunde hem de yasamsal sektorde ne sekilde gotiirii-
lecegi ve bunun yapimiyla ilgili konulan konu§acaklar. Bizim bunlan konu§acak bir konumuz yok. 

Daha dun de belirttim, biz §ehirlerimizde yuzde 50'ye varan kayip kagak oranlannda su veri-
yoniz. Bizim 40 milyar metrekiip olan yilhk bilfiil kullanmis oldugumuz suyun yaklasik olarak 30 
milyar metrekupu sulamada kullamhyor. Bu sulamada kullanmis oldugumuz suyu halen biz vahsi su-
lamayla hem kendi arazilerimizi goraklastirryoruz ve sadece burada konusuyoruz biz "Damlamaya 
gegecegiz, borulama sistemine gegecegiz." halen gegecegiz. 

Sanayide kullanmi§ oldugumuz su yakla§ik olarak 5-6 milyar metrekiip. Bunu halen biz burada 
belli kanunlara, belli §eylere dayatarak bunlarin ahci ortamlara temiz olarak verilebilmesinin metot-
lanm konusuyoruz, daha veremiyoruz. Biz halen burada 5-6 milyar metrekup ya§amsal olarak kul
lanmis oldugumuz §ehirlerdeki sebeke sulanmn yuzde 50 kaybinin nasil onlenecegini ki bunun belli 
bir kismi siyasi rant ugruna fatura edilmeyen sulardir. 

Sayin milletvekilleri, bu konuyia ilgili biz bir haftadir konusuyoruz. Burada onemli olan konu 
§u: Suyun tek elden yonetilmesi, gok acil olarak su kanununun gikmasi ve milli bir su politikasinin 
olusturulmasi lazim. Eger olu§turursak ondan sonra uluslararasi platformlarda da gikip yaptirimlari 
giindeme getirebiliriz. 

Sayin milletvekilleri, ben bir de burada, bu KanunTa ilgili yapilacak olan ihale sistemine de-
ginmek istiyorum. §imdi burada, kanunda, tabii ki hizmetin bir an once verilebilmesi igin ihale Ka-
nunu'ndan muaf tutulmasi isteniyor. Lakin bizim §u andaki Ihale Kanunu'muz 21 'inci madde olarak 
ve gergeve sozlesmesi hukumlerine gore zaten pazarhk usulii ve onceden belirlenecek firmalann ka-
tihmiyla aninda bu mallan tedarik etmeyi saghyor. Fakat burada aym zamanda Sayistay onayindan 
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da kagihyor. Madem bunu ihale Kanunu'ndan gikanyorsunuz, gelin buraya bir madde ekleyelim, 
Sayistay onayini getirelim. Kamu ihale Kurumuna tabi olmayan veya resmi olmayan higbir harcama 
Sayistay onayina girmez. Mevcudu var, ki burada savunulan konu §u: Biz aninda hizmet verecegiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, lutfen tamamlayin. 
KEMALETTiN NALCI (Devamla) - Bizim su anda yiiriirlukte olan 4734 sayih Devlet ihale Ka

nunu buna cevap veriyor sayin milletvekilleri. 21 'inci madde var, acil islerin yapilmasiyla ilgili mad-
delerimiz var, pazarhk usulii var, gergeve sozlesmeleri var. Bunlardan kaginihyor. Acaba bunlardan 
kaginilmasindaki neden Sayistay onayina tabi tutulmamak ve harcanacak olan 17,5 milyon euronun 
hesabinin verilmemesi mi? Bunu takdirlerinize birakiyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. Sag olun, var olun. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Nalci. 
Ahnan karar geregince saat 14.00'te toplanmak uzere birlesime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.00 
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O C U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 14.02 

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 ( A g n ) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 6'nci Birlesiminin Uguncu 
Oturumunu aciyorum. 

214 sira sayih Kanun Teklifi'nin g6rii§melerine devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet burada. 
3'iincii madde uzerinde soru-cevap isjemi gergeklestirecegiz. 
Sayin Resat Dogru, buyurun. 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Saym Baskamm. 
Su kaynaklannin degerlendirilmesiyle ilgili yapilan bu kanun - forumunun- teklifinin olumlu 

oldugu dii§iincesindeyim. Ancak ulkemizde de bazi yanhslar yapilmaktadir. 
Su kaynaklannin degerlendirilmesi igerisinde Tokat ili Niksar-Erbaa bolgesinde Erbaa HES Pro

jesi adi altinda Kelkit Irmagi uzerinde hidroelektrik santrali kurulmasina karar verilmistir. Ancak bu 
HES Projesi kanallan Erbaa ve Niksar ilge simrlari igerisinden gegerken gok biiyiik miktarda verimli 
araziyi ortadan kaldirmaktadir. Ciftcilerimiz son yillarda urettikleri urunleri satamiyor ve gok zor 
durumda bulunuyorlar. Ciftci peri§andir. Ciftci, iiretimini yapamaz, iirettigini satamazken bir de top-
raklan elinden ahnmaktadir. Bu projenin bu bolgeye faydasindan gok zaran olacagi goriilmektedir. 
Bu konuda bu projeyi halkin menfaatleri dogrultusunda tekrar degerlendirip kaldirmayi dusunuyor 
musunuz? 

Tesekkiir ederim. 
BASKAN-Sayin Nalci... 
KEMALETTIN NALCI (Tekirdag) - Te§ekkiirler Sayin Baskamm. 
Sayin Bakanim, Corlu igme suyu ve altyapi ihalesi 2005 yihnda ihale edilmis olup, Danistay ona-

yindan gegmistir. DSi Genel Muduriugu ve Hukuk Musavirliginin, yapilacak olan protokole engel 
gosterilen Bakanlar Kurulunun 23/03/2000 tarihli karari 8/7/2008 tarihinde ahnan Bakanlar Kurulu 
karari ile iptal edilmistir, yani bu engeller ortadan kalkmistir. 

Simdi, Sayin Bakanim, yasal engeller ortadan kalkmasina ragmen, 20 Mart 2008 tarih ve 
99/2630 sayih yaziyla DSi Edirne Bolge Miidiirliigiinden DSi Genel Miidiirlugune gdnderilmis olan 
protokol halen neden imzalanmamis ve gelecek hizmet neden engelleniyor? 

ikinci sorum da DSi Genel Mudurlugunun Hukuk Miisavirliginin 30/9/2008 tarih ve 30/3090 sa
yih yazisinin igerigine ne gerekge gdsteriliyor? 

Tesekkiir ederim. 
BASKAN - Sayin Geng... 
KAMER GENG (Tunceli) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Hukumet sirasinda oturan ki§i maliyeci olmadigi igin maliyeyle ilgili soru sormuyorum. 
Bir: Deniz Feneri ile ilgili olarak Alman Hiikumetinden, Alman mahkemesinden dosya mi is-

tendi, yoksa karar mi istendi, ne zaman istendi? Bu isteme yazisi kaplumbaga sirtiyla mi Almanya'ya 
gidiyor, yoksa neyle? 
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Ikinci sorum: Dengir Firat'in ortagi oldugu sirketle ilgili olarak ka? tane idari yargida -hayali ih-
racatla ilgili- dosya agilmistir? Kagi karara baglanmistir? Bu konudaki mahkeme kararian nelerdir? 

Ayrica, bu MENAS sirketinin mallanni tasjyan tirda yakalanan 89 kilo eroinle ilgili olarak mah-
kemede kimler yargdanmistir? Dengir Firat kendisi milletvekilidir, dokunulmazhgi vardir ama ayni 
sirketin diger ortaklan vardir. Bu sirketin ortaklan mahkemeye sevk edilmis midir? Benzer bir olay-
dan dolayi bir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Tesekkur ederim. 

Sayin Enoz... 

MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Te§ekkur ederim Saym Baskamm. 

Sayin Bakana soruyorum: Bilindigi gibi, yer alti ve yer iistii sulanmiz, gevresel atiklar veya iyi 
filtre edilemeyen fabrikalann kimyasal atiklanyla ilgili kirlenmeleri ya§amaktadir. Bu hem gevremizi 
hem de insanlanmizi buyuk olgiide zehirlemektedir. Bu baglamda, Gediz Nehri'nin, Turkiye'nin en 
verimli tanm arazilerinin bulundugu Manisa'da kirliligi had safhaya ulasmistir. Bu hususta vermis, 
oldugumuz arastirma onergesi gundeme ne zaman getirilecektir ve bu konuda Hiikumet olarak ne gibi 
galismalar yapmaktasimz? 

BASKAN - Tesekkur ederim. 

Saym Serdaroglu... 

MEHMET SERDAROGTU (Kastamonu) - Tesekkiir ederim. 

Sayin Baskamm, aracihginizla Saym Bakana sormak istiyorum: Dunya Su Forumunun istan
bul'da yapilmasini memnuniyetle karsilamaktayiz. Biliniyor ki ve goriiluyor ki istanbul sorunlarla 
dolu olan biiyuk ve onemli bir ilimizdir. Ancak insan ve saglik igin iki onemli sey, su ve hava onem
lidir. Son on yd igerisinde istanbul'un su havzalannda yirmi dort binin uzerinde kagak yapi yapil
mistir. Bunlar su kalitesinin dii§mesine sebep olurken sehir igi sanayilesmeyse hava kirliligini 
artirmistir. istanbul bu iki konuda 1994 yihnda dunya sehirleri siralamasmda 72'nci sirada iken 2008 
yihnda 104'iincu siraya gelmistir. Buradaki sorum sudur: 1994 ve 2008 yillan arasinda Sayin Bas
bakan ile baslayan ve Sayin Kadir Topba? ile devam eden siirede ayni gorus ve anlayis hakim oldu
guna gore 72'nci siradan 104'uncii siraya dusmekle istanbul'un iyi yonetilmedigi ortaya gikmiyor 
mu? 

BASKAN - Te§ekkiir ederim. 

Sayin Bakan... 

ADALET BAKANI MEHMET ALi §AHiN (Antalya) - Sayin Baskamm, degerli arkadaslar; 
bana yoneltilen sorulann onemli bir boliimii Gevre ve Orman Bakanhgi ve bu Bakanhga bagh Dev
let Su Isleri Genel Mudurlugunun gorev alanina girmektedir. 

Sayin Dogru, Tokat Niksar-Erbaa havzasina hidroelektrik santralin yapilmasinin planlandigi 
ancak bazi tanm arazilerinin de yapilacak olan baraj in igerisinde kalacagi, bunun da vatandaslarm 
magduriyetine yol agacagi §eklinde bir soru yonelttiler. Bu projenin faydadan gok zarar getirecegini 
ifade ettiler. Bu konuyia ilgili Cevre ve Orman Bakanhgi Miiste§anmiz hemen yammda ancak ken-
disiyle bir degeriendirme yaparak, kendisinden bilgi alarak sizlere bilgi aktarmam §u anda mumkun 
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degil. Bu soruya ilgili bakanhk mutlaka detayh bir sekilde yazih olarak cevap verecektir. Ben de ya
zih olarak cevap vermesi konusunu aynca takip edecegim. 

Sayin Nalci'nin sorusu da yine Devlet Su Isleriyle ilgili. Bir dosyanin bolge miidiirlugunce Genel 
Mudiirliige gonderildigini ancak heniiz bu dosyayla ilgili Genel Miidiirliikge bir islem yapilmadigmi 
ifade ettiler. Tabii, bu konuyu da gerek Bakanhk Miistesanmiz gerekse ilgili bakan arkadasimiz mut
laka degerlendirerek size yazih cevap verecektir. 

Sayin Gen?, Almanya'da gectigimiz gunlerde karara baglanan ve "Deniz Feneri davasi" olarak 
bilinen dava dosyasinin Ankara Cumhuriyet Savcihginca istendiginden ve bu dosyanin getirilmesi 
konusunda Adalet Bakanhginin tavassutta bulundugundan bahsederek nasil istendi, ne istendi, iste 
kaplumbaga hiziyla mi istendi diye bir soru yonelttiler. Bu dosyanin istemiyle ilgili gelen yazi da 
bilgi ve belgelerin ilgili Alman makamlarindan istenmesiyle ilgili bir yaziydi. Cumhuriyet Savcih-
gindan gelen yaziya Bakanligimizca herhangi bir islem yapilmaz, Bakanhgimiz bu konuda aracidir 
ve Frankfurt Baskonsoloslugumuza bu talep yazisi APS yani "Acele Posta Servisi" yoluyla gonde
rilmistir. Ula§ip ulasmadigi konusunu bilemiyorum ama mutlaka ulasmis olmah. Bu dosya geldik-
ten sonra mutlaka Ankara Cumhuriyet Savcihgi dosyayi inceleyecek, tabii ki kendi gorev simrlari 
icerisinde sorumlular varsa sorumlularla ilgili islem yapacaktir. 

Bir milletvekili arkadasimiz Sayin Firat'la ilgili soru ydneltti, Saym Gen?. Bahsettigi konularla 
ilgili idari yargida dava var mi, hangi a§amadadir, dogrusu bunu su anda bilebilecek durumda degi-
lim. O nedenle Sayin Geng'in ikinci sorusuna da, izin verirlerse yazih olarak cevap vermek istiyo
mm giinkii bunu bir inceletmem, bir arastirma yapmam gerekir. 

Saym Enoz, Gediz Nehri'nin kirliliginin tespiti amaciyla veya alinacak onlemlerle ilgili bir aras
tirma onergesi verildigini, ancak bunun heniiz Parlamentoda goriisulmedigini ifade ettiler yamlmi-
yorsam. "Hiikumet olarak bunu ne zaman goriiseceksiniz?" dedi. Sayin Enoz, biliyorsunuz Turkiye 
Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma verilen arastirma ve somsturma onergelerinin Genel Kuml giin-
demine nasil ahnacagim, ne zaman ahnacagini Hukumet olarak biz takip etmeyiz, Hukumet olarak 
bizim gorevimiz degil bu. Bu tamamen yasama organinin bir faaliyetidir. Burada gmplar aralarmda 
goriisiirler, bir anlasmaya vanrlarsa oncelikle goriisulmesini yasama organi tayin eder. Hukumet ola
rak bu konuda bizim herhangi bir gorevimiz ve sorumlulugumuz bulunmamaktadir. 

Saym Serdaroglu, Istanbul'un somnlannin arttigini ve ozellikle su ve hava problemlerinin de art-
tigini ifade ettiler. Ben Sayin Serdaroglu'na sunu hatirlatinm: Basbakanimiz istanbul Biiyiiksehir 
Belediye Baskani olmadan once istanbul'da hava kirliligi had safhadaydi, hatta birkag gazete vatan
daslanmiza hava kirliliginden etkilenmesinler diye maske dagitiyordu. Oyle bir noktadan simdiki 
istanbul'a, temiz havasi olan bir istanbul'a gelinmistir. Ben Saym Serdaroglu'nun istanbul'la ilgili 
bu degerlendirmesinin hatah ve eksik oldugunu dusiiniiyorum. 

Su problemiyle ilgili de -Tayyip Erdogan isminden bahsettiginiz igin, Basbakanimiz, oraya atifta 
bulunarak soyliiyorum- Sayin Basbakan istanbul'a Biiyiiksehir Belediye Baskani olarak segilmeden 
once istanbul'da su problemi had safhadaydi. Ben istanbul'da yasadim, ben bir istanbulluyum. Mus-
luklanmizdan su akmazdi. Hatta bidonlarla sular tasirdik. Ben arabamla Haramidere'den bidonlarla 
evime su tasidigimi biliyomm. Haftanin bir giinii arkaya bidonlan koyar su tasirdik ama simdi bun
lann hepsi geride kaldi. Boylesine bir istanbul... Sizin istanbul'la ilgili bilgilerinizi ve kryaslama-
mzi bir kez daha gozden gegirmenizi tavsiye ediyomm Sayin Serdaroglu. 

- 3 6 4 -



TBMM B:6 15 .10 . 2008 0 : 3 

Sayin Baskamm, te§ekkiir ederim. 
BA§KAN - Te§ekkiir ederim. 
Madde uzerinde iki onerge vardir. 
Onergeleri once geli§ sirasina gore okutacagim, sonra aykinlik sirasina gore i§leme alacagim. 
MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Sayin Baskamm, burada Sayin Bakan bir sata§ma 

yapti bize. 
BA§KAN - Ben dikkatle izledim Sayin Serdaroglu, satasma yapmadi, sizin sorunuza cevap verdi. 
MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Benim sordugum sorunun di§inda farkli seyleri izah etti. 
Ben §unu sordum: istanbul 1994 yihnda dunya §ehirleri siralamasinda 72'nci siradayken, 2008 

yihnda 104'uncu siraya gerilemi§tir. Bu on dort yildir AKP zihniyeti veya goriisjeriyle idare edilen 
istanbul igin iyi bir yonetim tarzinin ortaya koydugu sunu§ mudur, degil midir? Bir kere bunu sor
dum. 

Su havzalannda yirmi dort bin adet kagak yapi yapilmistir ve su havzalan, dolayisiyla istanbul 
suyu kirli hale gelmi§tir. Bunu sordum ben. 

BA§KAN - Te§ekkiir ederim. 
ilk onergeyi okutuyorum: 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
Goriisulmekte olan "2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Be§inci Diinya Su Forumunun 

Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi'nin 3 iincu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayih Katma Deger Vergisi Kanununa eklen
mesi ongoriilen gegici maddenin asagidaki sekilde degistirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdag Mustafa Atas Ahmet Yeni 
Yozgat istanbul Samsun 

M. Salih Erdogan Recep Yildinm 
Denizli Sakarya 

"Gegici Madde 27- (1) 2009 yih Mart ayinda istanbul'da yapilacak Besinci Diinya Su Forumu
nun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasina bu Forumun gergeklestirilmesi igin yapila
cak mal teslimleri ile hizmet ifalan katma deger vergisinden miistesnadir. 

(2) Maliye Bakanhgi, istisnamn uygulanmasina ili§kin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir." 
BA§KAN - Simdi maddeye en aykiri onergeyi okutup i§leme alacagim. 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
G6rii§iilmekte olan 214 sira sayih yasa teklifinin 3. maddesinin yiiriirliikten kaldinlmasim ve tek

lifin bashginin buna gore degi§tirilmesini arz ederiz. 
Saygilanmizla. 

Ferit Mevlut Aslanoglu Ali Oksal Malik Ecder Ozdemir 
Malatya Mersin Sivas 

Husnii Collii Hulusi Giivel 
Antalya Adana 
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BA$KAN - Komisyon onergeye katihyor mu? 

PLAN VE BTJTCE KOMISYONU BA§KAN VEKILI MEHMET ALTAN KARAPA§AOGLU 
(Bursa) - Katilmiyoruz efendim. 

BASKAN - Hukumet katdiyor mu? 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Katilmiyoruz efendim. 

BASKAN - Sayin Aslanoglu, buyurun. 

Bes dakika sureniz var. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; istanbul'da 
toplanacak Dunya Su Forumu igin grup olarak ve Parlamentoda tiim gruplar da boyle bir forumun dii-
zenlenmesine hep destek verdik. Bunun istanbul'da olmasindan hepimiz gurur duyanz. Komisyonda 
da ayni sekilde sonuna kadar hep destek verdik, tiim gruplar bir mutabakat halinde ve siiresi gok az 
kalmasina ragmen gok kisa siirede bu yasayi Komisyondan gikarttik. Yalniz, tabii, burada bir istisna 
maddesi var, yani KDV istisnasi. 

Arkadaslar, KDV'yi Komisyonda da soyledik ama olay bir butiin oldugu igin, Dunya Su Fo
rumu oldugu igin, hatta gruplar olarak da kanunun bir an evvel gikmasina da destek verecegimizi 
soyledik, ama bir istisna getiriliyor, KDV istisnasi. 

Arkadaslar, tabii, her yerde bu KDV istisnasim delersek... Devlet burada bir taraftan veriyor, 
obur taraftan KDV'yi kendi ahyor. 

§imdi, bazi ulkelere baktigimiz zaman ulkemiz su konusunda gok zengin bir ulke olmasina rag
men, ama biz bunu rantabl kullanamadigimiz igin ve sulanmizi en verimli bir sekilde degerlendire-
medigimiz igin, Turkiye'de de ozellikle gegtigimiz yaz buyiik olgiide su problemi baslamistir; birgok 
ilimizde, birgok ilgemizde ve kdylerimizde su sorunu baslamistir, hatta aylarca su akmayan kdyleri-
mizi ben sahsen biliyorum. 

Degerli arkadaslanm, tabii, burada ozellikle demin Sayin Nalci bahsetti, Turkiye'de bir su kul
lamm kanunu olmadigi surece, merada su akiyor, bu mera benimdir deniliyor ve bir sekilde dibin-
deki koy o sudan faydalanamiyor. Bir baska koyde gok fazla su akmasina ragmen giinlerce susuz 
kalan koyler var. Eger biz buna, bir §ekilde rantabl bir goziim, yasal bir goziim getirmezsek arka
daslar, inamn koyler arasinda buyiik sorunlar doguyor. Gok susuz koylerimiz var ama bitisiginde gok 
zengin su kaynagi olan koylerimiz var. Ama konu igme suyu oldugu igin... Birakin sulama suyunu, 
oraya biraz sonra gelecegim... Bir sekilde insan her seyin ustundedir. Yani bir baska koy de arazi-
sini sulamak da tabii hakkidir ama eger igme suyu olmayan bir kdye igme suyu vermiyorsa o koy, bu
raya bir yasal gozum getirmek zorunda oldugumuzu bir kere daha soyliiyorum. Birgok koyumiizun 
de bu §ekilde igme suyu yok ve hatta hatta oyle koylerimiz var ki, kirk tane havuz yapmis, s u y°k ar
kadaslar, su yok; kirk havuz var o koyde. Yagmur yagacak, havuzlar dolacak, yazin o havuzlarla bah-
geyi sulayacaklar. Dikkatinizi gekiyorum, boyle koylerimiz var. 

Degerli arkadaslar, tabii, bir baska konu ise, yine dikkatinize sunuyorum, tabii, mesele su. Su 
ister igme suyu olsun, ister sulama suyu olsun. Ozellikle tanmsal sulamalarda, koylii yuzde 18 KDV 
oduyor arkadaslar. Dikkatinizi gekiyorum, yuzde 18 KDV odiiyor elektrige, giibreye, bazi seylere; 
yani kdyliinun girdisi olanlara odedigi KDVTer hep yuksek ama koylu bu iiriinunu goturiip pazara 
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sattigi zaman yiizde 1 KDV. Yiizde 1 KDV; yani KDV mahsup sisteminde hep zararh gikiyor, bunu 
mahsup edemiyor. Bu acidan ozellikle sulama birliklerinde, ozellikle tanmsal sulamalarda arkadas
lar hepiniz cok iyi biliyorsunuz, artik bu borclar odenemez hale gelmistir. Tanmsal sulamayi cazibeli 
suyla yapan kdyliiler 90k sansh. Arada bir haksiz rekabet var. Bazi kdylerimizde cazibeli suyla gok 
iyi suluyorlar, iyi iiriin elde ediyorlar ama bazi koylerimiz maalesef, bazi ilcelerimiz tanmsal sula-
malanm... Birakin tanmsal suyu, igme suyunu elektrikle gikaran ilgelerimiz var, illerimiz var. Bu ne
denle, ozellikle sulama birliklerinin elektrik borcu ve kbyliinun tanmsal sulamadan dolayi elektrik 
borglanni iki yil once yeniden yapilandirdiniz, bunlann gogu odenmedi arkadaslar. Ozellikle sulama 
birlikleri bu konuda batmak iizere. Tabii, sulama birliklerinin de yeniden bir yasa ile yeniden go-
ziimlenmesi lazim. DSI yapti, devretti. Otuz yildir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Devamla) - Otuz yil once devrettigi kanallann artik her ta

rafi toprak ve DSI elini gektigi zaman... Sulama birlikleri, arkadaslanm, igisleri Bakanligina bagh 
biliyor musunuz? Acaba igisleri Bakanligi sulama birliklerine ne gibi bir fayda saghyor? igisleri Ba
kanligi sulama birliginin basindaki sakalan mi idare ediyor? Yani, sulama birliklerinin igisleri Ba
kanligina bagh olmasina hakikaten ben bir anlam veremiyorum. Sulama birlikleri Devlet Su islerinin 
gdzetimi ve denetimi altinda olmahdir, her zaman onlann destegini almahdir. Turkiye'de biiyuk bir 
su problemi olmamasina ragmen sulanmizin rantabl kullanilamamasindan dolayi arkadaslanm, 
onemli sorunlarla karsi karsiyayiz. 

Benim teklifim, ozellikle -bu kanunda olmaz ama- tanmsal sulamada kullamlan elektrigin 
KDV sinin de indirilmesi lazim. Mademki istisna yapiyoruz, gelin uretime istisna yapahm. Tabii, 
Su Forumu bizim igin onemli bir olgu ama uretim igin, perisan koylii igin tanmsal sulamadaki elek
trigin de KDV'sini kaldirmak... Bir baska yasayla yapahm. 

Hepinize tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Tesekkur ederim Saym Aslanoglu. 
Onergeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge reddedilmistir. 
Diger onergeyi okutuyorum: 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 

G6rii§ulmekte olan "2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun 
Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek-
lifi"nin 3 iincii maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayih Katma Deger Vergisi Kanununa eklen
mesi ongoriilen gegici maddenin asagidaki sekilde degi§tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdag (Yozgat) ve arkadaslan 

"Gegici Madde 27- (1) 2009 yih Mart ayinda istanbul'da yapilacak Besinci Diinya Su Foru
munun organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasina bu Forumun gergeklestirilmesi igin yapi
lacak mal teslimleri ile hizmet ifalan katma deger vergisinden miistesnadir. 

(2) Maliye Bakanligi, istisnanin uygulanmasma iliskin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir." 

BASKAN - Komisyon katihyor mu? 
PLAN VE BUTGE KOMiSYONU BASKAN VEKiLi MEHMET ALTAN KARAPASAOGLU 

(Bursa) - Efendim, ifade ve rakam duzeltmelerini ihtiva ettigi igin olumlu bir g6rii§le takdire birakiyoruz. 
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BASKAN - Hukumet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Biz katiliyoruz efendim. 

SADULLAH ERGIN (Hatay) - Gerekge okunsun. 

BA§KAN - Gerekgeyi okutuyorum: 

Gerekce: Katma Deger Vergisi Kanununa Gecici 25 ve 26. Maddeler 4/6/2008 tarih ve 5766 sa
yih Kanunla eklenmis bulundugundan, gorusulmekte olan Kanun Teklifiyle Katma Deger Vergisi 
Kanununa eklenen gegici madde numarasi buna gore yeniden duzenlenmektedir. 

BASKAN - Onergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

Kabul edilen onerge dogrultusunda 3'iincu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

4'uncu maddeyi okutuyorum: 

Yuriirluk 

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayimi tarihinde yururluge girer. 

BA§KAN - Madde uzerinde gruplar adina ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Edirne 
Milletvekili Sayin Rasim Cakir'a aittir. 

Buyurun Sayin Cakir. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA RASIM CAKIR (Edirne) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

Saym Baskan, degerli arkadasjarim; oncelikle sunu ifade ederek sozlerime baslamak istiyorum: 
Sanayi Devrimiyle beraber, sermayenin ve teknolojinin kentlerde olmasindan dolayi kirsaldan kent-
lere dogru ciddi bir nufus akimi ya§adik ama diinya artik, su kaynaklannin kitligi ve tanmsal uretim 
anlaminda artan nufusa kar§i oyle bir noktaya geldi ki, stratejik anlamda dunya, onumuzdeki suregte, 
kirsalda su kaynaklanni elinde bulunduranlann ve kirsalda uretim yapanlann daha fazla soz sahibi 
olabilecegi bir diinya haline dogru gidiyor. 

Turkiye'de butun gollerimiz kirlenme ve yok olma tehdidi kar§isinda. Turkiye'de nehirlerimi-
zin tamami tanma bile elverisli olmayan su niteligine buriinmus durumda ve Turkiye'de yer alti su
lan suratle daha derinlere dogru gidiyor. Turkiye'nin bir su kanunu yok. Turkiye'nin suyla ilgili bir 
ulusal politikasi yok ve Turkiye'de su ile ilgili gok degi§ik, gok farkh kurumlar soz sahibi. 

Degerli arkadaslanm, tabii, boyle bir konjonkturde iilkemizin Dunya Su Forumunu istanbul'da 
toplayarak dunyadaki diger uluslann suyla ilgili yonetim anlayi§indan, tecriibelerinden, deneyimle-
rinden yararlanmak istemesi gergekten bir Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olarak beni gok mutlu edi
yor. Tabii ki bizim, diger uluslann tecriibelerinden yararlanmaya ihtiyacimiz var ama gergekle 
gdruntii maalesef birbirini mtmuyor. Turkiye eger bugiin su kaynaklanni kirletiyorsa, su kaynakla
nni iyi kullanamiyorsa bunun temel sebebi Turkiye'de buna yonelik sermaye eksikligidir. Merkezi 
hukumetin ve yerel yonetimlerin aritma tesislerini yapabilmesi, sanayinin aritma tesislerini yapabil-
mesi ve isletebilmesi noktasinda sermaye eksikligidir. Yani hiikumetler yeterli sermayeyi bulabilse-
ler bu sorunlann iistesinden gelebilecekler. Tabii, bu noktada onemli olan bu sorunlann gdziilmesine 
yonelik sermayeyi nerede aramak gerekir? $unu sdylemek istiyorum: Dunyada kiiresel sermaye var 
ve bu kuresel sermaye diyor ki, "Sizin bu sorunlanniz var sulanmzi kirletiyorsunuz, bizde de para 
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var. Gelin, bir is birligi yapahm, biz bu sorunlarin cbzumunde size parasal olarak katkida bulunahm, 
siz de su yonetiminde bize soz hakki verin." 

Degerli arkadaslanm, su yonetiminde soz hakki olmak dernek, suyun fiyatmin belirlenmesinde 
soz hakki olmak demektir. Turkiye'deki gevresel sorunlarin goziilmesinde Turkiye'deki sermaye bu 
goziime katki yapmaya yeterlidir, yeter ki su yonetim hakki halka ve halkin segtigi temsilcilere ve-
rilsin. Unutmaymiz, eger yanhs biliyorsam lutfen diizeltiniz, bugiin Paris Belediyesinde 1 ton suyun 
tuketiciye olan maliyeti 12 euro, Londra Belediyesinde 8 euro degerli arkadaslanm. Yani, suda akil 
almayacak derecede biiyuk bir rant var ve Turkiye'deki bu ranti da paylasmak isteyen kuresel ser
maye ve yerli is bhiikgileri var. Kahinlik mi yapiyorum? Hayir. 22'nci Donem Parlamentosunda 
Dicle ve Firat'in suyunun 4 milyar dolara israillilere satilmasi gundeme geldiginde Cumhuriyet Halk 
Partisinin muhalefeti karsisinda Saym Maliye Bakani bu kiirsiiye cikti, "Yahu biz, Dicle ve Firat'in 
suyunu satiyoruz sadece. Sanki bize vatani satiyormusuz gibi muamele yapiyorsunuz." diye serze-
ni?te bulundu. Iste bugune kadar yasadiklarimiz, su ile ilgili, su yonetimi ile ilgili Turkiye'de yapi
lan, yapilmaya gahsilan yatinmlar, elde edilmeye cahsilan imtiyazlar ve haklar, mevcut Hiikumetin 
akhnin Turkiye'de su yonetimi ile ilgili kuresel sermaye ve finans guciine dayah bir goziime yatti-
gini bize gagn§tinyor. 

Degerli arkadaslanm, bu gok yanhs. Bu konuda -diin de soyledim- bir kanun teklifim var Par-
lamentoda bekleyen, "Trakya Su ve Kanalizasyon idaresi..." diye. Kanun teklifi sudur: Trakya'nin 
su yonetimini, yani havza bazinda, Ergene ve Merig havzasi bazinda su yonetim hakkim Trakya'da 
kurulacak olan bir merkezi yapiya devredelim. O da Trakya'da segilen belediye baskanlan ve il genel 
meclisi iiyelerinin genel kurulunu olusturdugu bir merkezi yapiya verelim ve Trakya'nin suyunu, su 
ile ilgili fiyatindan tutun, tasarrufunu, dagitilmasini, kullanilmasini bu yapi yonetsin. Kimin adina yo-
netsin? Halk adina yonetsin, halkin segtigi insanlar tarafindan yonetsin. Biliniz ki o zaman su, hem 
daha tasarruflu kullanilacaktir hem daha adil kullanilacaktir. Suna katilmam mumkun degil: "Suyu 
bedava verecegim." diyen bir politik zihniyet, bir miiddet sonra verecek su bulamaz. Suyun fiyati-
nin belirlenmesi tabii ki suyun tasarruflu kullanilmasinda onemli bir argumandir. Giinkii suyu ulke
mizde en tasarruflu kullanan kesim -yapilan arastirmalarda- isgi ve memur, yani sabit gelirli olan 
aileler suyu daha tasarruflu kullanmaktadir. 

O bakimdan, havza bazinda su uretim modelled olusturarak su yonetim hakkim ve atik su aritma 
hakkim halkin segtigi merkezi bir yapiya devredebilirsek o zaman biliniz ki su kaynaklanmizi hem 
en tasarruflu bir bigimde ve hem de gelecek kusaklara dogru en temiz bir bigimde muhafaza etme ola-
nagi buluruz. Fakat az once de ifade ettigim gibi, su kanunu, su bakanligi, ulusal su yonetimi sozu 
sdyleniyor, ama bunu soyleyen arkadaslarimizin igini doldurmalan lazim. Yani gikacak olan, hazir-
hgi yapilan su kanunuyla "su yonetim hakkim merkezilestiriyoruz" diyerek Basbakana ve bakana 
baglamak ve oradan da kuresel sermaye ve finans sistemleriyle iliskilendirmek gibi bir dogrultu-
daysa bunu sosyal demokrat dusunceye sahip olan Cumhuriyet Halk Partisinin kabul edebilmesi 
mumkun degildir. Su, insanin en dogal yasam hakkidir. Herkese saghkh bir su gotiirebilmek ikti-
darlann ve hukumetlerin en temel gorevidir ve sorumlulugudur. Bugiin siyasal kaygilarla mhsatsiz 
agilan kuyulan bile, Konya Ovasi'nda, bir disiplin altina almayi beceremeyen bir siyasal anlayism, 
iirkek bir siyasal anlayism boyle onemli bir konuda verecegi, vermek istedigi kararlar noktasinda 
ana muhalefet partisi olarak bizlerin tereddutlii ve endiseli olmasini lutfen makul karsilayin. 

Degerli arkadaslanm, su, dniimiizdeki siiregte, petrol gibi dunyada degeri her giin artan bir meta 
haline gelmeye basladi. Su, insanin ve canhnin yasamla ilgili en onemli gidasi. Kit kaynak haline gel-
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meye baslayan suyun fiyatinin artmasi ve bu fiyat uzerinden belirli sermaye gruplannin rant elde 
etme cabalan dogru degildir. Turkiye'de su ve atik su problemini cdzecek olan sermaye vardir, o da 
halkin cebindedir. Cevre politikalannda temel olan, kirleten oder, kirlettigi kadar oder. Eger biz dogru 
sistemler, dogru modeller ortaya koymayi ba§arabilirsek, bu halk, bu vatandasimiz kirlettigi suyu da 
temizler, suyu da hepimizden fazla tasarruflu ve dengeli kullanmaya gayret eder. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

RASIM CAKIR (Devamla) - Bu anlamda arzumuz, Diinya Su Forumunda, Turkiye Buyiik Mil
let Meclisinin ve Turkiye Biiyuk Millet Meclisindeki siyasi parti ve gruplann da daha etkin bir se
kilde temsil edilmelerini saglamak olmahdir. Dunya Su Forumunda eger Parlamentonun bir kanadi, 
Hukumet kanadi temsil edilir ve muhalefet kanadi temsil edilmezse, yeteri kadar temsil edilmezse, 
bu, yapilan cahsmalara ve alinan kararlara golge dusurecektir. Bu hususun da Hiikumet tarafindan 
dikkate ahnmasi gerektigini diisuniiyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Cakir. 

Gruplar adina baska soz talebi yoktur. 

Sahislan adina ilk soz Artvin Milletvekili Sayin Ertekin Colak'a aittir. 

Buyurun Sayin Colak. 

SADULLAH ERGIN (Hatay) - Sayin Ba§kamm, ikinci kisi konussun. 

BASKAN - Mersin Milletvekili Sayin Akif Akkus... 

Buyurun Sayin Akku§. (MHP siralanndan alkislar) 

Sureniz be§ dakika. 

AKIF AKKUS (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 214 sira sayih Su Forumu ile 
ilgili yasanin 4'uncii maddesi uzerinde sahsim adina soz almis bulunuyorum. Yiice Meclisi saygiyla 
selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, gegen haftadan itibaren Su Forumu ile ilgili konusmalar yapilmakta ve 
bu konu§malar sirasinda suyun insan igin, insanhk igin, diinya igin ve ulkemiz igin ne kadar onemli 
oldugunu sik sik arkadaslar dile getirdi. Dolayisiyla boyle bir nesne adina bir su forumunun diizen
lenmesi ve bunun Istanbul'da yapilmasi son derece uygun bir durum, son derece uygun bir olaydir. 
Ancak biz burada Turkiye olarak, Turkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu Su Forumunda savunma-
miz gereken politikalar nedir, bu politikalar ne olmah, bunlar uzerinde daha fazla durmah ve bunlan 
ortaya koymahyiz. Bunlan da Su Fonimuna katilacak ve orada soz alacak gerek yetkililerimizin ge
rekse de sahsi adina soz alanlanmizin bu sekilde degerlendirmesi gerekir. 

Bu konu milli bir durusla ele ahnmah ve bu konuda milletvekillerimize detayli bilgiler veril
melidir. Diyeceksiniz ki "milli durus ne?" Yani bu suyun bu milletin dz degerlerinden biri oldugu-
nun bilincine vararak bunu degerlendirmemiz ve bu Foruma boyle hazirlanmamiz, boyle katilmamiz 
gerektigini belirtiyorum. Ulkemiz kendi ig kaynaklari bakimindan yeterli suya sahip gibi goriinmekle 
beraber, bu su noksanhgi, su kitligi ozellikle buyiik sehirlerimizde yillardan beri sehir yonetiminin 
en onemli konulanni teskil etmistir. Bugun, bakiyoruz, istanbul'a Melen Irmagi'ndan su goturiiliiyor 
yaklasik 200 kilometre yahut Istiranca Daglan'ndan su getiriliyor 100 kilometrenin uzerinde. Tabii, 
bu sular getirilerek istanbul'un sikintilan gideriliyor. Peki, o bolgeler birtakim sikintilar igerisinde kal-
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mayacak mi? Trakya'ya gidenleriniz mutlaka olmustur. Ergene Nehri'nde ozellikle Uzunkoprii ci-
vanndan gecerken yogun bir kokuyla karsila§iyorsunuz, ho§ olmayan bir kokuyla karsila§iyorsunuz. 
Nedir bu koku arkadaslar? Bu, $ehirlerimizden atik sulann gelisigiizel bir sekilde Ergene Nehri'ne 
bosaltilmasindan kaynaklanmaktadir ve bu, maalesef, o ydrede yasayan insanlann hayat standardini 
bence dusurmektedir. Bunlara da birtakim careler bulunmah. 

Diinyamn her yerinde bir sulama ve kullanma tarzi vardir. Bugiin suya ihtiyag, kisi basina diisen 
suyun... Hatta kisi basina dii§en su giiniimiizde gelismislikle ilgili degeriendiriliyor. Eger bir iilkede 
bir kisi ortalama olarak giinde 85 litrenin altinda su kullaniyorsa o iilke geri kalmis iilke, 85 litrenin 
uzerinde ise o iilke de kalkinmis iilke olarak nitelendirilebiliyor. 

Tabii bu konuda soylenecek birgok sey olmakla beraber ben burada sunu belirtmek istiyorum: 
Simrasan sular diye bir konudan bahsettik. Bugiin, biliyorsunuz, ozellikle Birlesmis Milletler Diinya 
Su Konseyi kuruldu. Bu Su Konseyi simrasan sulan ele ahyor, dikkate ahyor. Peki, bu simrasan sular 
dun yok muydu? 2000 yihnda kurulan bir konseyle bu gundeme getirildi. Vardi elbette, ama su ihti
yaci biraz daha azdi. Ancak sunu belirteyim: Su Konseyinin uzerinde durdugu en onemli akarsular-
dan ikisi Firat ve Dicle Nehirleriydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

AKIF AKKUS (Devamla)- Tesekkur ederim Baskamm. 
Burada tabii dikkatimizi gekmesi gereken su: Bu Su Konseyi "Bir komite olusturacagim." diyor 

ve bu komiteye, mesela Firat Nehri igin "Turkiye, Irak, Suriye'den baska ingiltere de uye verebilir." 
diyor, yahut "Amerika iiye verebilir." diyor. Nigin diyor arkadaslar? Niye? Yani, bolge ulkeleri kendi 
aralarmda kendi problemlerini gozemezler mi? Cozerler, ama kuresel diisiincenin suyu kullanmak is-
temesi, kendi kontrolune almak istemesi ve sudan rant elde edebilmesi igin bunlann yapilmasi gere
kiyor. Maalesef, 17 Arahk 2004 yihnda AB ile imzaladigimiz Muzakere Cergeve Belgesinde de bu 
konuya aynlan bir madde var. O konuda da diyor ki: "Bu sular, sinin asan sular, Firat ve Dicle sula
rinin yonetimi Tiirkiye'ye birakilamaz." Anlam olarak bunu ifade ediyor. Buraya da dikkatinizi ge-
kiyorum. 

Butiin bunlardan dolayi milli bir su politikasi planlamamiz, bir su politikasi uygulamamiz ge
rekir diyor, yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Akkus. 
Artvin Milletvekili Sayin Ertekin C.olak, buyurun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
Siireniz bes dakika. 
ERTEKIN C.OLAK (Artvin) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; konusmama baslarken yiice 

Meclisi ve yiice milletimizi saygiyla selamhyorum. 
Besinci Diinya Su Forumu ya da Besinci Diinya Bakanlar Su Konferansi mart ayi igerisinde ya

pilacaktir, yani 2009 yihnda. Bu Su Forumu ya da diger adiyla Besinci Diinya Bakanlar Su Konfe
ransi iki bakimdan gok onemlidir: Birisi, su kendi basina gergekten de gok onemli bir konu -ki, bir 
onceki, sabahki oturumda da benzer konular tarti§ildi- kendi basina su gok onemli bir konudur, ha-
yatimizi direkt etkileyen bir konudur. Bir ikincisi ise bu Besinci Diinya Su Forumu nedeniyle istan-
bul'umuza diinyadan yaklasik 100 devlet baskani geliyor, bilim adamlan geliyor. Bu gok onemli bir 
konu iilkemizde, istanbul'da tartisihrken ulkemizin, istanbul'un tanitimi igin de buyuk bir firsat olus-
mus oluyor. 
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Bu Besinci Diinya Su Forumu Istanbul'da yapilmadan once bunun on hazirhklan, on toplanti-
lan yapildi illerimizde. Zannediyorum ki bes alti tane degisik illerimizde bolge toplantilan yapildi. 
Bu toplantilardan birisi de benim segim bolgem olan Artvin'de yapildi gectigimiz eyliil ayi igeri
sinde. DSI Bolge Mudurlugunun on gah§ma, on hazirhk olarak yapmis oldugu bu toplantida ulkemiz 
genelinde 70-80 civannda bilim adami iig giin boyunca Artvin'de bu Besinci Diinya Su Forumunu 
ve suyla ilgili konulan tartisti, gok da faydah oldugunu dusuniiyorum. 

Degerli arkadaslar, simdi bu kadar onemli bir konunun istanbul'da yapiliyor olmasinm esasi 
goz ardi edilerek, konu baska taraflara gekilerek konu sulandinhyor. Ozellikle Milliyetgi Hareket 
Partili milletvekillerimiz bu konuyu baska taraflara gekiyorlar. Ben sunu soylemek istiyorum: Onemli 
olan boyle onemli, ciddi bir konunun istanbul'da yapiliyor olmasi degil mi? Bence Milliyetgi Hare
ket Partili arkadaslann bundan memnun olmasi lazim, bunu desteklemesi lazim, bu konunun bence 
sulandirilmamasi lazim. Yani Tiirkiye ciddiye ahmyor, 150 civannda devlet baskani istanbul'umuza 
geliyor, Turkiye'ye geliyor ama bu konu oziinden baska tarafa kaydinlmaya gahsihyor. Bunu anla-
mak mumkun degil. 

KADiR URAL (Mersin) - Desteklemedigini kim soyledi Hoca! 

ERTEKTN COLAK (Devamla) - Ve yine simdi benim segim bolgemde bu HES projeleriyle ilgili... 

KADiR URAL (Mersin) - Senin kulagin duymuyor veya dinlemiyorsun herhalde! Desteklemi-
yor diye bir sey yok. 

ERTEKiN COLAK (Devamla) - Lutfen dinle. Dinle. Gikar burada sdylersin. 

KADiR URAL (Mersin) - Sen dinle! 

BASKAN - Sayin Ural, lutfen... 

AKiF AKKUS (Mersin) - Katkida bulunuyoruz katkida. 

BASKAN - Sayin Akkus... 

ERTEKiN COLAK (Devamla) - Yine benim segim bolgemde -sabahleyin de soyledim- 97 ci
vannda HES projesi yapiliyor ki, bu konulann da bunlarla ilgili oldugunu ben dusuniiyorum. Bazi 
milletvekillerimiz gidiyorlar o bolgede diyorlar ki: "Sizin dereleriniz satildi. Yabancilara satihyor. 
Toprak satildi." Ben simdi buradan soyliiyorum: Diinya kurulmus kurulah Artvin'deki Coruh Nehri 
bizim topraklanmizi siirerek Giircistan'a, Batum'a tasimakta. Orada biiyiik bir delta olusmustur bizim 
topraklarimizdan. Ve sulanmiz, topraklanmiz Coruh Nehri aracihgiyla Karadeniz'e ve Batum'a ta-
Sinmaktadir. Buna bir tedbir almak, baraj yapmak, proje yapmak, Allah askina, bu topraklan, bu su
lan satmak manasina mi gelir! Tam tersine, hassas oldugumuz bu konularda bir tedbir ahnmis oluyor. 
Dolayisiyla, yerel segimler oncesi bu konulan saga sola gekerek eger siyasi olarak bir rant pesin-
deysek bunun gok dogru olmadigini diisuniiyorum. Dogrular, gergekler er geg bir giin anlasilacaktir. 
Kisa siireli bu sekildeki tartismalar belki birilerine birtakim fayda getirir ama uzun vadede bu ger-
geklerin ortaya gikacagi giin i§igi gibi agiktir. 

Ben bu duygu ve dii§iinceler igerisinde Besinci Diinya Su Forumunun ulkemize, diinyaya hayirh, 
ugurlu olmasim temenni ediyor, yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. (AK PARTi siralanndan al
kislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Colak. 
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Madde uzerinde soru-cevap islemine geciyoruz. 

Saym Ural, buyurun. 

KADIR URAL (Mersin) - Tesekkur ediyorum Sayin Ba§kamm. 

Sayin Bakanima sormak istiyorum: Devlet kurumlan kamu butcelerinden aynlan paralann ozel 
hukuk hukumlerine tabi olan dizel kisilige teslim edilmesi, bu paranm harcanmasi sirasinda higbir 
Kamu Ihale Kanunu'na bagh olmamasi sizce gok etik midir? 

ihale yapilmadan ve Sayi§tay denetimine ve onayina tabi olmayan bu ahmlan nasil, nerelerden 
yapacaklar? Bu paralann hesabini kim verecek? 

Nigin kamu tiizel kisjliginden Forum Sekretaryasi gikartilmi§tir? 

Te§ekkur ediyorum. 

BA§KAN - Sayin Serdaroglu... 

MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Sayin Ba§kanim, te§ekkiir ediyorum. Oncelikle, is
tanbul'da yapilacak Su Forumunun hayirh sonuglara vesile olmasini bir kez daha tekrarhyorum. 

istanbul on dort yildir aym anlayis ve siyasi dusunceyle yonetilmektedir. On dort yildir her yag
mur yagisinda su baskinlannin dnune gegilmedigi ve yeterli onlemler ahnmadigi gibi su baskinlan 
sonucu oliimciil neticeler ve vakalarla istanbul halki karsilanmaktadir. iddiah belediyecilik anlayisj-
nm sonucu bu mu olmahdir? Olumciil ve maddi zararlara ne zaman gare bulunacaktir? 

Ikinci sorum: Saym Basbakanimiz 1993 yihnda iSKi oniine protesto gadin kurarak suyun pa-
hahhgina tepki gosterisinde bulunmustu. O donemde suyun tonu 1 dolar iken istanbul halki bugiin 
suyun tonunu 3,5 dolardan kullanmaktadir. Bunu nasil karsihyorsunuz? "Dun dundiir, bugiin bu-
gundiir." anlayisi iginde miyiz? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Bakan... 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Bu kadar mi efendim? 

BA§KAN - Bu kadar. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Antalya) - Peki. 

Sayin Baskamm, gok tesekkur ederim. 

Biraz once Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina bizimle diisuncelerini payla§an Sayin Ozyii
rek bana bir soru ydneltmi§ti ancak soruyu ydnelttiginde arastirmam gerekti, o anda bilgi sahibi de-
gildim. 

Kendileri, Besinci Dunya Su Forumu Genel Sekreterligi gorevini su anda yurutmekte olan Pro-
fesdr Doktor Oktay Tabasaran'la ilgili bazi iddialarda bulundu; kendisinin bazi sirketlerde ortak ol
dugunu ve bu anlama gelen iddialar ortaya koymustu. 

Ben Profesor Oktay Tabasaran'i tanimiyorum. Ancak, kendisi Bakanhgin ilgili ve yetkili arka
daslanm aramis. O nedenle su agiklamayi yapma, en azindan Sayin Ozyurek'e de cevap olsun diye 
yapmak durumundayim. 

Once Oktay Tabasaran kimdir? Kendisi Almanya Stuttgart Universitesinden emekli, diinya ga-
pinda bir akademisyendir. Emekli olmus. $u anda Turkiye'dedir. Sadece, Turkiye'nin ustlendigi boy
lesine onemli bir sorumlulukta uluslararasi tecriibesini Turkiye'nin hizmetine vermek igin bu genel 
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sekreterlik gorevini ustlenmistir. Herhangi bir iicret de almamaktadir. Kendisinin beyanina gore "Tur
kiye'de herhangi bir sirketim yoktur. Turkiye'de kurulu bulunan herhangi bir §irkette de bir ortakh-
gim da bulunmamaktadir." demistir. Ben bu bilgileri Genel Kurulumuzla paylasmak istiyorum. Tabii, 
boylesine diinya capinda bir ogretim iiyemizle ilgili, en azindan siyasi rakiplerimizi guc durumda 
birakacagiz dusuncesiyle onlann giindem konusu yapilmasini pek dogru bulmadigimi ifade etmek is
tiyorum. Bizi yipratin, yipratmaya cah§in, bizim hakkimizda iddialarda bulunun. Bu, siyasetin bir ge-
regidir. Ama, bizi yipratiyoruz diye, boyle dunya capinda iin yapmis, yeti§mis, simdi de emekli 
olmu§ ve Tiirkiye'ye acaba bir faydam olur mu diye amatorce bir gorev iistlenmi§ olan hocalanmizi 
da, akademisyenlerimizi de yipratmamaya ozen gdsterelim diye temenni ediyorum. 

Bunun disinda, Sayin Ural Kamu ihale Kanunu'na tabi olmadigim, bu kanun tasansiyla kuru
lacak olan genel sekreterligin, ifade ettiler. Degerli arkadaslar, izmir'de biz bundan iki sene kadar 
once izmir Buyuk§ehir Belediyesiyle beraber Universiade'i (Uluslararasi Universite Spor Oyunlanm) 
organize etmistik. Bununla ilgili de buradan birlikte bir kanun cikarrmstik. Ciinkii, boylesine ulus
lararasi organizasyonlarda bazi hizmetler var ki ihale Kanunu'na tabi oldugunuzda bunlann gercek
lesmesi 90k gecikiyor. Orada da aym duzenlemeyi yapmishk ve daha sonra, tabii ki, denetimden de 
kacmryor bu uygulamalar. §u anda da saniyorum Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulu bu genel 
sekreterligi denetleyecek ve Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulu da -gegmiste benim Bakanh-
gimla ilgiliydi- gayet iyi biliyorum ki 90k ciddi bir gahsma ve denetleme yapiyor. Demin sdyledigim 
Universiade'la ilgili de bizim harcamalarimiz -ki, 330 trilyon lirahk harcama yapmistik, tamami, 
bize mal olmustu- onlarla ilgili de 90k ciddi bir inceleme yapti ve bir rapor verdi. 

O nedenle, 17,5 milyon avroluk, boyle bir harcamayla ilgili, "Yolsuzluk olur, iste o nedenle Sa
yistay denetiminden kagirmak igin mi yapiyorsunuz bunu?" seklindeki degerlendirmelere katilma-
digimi ifade etmek istiyorum. Zaten denetimi Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulu elemanlan 
mutlaka yapacaktir. Her kurusun hesabini da soracaklardir, bu zamana kadar oldugu gibi. 

KADIR URAL (Mersin) - Sayin Bakamm, Ba§bakanhk Yuksek Denetleme Kurulu yapmaz, 
yapamaz Sayin Bakamm. 

B A § K A N - S a y i n Ural... 

ADALET BAKANI MEHMET ALi SAHIN (Antalya) - Simdi, Sayin Serdaroglu... istanbul'la 
ilgili, tabii, segim gahsmalarina Sayin Serdaroglu erken basladi. Mahalli segimlerle ilgili siireg bas-
ladiginda istanbul'a gidersiniz Sayin Serdaroglu, istanbullulara bunlan anlatirsiniz, size inanirlarsa 
size oy verirler ama istanbullular bir gergegi yasiyorlar. (AK PARTi siralanndan alkislar) $u anda ya-
sjyorlar. O nedenle, size inanirlarsa size oy verirler, eger tekrar devam derlerse bize oy verirler. Se-
gimler geldiginde bunlan hep birlikte goriiriiz. 

Sayin Ba§kanim, tesekkiir ederim. 

OSMAN ERTUGRUL (Aksaray) - Sayin Bakan, somut bir soru soruldu. 

OKTAY VURAL (izmir) - Saym Bakan sorulara cevap vermek yerine... istanbul'da sevgili 
Dilaralann du§tugu o kanalizasyon gukuru oradaki kokulan gostermek igin yeterli ibret vesilesi ol
mahdir. 

ADALET BAKANI MEHMET ALi SAHiN (Antalya) - Sizin soru sorma ozgurlugiiniiz varsa 
benim de cevap verme dzgurliigiim var. 

Vural Bey, segimlerde istanbul'a gider konu§ursunuz, bunlan soylersiniz orada. 
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OKTAY VURAL (Izmir) - istanbul'un sesi de burasi, Tiirk milletinin sesi burasidir. (MHP si
ralanndan alkislar) Biz her yerde soyleriz bunlan. istanbul ayn bir ulke mi? 

BASKAN - 4'iincii maddeyi oylarmiza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 

Yuriitme 
MADDE 5- (1) Bu Kanun Hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yuriitiir. 
BASKAN - Madde uzerinde gruplar adina soz talebi yoktur. 
Sahislan adma Hatay Milletvekili Sayin Mustafa Oztiirk... 
Buyurun. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
MUSTAFA OZTURK (Hatay) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; ozellikle Besinci Diinya 

Su Forumunda daha once konusmalanmda da belirttigim gibi sadece ozellestirme tartisilmayacak-
tir. Dunya Su Fommu'nda kuresel lsinmanin su kaynaklari uzerine etkileri, havza bazmda entegre su 
yonetimi, su kaynaklannin surdiiriilebilir yonetimi, smir asan su konulan, su ile ilgili iyi mevzuat uy
gulamalan, su konusunda ozellestirme, yasanan su sorunlan, ozellestirmede yasanan su sorunlan, 
suya ulasim haklan, tarimda iyi su uygulamalan detaylanyla tartisilacaktir. 

Bu toplantimn daha onceki toplantilardan bir farki olarak Parlamento grubu da bu toplantiya 
dahil edilmistir. AK PARTi'den 3 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinden 1 milletvekili, Milli
yetgi Hareket Partisinden 1 milletvekili ile bu gahsma grubu gahsmalanni iilke iginde ve uluslararasi 
platformda devam ettirmektedir. Bu toplantilann higbirinde de -altim gizerek soyliiyorum- ozelles
tirme diye bir konu tartisilmamistir. Evet, bu toplantimn maddelerinden biri ozellestirmedir ama top
lantimn tamamini ozellestirme kapsayacak diye bir durum soz konusu degildir. Devlet ve Hukumet 
baskanlan bu toplantiya katilacaktir, bakanlanmiz ve degisik ulkelerin bakanlan bu toplantiya kati-
lacaktir, parlamenterler bu toplantiya katilacak. On denemesini de dniimiizdeki ay Strasbourg'da 
yaklasik 100 tane parlamenterin katilacagi toplantiyla yapacagiz. imkam olan, giicii olan biitiin par-
lamenterlerimizi de Strasbourg'da yapilacak toplantiya davet ediyoruz. O toplantida neler tarti§ila-
cagini da orada gorme imkanina sahip olurlar. Bahsettigim gibi, ozellestirme diye boyle tek basina 
bir konu soz konusu degildir. 

Aynca, bu toplantilarda, 2009 yih Mart ayinda yapilacak toplantida ulusal ve uluslararasi du
zeyde uzman kisiler, bilim adamlan, sivil toplum orgiitleri toplantiya katilacak. Aykin fikirler de 
2009 yih Mart ayinda tartisilacaktir. Farkhhklar mutlaka bu toplantilarda degerlendirilecektir ama iyi 
uygulamalar da bu toplantilarda degerlendirilerek neticede her dort platformdan gikan, devlet ve hii
kumet baskanlan, bakanlar, parlamenterler, yerel yonetimlerle ilgili gdriisler bir deklarasyon halinde 
yayinlanacaktir. Bugune kadar dort toplantida yayinlanan deklarasyondan daha iyi bir deklarasyonun, 
daha ulkemize yarasir deklarasyonun yayinlanacagindan hig kuskumuz yoktur. 

Bizim ulkemiz ozellikle sinir a$an sular konusunda bazi sikintilan olan bir ulkedir. Ulkemizde 
bu konunun tartisilmasi ulkemiz igin fevkalade avantajhdir. Bunu da ozellikle belirtmek istiyorum. 

Son olarak, ozellikle Profesor Doktor Oktay Tabasaran benim de bir hocam. Bunun altmi gize
rek soyliiyorum. Cevre profesorudur. Dunyada soz sahibi bir profesordiir. Almanya'da atik konu
sunda kirk yilhk hizmeti olmus bir profesordiir. Ozellikle Almanya Cevre Bakanhginin gevresel 
bakimdan giiglendirilmesinde yillarca katkida bulunmus bir profesordiir. Burada yanhs anlama yon-
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lendirilmesi yapi lmasi , boy le cok k iymet l i , u lkemizde v e dunyada isim salmis bir profesoriin yanlis 
anlamalara meyledi lmesi yanlis olmu§tur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

B A § K A N - B i r dakika ek siire ve r i yo rum, tamamlayin lutfen. 

Buyurun . 

M U S T A F A O Z T U R K (Devamla) - Lutfen, ozell ikle Cumhur iyet Halk Partili arkadaslar, Izmi r 
Buyuk§ehir Belediye Ba§kanlanna sorsunlar, bu profesorii iy i bilirler, i zm i r ' de D o k u z E y l u l U n i 
versitesi, Ege Universitesinin ilgili profesorlerine sorsunlar, bu profesorii iy i bilirler. Oradan onlarca 
-altini cizerek soy luyo rum- izmi r 'den doktora dgrencisini yurt disina g6tiirmu§, A lmanya ' da doktora 
yaptirmi§tir. Lut fen, konusma yaparken arastirma yapmadan gazete kupiirleriyle cevap ve rmeye l im 
d iyorum. 

Hepin iz i saygiy la selamhyor, gahsnialann basanh gecmesini d i l iyorum. ( A K P A R T I siralann
dan alkisjar) 

B A S K A N - Te§ekkiir ederim S a y m Ozti irk. 

Sahislar adina ikinci soz A r t v i n Mil letveki l i Sayin Ertekin Colak' ta. 

Buyu run Sayin Colak. ( A K P A R T I siralanndan alkisjar) 

E R T E K i N C O L A K (Artv in) - Say in Ba§kan, sayin mil letvekil leri; konu§mama baslarken he
pinizi saygiy la se lamhyorum. 

Biraz once de ben -konu§malarda maksat hasil olmustur- gerekli, soyleyecegim sozleri soyledim. 
B u vesi leyle, ben, tekrar Besinci D i inya Su Forumunun ulkemize, mil let imize ve di inya ulkelerine 
hayi rh olmasini temenni ediyor, saygilarimi sunuyorum. ( A K P A R T I siralanndan alkislar) 

B A S K A N - Tesekkur ederim Sayin Colak. 

5'inci maddey i o y l a n m z a sunuyorum: Kabu l edenler... Kabu l etmeyenler.. . Kabu l edilmistir. 

O y u n u n rengini aleyhte olarak agiklamak uzere Tuncel i Mi l letveki l i Sayin Kamer Gen?. 

Buyurun . 

K A M E R G E N C (Tunceli) - Saym Baskan, degerli milletvekil leri; 214 sira sayih, Besjnci D u n y a 
Su Fo rumu kurulmasina iliskin Yasa T e k l i f i n i n tiimii uzerinde aleyhte o y u m u belirtmek uzere soz 
almi§ bu lunuyorum. Hepin ize saygilar sunuyorum. 

Tabi i , her §ey kamuoyunun gdzu onunde cereyan ediyor. iktidar partisi c ik iyor " B u kanun gok 
guzel , tebrik eder iz." d iyor v e b iz im konusma haklarimizi el imizden almaya gahsiyor. Yan i , muha-
lefetin konu§masindan n iye bu kadar korkuyorsunuz? B u kadar korkuyorsaniz muhalefeti kapatin, tek 
basjniza, kendi ba§iniza gahn kendi ba§iniza oynay in . Yan i bunun ba§ka bir seyi yok . Mil let bunu 
gori iyor. 

S imdi , degerli mil letvekil leri , bakin, gegen sene A K P ' n i n bir davasi vardi Anayasa Mahkeme
sinde. Buraya getirildi, o Anayasa Mahkemesinin bir uyesi Uyu§mazhk Mahkemesi ba§kamydi, siz 
buraya getirdiniz, U y u s m a z h k Mahkemesinin kararini gikardimz alelacele v e o baskanin da maa§im 
artirdiniz. O baskan da oylamada sizin lehinize o y kullandi. Yani boy le bir hukuk sistemi olur mu? 
Boy le bir anlayis olur mu? 

A Y H A N S E F E R U S T U N (Sakarya) - Yarg iya iftira atma! 

K A M E R G E N C (Devamla) - S imdi , bin y i i z y i rm i be§ tane belediyenin kapatma kararini ver-
diniz. Bakin, bu bin y i i z y i rm i bes belediyenin kapatdmasiyla ilgili Anayasa Mahkemesine agilan 
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dava karar safhasina gelmis. Ama Hasim Kihc sizin iktidarla paralel hareket ettigi igin bir tiirlii bunu 
gundeme almiyor. Ama AKP hakkinda agilan kapatma davasim Yuksek Askeri Sura'nin toplanma-
sina iki gun kala, yani 28 veya 27 Agustosta aldi... 

BASKAN - Sayin Geng... 

KAMER GENG (Devamla) - Bir dakika efendim. Konuyla ilgili de onun igin soyluyorum. 

BASKAN - Konu hakkinda konusun, kanun hakkinda konusun lutfen, o konuda soz aldiniz. 
Ana konuya gelin. 

KAMER GENG (Devamla) - Efendim, yani o sirada kapatma karanni verse Hukumet diisecek, 
Yuksek Askeri Sura'nin komutanlan belirlenmeyecek. Yani siz bu memlekette insanlan... Bu in-
sanlan enayi mi zannediyor? 

Hasim Kihg'a diyorum ki: Bak, akhni basina topla. Simdi, bu bin yiiz yirmi be§ tane belediye-
nin kararim gundeme al. (AK PARTI siralanndan guriiltuler) 

SADULLAH ERGiN (Hatay) - Sayin Balkan, boyle bir konu§maya musaade edemezsiniz! 

KAMER GENG (Devamla) - Almiyorsan AKP gibi hareket etme giinkii mahalli segimlerin 
sathi maili basladi. 

BASKAN - Sayin Geng... Saym Geng... 

KAMER GENG (Devamla) - Yani bu insanlar, bin yiiz yirmi bes tane belediyedeki insanlar... 
Yani acaba belediye segimi yapilacak mi, yapilmayacak mi? Varsa bir karar versin, bu millet de ra-
hatlasm. 

BASKAN - Sayin Geng... 

KAMER GENG (Devamla) - Simdi konuya geliyorum Saym Baskan. 

Simdi, kag senedir burada, yani iki senedir yahut da iki buguk seneye yakindir sizin getirdigi-
niz kanunlan goriisiiyoruz. Simdi, bakin degerli milletvekilleri, hirsizin bir eve girmemesi igin o evin 
kapisimn, pencerelerinin, bacasimn iyi kapatilmasi lazim. Kapilar agik, bacalar agik, ondan sonra, 
pencereler agiksa oraya hirsiz rahat girer. Simdi, kanun getiriyorsunuz, kanunda hirsizlann hirsizlik 
yapmasini engellemiyorsunuz. Ya, simdiye kadar devletin seksen yilhk uygulamasi var. Bu seksen 
yilhk uygulamasinda ihale Kanunu bir sisteme baglanmis. Diyor ki: "Arkada§, ihaleyi su sisteme 
gore yapacaksimz." Simdi diyorsunuz ki: "Hayir, bizim bu getirdigimiz seyler Devlet ihale Kanu
nu'na tabi degil." Ya ne? "Efendim, iste bununla, ihaleyle ilgili seyleri Basbakanlik Yuksek Denet
leme Kurulu denetler." diyorsunuz. Denetimi de kaldinyorsunuz. Ben simdi soruyorum size: Sizin 
iktidanniz zamaninda Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulu, Tayyip Erdogan Hukumetiyle ilgili 
olarak herhangi bir suistimali tespit edip de kamuoyuna intikal ettirmis midir? Yok. 

AHMET YENi (Samsun) - Yok ki! 

KAMER GENG (Devamla) - Giinkii boyle bir tespit yapan bir Yiiksek Denetleme Kurulu iiyesi 
hemen gorevden ahmyor. Iste, goruyoruz, miifettislerin hepsi boyle. Yani Saghk Bakanhginda mii
fettis gorevden ahmyor, gumruklerde iste, efendim, sizin Genel Baskan Yardimcimzla ilgili, efendim, 
tinnda sey yakalandi diye... 

BASKAN - Sayin Geng... 

KAMER GENG (Devamla) - Efendim, bu da konuyla ilgili iste, onu soyluyorum. Yani sizin ik
tidanniz zamaninda saghkh bir denetim yapacak bir denetim elemani bulunmuyor. 
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BASKAN - Sayin Geng, kanun hakkinda aleyhte goriis bildirmek iizere... 
KAMER GENC (Devamla) - Simdi, biraz once CHPTi arkadasimiz dedi ki: "Oktay Tabasaran 

diye bir kisi getiriliyor." Daha kanun gikmami§, getirilmis oraya ve dedi ki: "Bu, Gevre Bakanimn 
kansiyla ilgili Vadi sjrketine ortak." Ve simdi burada diyor ki: "Efendim, Forum Organizasyonunun 
iste tutarlan, harcama ve ihale usul ve esaslanni Cevre ve Orman Bakanhgi belirleyecek." Yani simdi 
benim akhma geliyor, simdi bakacagiz, burada yalanladi ama... Yani Cevre ve Orman Bakanimn 
kansi bir §irketin ortagi, o sjrketin ortagi olan ki§i bu Forumun baskani, bu Forumun baskani da bu
rada yapilacak ihalelerin esaslanni belirleyecek! Ma§allah, ma§allah! Yani, bu ne kadar guzel bir sis
tem degil mi? (AK PARTI siralanndan guriiltiiler) 

AHMET YENI (Samsun) - Ya degilse ne yapacaksin? Burada konusuyorsun. 
BASKAN - Sayin Geng... 
KAMER GENC (Devamla) - Simdi, bakin degerli milletvekilleri... 
AHMET YENi (Samsun) - Ya degilse ne diyeceksin? 
KAMER GENC (Devamla) - Ben ne dedim? Yani, bu devletin yerle§mi§ gelenekleri var. Lut

fen bu geleneklerine uygun kanun getirin. Yani, kimsenin merhametine siginarak siz devleti yonete-
mezsiniz. Devlette kurallar koyacaksimz, kurallan uygulayacaksiniz. Sizin zamamnizda gikan her 
kanunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Geng. 
KAMER GENC (Devamla) - Daha bir dakikam var efendim? 
BASKAN - Yok. Simdi, iig veya dort dakika verilip bir dakika uzatihyordu, ben size bes dakika 

verdim, tarn siireyi kullandik. 
KAMER GENC (Devamla) - Efendim, hayir siire bes dakika. Oyumun rengini belirtmek igin 

sure bes dakika efendim. (AK PARTi siralanndan giiriiltuler) 
BASKAN - Bakin, ug dakikasim rengine gelmeden gegirdiniz Sayin Geng. 
KAMER GENC (Devamla) - Ilk defa kural koyuyorsunuz. Bir kere §imdiye kadar bes dakika 

veriliyordu... 
BASKAN - Peki, bir dakika siire veriyorum, oyunuzun rengini agikhyorsunuz. 
KAMER GENC (Devamla) - Oyumun rengini belirtmek iizere sjmdiye kadarki her uygulamada 

be§ dakika veriliyor ve bir dakika da uzatihyordu ama siz istemiyorsamz konusmam camm! 
BA$KAN - Verdim, bakin verdim. 
KAMER GENC (Devamla) - Zaten AKP'liler bizim konu§mamizi istemiyorlar, siz de... 
Simdi, niye ben size... Yani, ben size hangi seyi yalan soyliiyorum? 
AHMET YENI (Samsun) - Her seyi! 
KAMER GENC (Devamla) - Dogrusunu soyliiyorum arkadaslar. Memleketin mahm talan et-

meyecek, hazineyi talan etmeyecek akh ba§inda insanlara kanun korkusu altinda gorev yapacak bir 
sistem getirelim. Niye yani her §eyi getiriyoruz, orada burokratlann insafma birakiyoruz? Yahu bu 
devlet boyle yonetilmez ki! 

Bakin beyler, devletin maliyesinde bugune kadar ciddi bir inceleme yapilmiyor. Yapilan ince
lemeler de gidiyor... Merkez uzla§ma komisyonunda trilyonluk davalar sifira indiriliyor veya iig bes 
kuru§ iizerinde anlasihyor. Boyle bir devlet sistemi olmaz. 
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Kullamlan oy sayisi 
Kabul 
Ret 
Teklif kabul edilmis, kanunla§mistir. Hayirh ugurlu olsun. 
Birlesime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.18 

(x) Acik oylama kesin sonuqlarini gosteren tablo tutanaga eklidir. 
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Maliye Bakani gikiyor, diyor ki: "Biitge fazla verdi." 

Dogru soylemiyor. Yani, bu memlekette hukumet dogru soylemezse vatandas nereden bilgi ahr 
efendim? Yani, onun igin, bu kanun yine o suistimallere elverisli oldugu igin, AKP'nin temel, zaten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

KAMER GENC (Devamla) - . . .oteden beri uyguladigi sisteme uygun oldugu igin karsisindayim. 
Bununla da dogru diiriist bu memleketin yonetilecegine inanmiyorum. (AK PARTI siralanndan gii-
riiltiiler) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Geng. 

KAMER GENG (Devamla) - Bu su konusunda da daha soyleyeceklerim vardi ama siirem yet-
medi. 

Te§ekkur ediyorum. 
BASKAN - Tesekkur ederim. 
KAMER GENG (Tunceli) - Karar yeter sayisi istiyorum. 
BASKAN - Tamam. 

Teklifin tiimii agik oylamaya tabidir. Agik oylamanin elektronik oylama cihaziyla yapilmasini 
oylanniza sunuyorum, bu arada karar yeter sayisi arayacagim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir, karar yeter sayisi vardir. 

Oylama igin iig dakika sure verecegim. Bu sure igerisinde sisteme giremeyen iiyelerin teknik per-
sonelden yardim istemelerini, bu yardima ragmen de sisteme giremeyen iiyelerin oy pusulalanm oy
lama igin ongoriilen ug dakikahk siire iginde Baskanhga ula§tirmalanni rica ediyorum. Aynca, 
vekaleten oy kullanacak sayin bakanlar var ise hangi bakana vekaleten oy kullandigini, oyunun ren-
gini ve kendisinin ad ve soyadi ile imzasini da tasiyan oy pusulasini yine oylama igin ongoriilen iig 
dakikahk siire igerisinde Baskanhga ulastirmalarini rica ediyorum. 

Oylama islemini ba§latiyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapildi) 

BASKAN - 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organi
zasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin 
agik oylama sonucunu okuyorum: 

218 
216 
2(x) 
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D O R D U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saati : 15.32 

B A L K A N : Baskan Vek i l i M e r a l 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 ) 

BA§KAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 6'nci Birlesjminin Dbr-
diincii Omrumunu agiyorum. 

2'nci sirada yer alan Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmiinde Karamamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu'nun gorii§melerine baslayacagiz. 

2.- Cografi Isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmiinde Karamamede Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Tasansi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayisi: 221) (x) 

BALKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
Komisyon Raporu 221 sira sayisi ile bastinlip dagitilmistir. 
Tasannin tumii uzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Gaziantep Milletvekili Sayin 

Ya§ar Agyiiz soz istemi§tir. 
Buyurun Sayin Agyiiz. (CHP siralanndan alki§lar) 
CHP GRUBU ADINA YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 

221 sayih yasanin tamami uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina soz aldim. Hepinizi say
giyla selamhyorum. 

Yeni yasama donemimizin hayirh olmasini, bu yasama doneminde halk yaranna, ulke yaranna 
ve ezilenler yaranna yasal gahsmalann yapilmasini diliyorum. Aynca, bugun kacinlma te§ebbiisiinde 
bulunulan Antalya ucaginda bulunan vatandaslanmiza gecmi§ olsun diyorum, §ehitlerimize de Al
lah'tan rahmet ve bu tiir terorlerin ya§anmamasini diliyorum. 

Degerli arkadasjarim, bu yasa gikarken bazi eksikleriyle gikmis. Dogaldir ki bu eksiklerin gi
derilmesi igin hukumetlerin yeniden bir diizenleme yapmasi her zaman ahsilagelmi§ ama bu do
nemde gok fazlasiyla ahsdagelmis. Ciinkii pratik goriilmeden, bu isle ilgili sivil toplum kurumlannin, 
kuruluslarinin goriisleri ahnmadan alelacele gikanlan "ben yaptim, oldu" anlayisjyla gikanlan yasal 
duzenlemeler maalesef bosjuklari da beraberinde getiriyor. Bu kanun hukmiindeki kararname, dogal 
uriinler, tanm, maden ve el sanatlan iiriinleriyle sanayi uriinlerinin cografi isaretlerle korunmasina ilis
kin kurallar ve sartlar getiriyor. Bu kanun hukmiindeki kararname, bazi ko§ullannin agirhgi ve mali 
yuk getirmesi nedeniyle basvuru ve talep artisini engelleyici yapida idi. Simdi, globallesen ve kure-
sellesen dunyada, iilkemizde cografi i§aret korumasi almi§ uriin sayisinin artinlmasi da gok onemli
dir. O nedenle, bu degisikligi biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu goriiyoruz. Ba§vuru 
sayisinin ve sonuglanan sayisinin azhgi bu konuda tedbir ahnmasini da beraberinde getirmektedir. Bu 
tedbiri almasi gereken, ba§ta Hukumet, ondan sonra da sivil toplum kuruluslan, ticaret ve sanayi 
odalandir ve bunlann drgutleridir. Elbette ki bu konuda gorevli olan Patent Enstitiisu de gdrevlen-
dirilmi§ olup bu konuda uluslararasi Paris S6zle§mesi'ne bagh kalarak, Diinya Ticaret Orgiitii An-
lasmasina bagh olarak geregini yapmaktadir. 

(x) 221. S. Sayili Basmayazi tutanaga eklidir. 
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Uretimin ve uluslararasi ticaretin gelistirilmesine yardimci olmayi amaclayan bu duzenleme, 
kuresel kriz donemini yasadigimiz bu ortamda daha biiyiik onem arz etmektedir. Teknoloji agirhkh 
rekabet etme ozelligi olan kalitesi yuksek ihracat uriinlerini yaratmamiz ve yeni pazarlar bulmamiz 
biiyiik zorunluluktur. Rekabet etme olayi bu a§amada cok daha biiyiik onem kazanmi§tir. Tabii, i? hac-
minde de -yeterli olmasa da- bir potansiyel yaratan Tiirk Patent Enstitusiiniin gahsmalan aynca des-
teklenmek zorundadir. Bu yasamn bu bicimiyle cikmasi cografi isaretleme tesebbiisiinde bulunacak 
vatandaslarimiz igin mali yukumluliikleri biiyiik olgiide artirmaktadir. O nedenle de yararh bir yasa-
dir. 

Tabii, biz bu yasalann diizenlenmesiyle ugrasirken ulkemizde yasananlan da gdrmezlikten ge-
lemeyiz. Omegin, aylardir Tiirkiye'de sinyalini veren bir kriz var ama maalesef tiim diinyayi saran 
kiiresel kriz ortaya gikmasina ragmen bizim Hukumetimiz, is basinda bulunanlar ve ekonomiden so
rumlu bakanlar maalesef degisik tellerden demegler vererek kuresel krizi umursamamislardir. Ana
dolu yaniyor! Hepimiz segim bolgelerimizde gbriiyoruz, esnaf siftahsiz kepenk kapatiyor, giftgi 
perisan, kurakhk destegi halen verilmedi ve tanm kredi kooperatiflerinde borg erteleme yazisi bazi 
kooperatiflere gitmedigi igin tanm kredi kooperatifleri gok pervasizca ureticinin uzerine giderek "Te
merriit faiziniz isjiyor, bu borcu odeyin yoksa haciz getirecegiz." diye tehdit altinda tutuyor ciftcile-
rimizi. Bu, Oguzeli'nde boyle, Araban'da boyle, Yavuzeli'nde boyle, Karkamis'ta boyle. CJiftgilerin 
bu dummuna goziim getirmesi gereken Tanm Bakani da maalesef bu ise umursamaz tavir igerisinde 
degerli arkadaslanm. 

"Kriz mriz yok." sdylemiyle bu krizi gegistirme sansimiz yok. "Hamdolsun, iyiyiz." sdylemiyle, 
"Insallah, ma§allah"la bu krizi gormezden gelme sansimiz yok. Bu krizi boyle savusturursak bu so-
mmsuzluktur. Siyasi sommluluk alan insanlar da geregini yerine getirmek zorundadirlar. 

Bakin, yillardir biriken cari agik buyiik bir risk degil midir? Dis ticaret agigi, aynca ozel sekto
riin borglan, bunlan risk olarak nasil gdremezsiniz? Gazeteler yaziyor, 90 katina gikmis sizin cari agi-
gimz bugune kadar, bu donemde, 2002 doneminde. Bunlan gdrmezlikten geliyomz. Agustos ayi 
verileri -Turkiye Odalar Borsalar Birligi yayimlamis- Turkiye ekonomisinde SOS veriyor ama biz 
bunlan gdrmezlikten geliyomz ve diyomz ki "Herkes isine baksin." 

Degerli arkadaslanm, bu mantikla biz bu krizin etkilesiminden kurtulamayiz. Segim bolgem 
Gaziantep'te sadece organize sanayide kapanan isletme sayisi yiizleri buldu. 25 bin issiz yaratildi 
Gaziantep'te. Yaziktir, giinahtir. Bunu sadece ramazan ayinda gida yardimlanyla gegistiremezsiniz. 
Sadece "Sadaka toplumu yarattim, komiir dagitiyomm, bedava kitap veriyomm, yesil kartim var." 
diye gegi§tiremezsiniz. Bu kuresel krizin baskisinin tedbirlerini §imdiden almak zorundasiniz degerli 
arkadaslanm. 

Bu isten sommlu olan Maliye Bakani basta olmak iizere diger bakanlar hep ayn telden gahyor-
lar. Sayin Maliye Bakani diyor ki: "Kriz mriz yok, herkes isine baksin. Yangin varsa yangin olan 
yere su sikihr." Boyle bir Maliye Bakani yommuyla bu krizi nasil karsilayacaksiniz? Ama Maliye Ba
kani hakli. Burada yapilan elestirilerin higbirine cevap vermiyor. 

Demin bir Sayin Bakani dinledim, "Sizin som sorma ozgiirliiguniiz varsa benim de cevap verme 
ozgurliigiim var." dedi. Bu ozgurliigu neden Basbakan kullanmiyor acaba? Bu dzgiirliik neden bu
rada sdylenerek kahyor? Demokrasi niye bu dort duvar arasinda soylenerek kahyor? Niye Sayin Bas
bakan kuresel krizi soran muhalefet partilerine... Cumhuriyet Halk Partisinin Saygin Genel 
Ba§kanina "Seni ademe havale ettim.", otekine "Seni muhatap almiyorum.", sivil toplum orgiitlerine 
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"Herkes isine baksin." diyerek hukumet sorumlulugunu tasimak mumkun degildir. Camdan kulelerde 
oturanlar baskalanna tas atamazlar. O nedenle, kuresel kriz sorumlulugunu bu tiir laflarla gecistirmeye 
galisan Hukumeti bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina uyanyorum ve gerekli tedbir
leri almasi gerektigini, iilkede daha fazla yangin yeri yaratilmadan ekonomik tedbirlerin alinmasmin 
buyuk zorunluluk oldugunu kendilerine bir kez daha hatirlatiyorum. 

Gerci hatirlatmak bir ise yaramiyor. Grup toplantilannda, kongrelerde, ramazan ayinda gordiik. 
Ulkemizde sadece kuresel krizin etkisi yok, Basbakanlik krizi var degerli arkadaslanm, Basbakan
lik kaosu var. Bir ramazan ayini, mubarek ramazan ayim, ho§goriidur, sevgidir, banstir diye gegire-
cegimiz ramazan ayini Sayin Basbakan Turkiye'nin burnundan getirdi. Her giin bir demeg, her 
kongrede bir demeg, gerilim... iftar agiyor, sekeri mi diisiiyor, kan §ekeri mi dusiiyor, ne oluyorsa, 
tutuyor, butun hincini Tiirk toplumundan ahyor. Kiiresel krizi gormezlikten geliyor, asil ulkemizi 
tehdit eden teroru gormezlikten geliyor, "medya terorii" diye bir kavram yaratiyor ortaya ve giin
lerce bunun pesjnden gidiyor. Bu sorumsuzlugu bu ulke ta§iyamaz. Alti yildir ta§idi, yeter artik! Siz 
tedbirlerinizi, belediye segimine yonelik harcamalannizi kisitlamamak igin almak istemiyorsunuz, 
IMF'yle olan goriismelerinizi bunun igin erteliyorsunuz, butge agiklanmzi bunun igin yogunlastir-
maya gahsiyorsunuz. Bunlar hep goriinen ekonomik gergekler, bunu bilmeye gerek yok. Ben eko-
nomist degilim ama bu toplumun iginde yasiyorsak bunlan goruyoruz ve yasiyoruz degerli 
arkadaslanm. 

Bugiin gegim endeksine baktiginiz zaman da buyiik dlgude bir erimenin yasandigini goruyoruz. 
Bakin, elektrik borcu altinda inim inim inleyen giftgilerimiz var. Segim bolgemde bir giftgi arkada-
simiz diyor ki: "80 donum pamuk suladim, 40 doniim bugday suladim, 28 ton pamuk sattim, 16 mil
yar 900 milyon aldim, gelen elektrik faturasi 14 milyar 500 milyon." 

Degerli arkadaslanm, 22 Temmuz oncesi bu giftgi arkada§lanmiza siz elektrik borglan igin her
hangi bir islem yapmadimz. Faizi gah§tirdmiz, segim bitti, oylanmzi da bir bigimde aldatarak aldi-
mz ama ondan sonra onlan kaderiyle bas basa biraktiniz. Bugiin pamuk ekilmiyorsa bunun sebebi 
urunler pahasindan gitmedigi igindir. Bugun Gaziantep'te fistik can gekisiyor. Fistik ureticisi can ge-
kisiyor. Findik oldii zaten, Allah rahmet eylesin ama buna dua etme sorumlulugunu bile bu Hukumet 
ta§iyamryor degerli arkadaslanm. O nedenle, bu sorunlan, sikintilan gormezden gelir isek bu kana-
yan yara buyiik olgiide kangren olacaktir. Gegmisj de§eleyerek, gegmisteki orneklemeleri ornek gos-
tererek gelecegimizi karartmaya higbir iktidann, higbir siyasetginin hakki yoktur degerli arkada§lanm. 
Bu yapida siyaset yapildigi takdirde ulkemizin sorunlan buyuk dlgude artacak ve kangren olacaktir. 

Degerli arkadaslanm, madem sorulanmiza cevap verme ozgiirlugu var, bu ozgurliigu yolsuzluk 
dosyalannm sorgulanmasinda Hukumet veya bazi bakanlar niye sorumlu davranmiyorlar? Bunu bil-
mek istiyorum ben. 

Bakin, Sayin Basbakanin bir agiklamasim size okumak istiyorum: "Kim bu ulkede yolsuzluk ya-
piyorsa, hortumculuk yapiyorsa karsisinda bizi bulur." Ne zaman? 27 Subat 2004. "Gelin yolsuz-
luklar uzerine birlikte gidelim. Kimin elinde dosya varsa bunu bize versin. Uzerine gitmezsek bizim 
o zaman yakamiza yapissm, hesap sorsun." Benim elimde dosya var. Gaziantep Buyuksehir Belediye 
Ba§kanhgi bir okul tadilatini protokolle ticari alana gevirmis. Protokolle adama rant saglami§, 30-40 
trilyon rant saglamis ve bu yetmemi§, belediye meclisinden gegirmedigi 700 milyarhk geki almi§, 
-bakin burada gek- bu yolsuzluk degil mi? Bu, imar ranti degil mi? Buyurun dosya... Cok degerli 
Grup Baskan Vekilimiz Sayin Kihgdaroglu, giinlerdir bunu soyluyor, gunlerdir. Niye cevap vermi-
yorsunuz arkadaslar? 
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ASIM AYKAN (Trabzon) - CED'in ne isi var belediye meclisinde? 

YASAR ACJYUZ (Devamla) - Niye cevap vermiyorsunuz? 

ASIM AYKAN (Trabzon) - CED'in belediye meclisinde ne i§i var? 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Efendim bu kursu siyaset konusulacak, ekonomi konusulacak 

kursudur. (AK PARTI siralanndan giirultiiler) Hoplamaya da gerek yok. Hoplarsan dingiller kinhr, 
hoplarsan dingiller kinhr. Onun icin... Onun icin... 

BASKAN - Sayin Agyiiz... Sayin Agyiiz... 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Onun igin herkes bu kiirsuye saygih olmak zorundadir benim say-
gih oldugum gibi. Konusmama saygih olacaksimz! 

MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - "Hoplama" kelimesi saygi ifadesi mi oluyor? 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Degerli arkadaslanm... 

MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - "Hoplama" ne dernek? 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Degerli arkadaslanm, bakin ornek verecegim size. Hava yolla-
nni tanitim brosurii, VIP salonunda var. Slogana bakin: "Durmak yok, yola devam." 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Hangi konuda? 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Trenleri seyretmek zor. Tren kazalanni gdrmezlikten geleceksin, 

higbir yatinm yapmayacaksin, halki aldatarak "Durmak yok, yola devam." diyeceksin. 

Bunun adi, degerli arkadaslanm, bunun adi halki aldatmaktir. Ekonomide aldatiyorsunuz, krizde 
aldatiyorsunuz. Yakinda belediye segimi var. Belediye baskanlannizin yolsuzluk yapmamasi igin igis
leri Bakanligi son saatte bir genelge yayinhyor, diyor ki: "Haksiz imar tadilatlari yapmayin." Hak
siz imar tadilatlari ne dernek? Kime karsi yapilmayacak? AKP'li yandaslara serbest, AKP'li 
sermayedarlara serbest, AKP'li arsa sahiplerine serbest ama gariban arsa sahipleri inim inim inlesin. 

Bakin, Gaziantep'te 73,5 trilyonluk bir yolsuzluk var. Bir sahis gelmis, bir yesil alani toplami?. 
Kayit kuyut yok: Bir adamin uzerine, iskenderunlu bir adam, AKP'nin de belediye baskan ve mil
letvekili adayi iskenderun'da. Ahyor arsayi 14 trilyona, satiyor 87,5 trilyona bir Alman sirketine, 
Tiirk ortakh bir Alman sirketine ve sizin Sayin Basbakan ne diyor? "Boyle bir yolsuzluk yoktur." 
diyor. "Belgeleri ben inceledim..." Ben de inceledim belgeleri, tapu kaydini da inceledim. 

BASKAN - Sayin Agyiiz, soz aldiginiz konuda konusun lutfen. 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Efendim, ben siyasetgiyim, bu konuya bagh olarak konusurum 
ama genel de konusurum ben. 

BASKAN - Ama kanun hakkinda soz aldimz. 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Hayir, boyle bir adap bugune kadar bu kiirsiide yasanmadi Sayin 
Baskamm, oziir dilerim. 

O nedenle... 

MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Oguz Aygiin'u unutma! 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Kardesim, eger bu laflar gergek degilse, grup baskan vekiliniz 
burada, bakanlanniz burada, gikar derler ki "Yasar Agyiiz, sen yalan sdyliiyorsun." derler. Ben bel-
geyle konusuyorum. Su yalan mi? "Durmak yok, yola devam." slogamnin resmi bir bakanhkta ol
masi... 
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ERTEKIN COLAK (Artvin) - Sen... 
YASAR A C J Y U Z (Devamla) - Sus be! Sen HES'i savunan bir adamsin. Sen git Artvinlilere 

hesap ver. Artvinlilere hesap veremeyen burada konusamaz. HES'in altinda ezileceksin zaten sen! 
BAYRAM OZCELiK (Burdur) - Baskan... 
YASAR A C J Y U Z (Devamla) - Onun icin, degerli arkadaslanm, bu slogan resmi bir bakanhkta 

ne geziyor? Ama bunun bu secimlerde, belediye secimlerinde degismesi lazim. "Durmak yok, yola 
devam." degil, "Durmak yok, yolmaya devam." diyerek oy isteyeceksiniz! Yapmamz gereken budur 
giinkii belediyeleriniz yolsuzluk batagina batmis. "Durmak yok, yola devam." sloganini yaratirsaniz, 
gok daha iyi olur degerli arkadaslanm. 

AKiF AKKUS (Mersin) - Yolacak bir sey kalmadi. 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Sevgili arkadaslanm, bu yasamn ulkemize yararh olmasi gerek

tigini soylerken, Sayin Baskanimizin duyarhhgina tesekkiir ediyorum ama bu iilkede yasanan sikin-
tilan da dile getirmemiz gereken kiirsii bu kursiidiir. Bu kursude eger yapilan yanhshklan 
soyleyemiyorsak, konunun igeriginde soz aldigimiz zaman da siyaset konusamiyorsak bu gok biiyiik 
eksikliktir degerli arkadaslanm. 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Muhalefet yok ki... 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Ama yalan dolan... Dogrulan soyleyin! 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Efendim, sozunu geri al! Ben hayatta yalan sdylemedim, yalan 

soylemek de herhalde zatialinize mahsustur. Onu da size iade ediyorum. 
Degerli arkadaslanm... 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Camur gibi saga sola yapisryorsunuz! 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Laf atarak bir yere varamazsin. Burada gergekler var. 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Sen de yalan soyleyerek bir yere varamazsin! 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Ben beige konusturuyomm, beige! Bu belgeyi inkar edemezsin 

sen. Bu beige var. Belediye Baskanimn aldigi gek burada. Neyi iddia ediyorsun sen? 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Gaziantep'in onceki belediye ba$kanlanm da konus! 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Neyi iddia ediyorsun sen? istanbul boyle, Ankara boyle. 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Oguz Aygiin ne oldu? Oguz Aygiin ne oldu? 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Onun igin, degerli arkadaslanm, bu konuda soyleyecek higbir so-

ziiniiz yoktur. 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Oguz Aygiin ne oldu? Oguz Aygiin'den bahsetsene! 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Zaten olay da gerekli sorusturma yapilmadigi igin mahkemeye 

intikal etmistir. 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Oguz Aygiin'e hig deginmiyorsun. 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Degerli arkadaslanm, bugiin iginde bulundugumuz kosullan, 

ekonomik kosullan sizlere soylerken bu gergekleri dile getirdik. 
MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - Oguz Aygiin'ii... 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Gikar burada konusursun hem$ehrim, sdziin varsa. 
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Onun icin, bunlar aci gergekler olabilir ama sizin sundugunuz receteler daha 90k aci. Sundugu-
nuz receteler halki acitiyor, esnafi acitiyor, ciftciyi acitiyor, emekli permeperi§an. Pazardan, insan
lar pazar kapandiktan sonra meyve, sebze topluyor ise ben bunu bu kiirsuden soyleyemiyorsam 
siyasetgi sorumlulugunu tasimamis olurum degerli arkadaslanm. 

Bu kosullar igerisinde tabii hem yolsuzluk konu§uluyor hem yoksulluk konusuluyor hem de dun 
Sayin Adalet Bakanimiz gok giizel, erdemli bir davrani§ gosterdi. Dedi ki: "Oldurduk, oziir dileriz." 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Geri gelir mi olen? 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Bakin, sizin damadin gazetesinin manseti: "Oldurduk, oziir di

leriz" Simdi, guzel bir erdem ama eksik bir erdem. Peru oraegini niye goziinuze getirmiyorsunuz? 
Peru orneginde 2 tane milletvekilinin yolsuzluk iliskisi, rusvet ili§kisi var diye Hukumet istifa etti. 
Sizde, organlanmzda etkili yetkili 2 tane kisi var. Birisi ne hikmetse istifa etti ama higbir sey yapi-
lamryor degerli arkadaslanm. Bu sorumlulann ne yapmasi lazimdi? Sayin Adalet Bakanimn da ben 
istifa etmesi gerektigini dusuniiyorum, bu erdemliligi gostermesi gerekirdi. 

Bakin, degerli arkadaslanm, ulkemizin gundeminde ekonomi olmadigi nereden belli? Ekono
minin tikandigi nereden belli? Gurbetgi parasina kaynak sorulmayacak. Gurbetgi parasina goz dik-
tiniz. Zaten dikenler vardi. Almanya'da sorgulandilar, burada da uzantilan var. Ne hikmetse 0 dosya 
bir tiirlii gelmiyor. Yani kaplumbaga hiziyla gelseydi, bugune kadar bu dosyanm yargiya intikal et
mesi lazimdi. 

Zaten Deniz Feneri gibi orgiitleriniz var, onlar topluyorlar. Almanya'da foyasi meydana gikti bu 
drgiitun, dernegin. Kurun bir baska yerde dernek. Madem kaynak sormayacaksmiz niye yasayla ug-
ra?iyorsunuz, niye yasal duzenleme yapiyorsunuz ki? Madem kaynak sormayacaksmiz, o etkili yet
kili konuma getirdiginiz, kararnameler gikardiginiz, kamu yaranna dernek ilan ettiginiz dernekleri ben 
olsam Avrupa'ya salanm, Avnipa'daki vatandaslanmizin birikimlerini hig kayitsiz kuyutsuz trans
fer ederim. Bugiine kadar hayir igin toplanan paralan transfer etmeyi ahskanhk haline getiren bir 
zihniyet, bu konuda neden bu kadar kendisine zorluk gikanyor? Hedefiniz cari agigi kapatma, bu 
gozle goriilur bir gergek. Ama bunu, yabanci iilkelerde diliyle tirnagiyla artirdigi paralan Turkiye'de 
heba etmeye sizin hakkiniz yok, heba ettirmeye hakkiniz yok. 

Borcu borgla kapatiyorsunuz. Uretim yok, yatinm yok, biiyiime yok. Cari agik had safhaya var-
mi§. E, biz biiyiiyoruz. Ne biiyuyoruz! Pamukgu yerinde sayiyor, bugdayci yerinde sayiyor, esnaf 
yerinde sayiyor. 

AKIF AKKUS (Mersin) - Kalmadi, kalmadi onlardan... 
YA$AR AGYUZ (Devamla) - insaat sektoriinu oldiirdiinuz. Turkiye gibi gelismekte olan ulke-

lerde iki tane sanayi vardir, iki: Birisi insaat sektoriidiir, digeri de otomotiv ara sanayisidir. Bunun ikisi 
de can gekisiyor. Ama TUSIAD diyor ki... 

MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - TOKI... 
YA§AR AGYUZ (Devamla) - TOKI'deki yolsuzluklara gelirsek gikamazsin. Onun igin degerli 

arkadaslanm... 
MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - Sen de gikamazsin isin iginden. 
YA$AR AGYUZ (Devamla) - Benim konusmami keserek beni engelleyemezsin yavrum, sen 

isine bak. 
Simdi, degerli arkadaslanm, TOKI'ye girersek altmda ezilirsiniz. Ona bash basina girecegim, 
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onu da ele alacagini ve oyle bir sallayacagim ki sadece sen degil, sen degil, Basbakaniz dahil altinda 
kalacaksimz. (AK PARTI siralanndan guriiltuler) 

MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - Fakir fukara ev sahibi oldu. Sizin zamaninizda gecekondu-
larda oturuyordu. 

YASAR A C J Y U Z (Devamla) - Degerli arkadaslanm, giizel seyler konu§uyoruz. (AK PARTI si
ralanndan guriiltuler) 

Ben tozpembe tablo cizenlere karsiyim. Tozpembe tablo cizemezsiniz, halki kandiramazsiniz. 
MEHMET NIL HIDIR (Mugla) - Sen de! 

YASAR A C J Y U Z (Devamla) - Ramazan ayini halkin burnundan getirdiniz. Bunu soylemek zo-
rundayim. Ramazan ayinda bir cuval gidaya halka ambargo koydunuz. Yoksulluk cadirlari niye artti? 
Madem iyi ydnetiyordunuz, cadirlann dniindeki sayi niye artti? Asevlerinin oniindeki sayi niye arti
yor? Bunlann hesabin verin. 

ERTEKiN COLAK (Artvin) - Anlamazsiniz o islerden. 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Yoksullugu artirmakla ovuniiyorsunuz. Yoksullugu artirarak bvii-
nen bir iktidar da cumhuriyet doneminde hayatta gelmemistir! 

MEHMET NiL HIDIR (Mugla) - CHP'li belediyeler de cadir agtilar, Sadece AK PARTi mi? Ha-
yirsever insanlar var. 

YASAR AGYUZ (Devamla) - Degerli arkadaslanm, bu yasa olumlu bir yasadir. Hayirh olsun. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin. 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Bu yasamn yaninda ulkemizin ekonomik sorunlanm cozecek 

yasalann da duzenlenmesi gerektigine inaniyorum. 

"Hamdolsun iyiyizle, insallah masallah"la bu ekonomi diizelmez. Bu mantiga karsi ben de di-
yorum ki: Allah sonumuzu hayir eylesin, insallah mart secimlerinde bu Hiikumetten kurtuluruz. 

Hepinize saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

AHMET YENi (Samsun) - insallah dernekle olmaz o isler, insallah masallah dernekle olmaz. 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Buraya gelirsin, buraya... 
AHMET YENi (Samsun) - Sandikta, sandikta... 
BASKAN - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Mersin Milletvekili Sayin Akif Akkus. 
Buyurun Sayin Akkus. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA AKIF AKKUS (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 221 sira 

sayih Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Tasansi hakkinda Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum. 
Hepinizi tekrar saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, buradaki konu cografi isaretler. Tabii, cografi isaretler dendigi zaman 
ilk akla gelebilecek islerden biri, gergekten, yeryuziinde gordiigumiiz, harita yapmakta kullamlan 
birtakim isaretler var, o olabilir ilk akla gelen ancak burada bunlar degil. Bu, cografi isaret diye bugiin 
ele aldigimiz konu, bir niteligi, iinii ve diger ozellikleriyle bir yore, alan, bolge veya iilkeyle ozdes-
lesmis bir urunu tamtip gosteren isaretlerdir. Bir bolgedeki herhangi bir iirun, hah, kilim, meyve, tas, 
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maden, cesitli malzemelerle olusan isjemeler diger yorelerde iiretilenlerden farkli olabilir ki Turkiye 
biiyiik bir iilke ve geleneksel kultiirii olan bir ulke. Bunun bir sonucu olarak da bunlar gergekten son 
derece gesitli, gok fazla sayida urun ihtiva etmektedir. 

Tiiketiciler soz konusu yore adiyla amlan, satilan urunleri yorenin adina belli bir guven duya-
rak diger uriinlere tercih edebilirler. Yani buradan su gikiyor: Biz ister tanm alanlarinda olsun, isterse 
baska yerlerde olsun urettigimiz uriinlere, bakanlanmiz, sayin bakanlanmiz sik sik soylerler, ozel
likle bizim Mersinli bakanimiz Kiirsad Tiizmen soyler, "Biz marka olmahyiz." diye belirtir. Marka 
olmah ama Turkiye'de bugun marka haline gelebilen iiriinler, gelmesi gereken urunler, zaman zaman 
yahut da bir onceki asamada mevcut olan urunler bugiin yok. Nigin yok? Cunku bunlarin geleneksel 
uretiminden vazgegilmi§tir. Bu geleneksel iiretimden vazgegilmesinin ana sebeplerinden biri de maa
lesef iktidann ureticilere karsi takmdigi tutum ve tavirdir diyorum. Burada bakiyoruz, mesela tanm 
alanina bakahm, tanm urunleri... insanlar artik tanm yapmak istemiyor, tanmdan gittikge uzaklasi-
yor. Koylerimize bakarsak bunlan agikga goriiriiz giinkii koylerimiz bo§almis durumda. Benim go-
cuklugumda 1.800 kisi yasayan koyiimde bugiin 600-700 ki§i ancak var. Onlar da bir firsatim bulsalar 
§ehre gog edecek durumdalar. Bazi kotu niyetliler bu yoresel iiriin dedigimiz urunlerin adim kulla
narak istismar etmektedirler. Bu yiizden, zaman zaman bu urunlerin kontrolunu yapacak ve kotii ni-
yetlileri i§ten el gektirecek bir mekanizmanin da olmasi gerekir ki bunlar zaman zaman mahkemelere 
bu konuda muracaat edebilmektedirler ve mahkeme yoluyla haklarini elde etmeye gahsmaktadirlar. 

Ulkemiz, benzersiz doga, kiiltur ve sanat zenginlikleriyle diinyada benzeri olmayan bir cografi 
iiriin gesitliligine sahiptir. Ulkemize ozgii birgok urun kendilerine kaynak olan cografi bolge ve yore 
adlanyla amhp taninmaktadir. 

Tabii, burada, az onceki konusmalanma ilave olarak sunu belirtmek istiyorum: "Tanm ureti
minde bulunanlar, iiriin yetistirenler vazgegmek istiyor." demi§tim ve bunda da Hiikumetin, iktida
nn tutum ve davranisimn hatah oldugunu belirtmistim. 

Bir ornek olsun diye belirtiyorum, Mersin'in kirsal kesiminde yani sulu tarimin yapilamadigi, 
gogu zaman sulu tanmin yapilamadigi yerlerde iizum yetistirilmekte. Cok guzel uziimleri vardi. Me
sela Tarsus'ta "Tarsus beyazi" diye amlan bir iizum vardi ki fevkalade bir iizumdu, gerek rayihasi 
gerek goriinumu ve gerekse tadiyla tercih edilen bir uriindii ama bugun artik yok. Bugiin insanlar 
bunu yetistirmek istemiyor. Biz bu uriinle guneyde marka olabilecekken bunlar uretilmiyor giinkii 1 
ton uziim parasina maalesef 1,5 torba gubre alabiliyoruz. 1,5 torba... Ee, §imdi, bu 1,5 torba giibreyi 
bu adamin bir donume yani bin metrekarelik bir alana kullanmasi gerekiyor. Buradan da elde edebi-
lecegi iiriin 2 ton, azami 2 ton. 1 tonuna 1,5 torba gubre alabiliyorsa elbette ki emeginin karsihgini 
alamiyor ve bundan vazgegmek durumunda kahyor. 

Bu kiirsiiye giktigimizda birgok arkadasimiz belirtiyoruz, ureticinin, koylunun ve giftginin ko
runmasi lazim. Eger biz, koylu ve giftgiyi koruyup, geleneksel uriinlerimizi uretmeye devam ede-
mezsek, bu iilkenin yabanci ulkeler karsisinda borg batagindan kurtulmasina imkan yokmr diyorum. 

Tabii, bu kanunla koruma altina ahnmak istenen cografi isaretlerin niteligine soyle bir baktigi-
mizda, 555 sayih Kanun Hukmiinde Kararname'nin sadece biz 3'uncii maddesinde degisiklik yapil
masini burada bu kanunla giindeme getirmis bulunuyomz ve bir defa daha belirtecek olursak; cografi 
isaret "Belirgin bir niteligi, iinu, ismi veya diger ozellikleri bakimindan yaygin oldugu, ilk kullanil-
digi ve ortaya giktigi bir yore, alan, bolge veya iilkeyle dzdeslesmis bir uriinii ifade eder." diyoruz ve 
buna birgok ornekler vermemiz mumkiindur diye belirtiyoruz. 
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Cografi isaretleri ikiye ayinyoruz. Birisi mense isareti, bir digeri de mahreg isareti olmak iizere 
bunlar belirleniyor. Tabii, gerek mense isaretinde, menseinde, gerekse mahrecinde birtakim benzer-
likler, ayni soylemler soz konusu olmasina ragmen, birisi daha cok onun uretim alamni kapsiyor, 
mahregte ise isaretini karsihyor. 

Menseine baktigimiz zaman, "Cografi simrlari belirlenmis bir yore, alan, bolge veya 90k ozel 
durumlarda iilkeden kaynaklanan bir iiriin olmasi." Mesela "Turkish delight" olarak dunyamn her ta
rafinda takdirle karsilanan, bilinen, taninan bir uriinumiiz var: Lokum ve bu Turkiye'nin her yerinde 
hemen hemen degisik rayihalarla, aromalarla uretilmektedir. Ama bu, artik bizim igin bir marka ha
line gelmis ve bu markayi da korumak mecburiyetindeyiz giinkii Yunanlilar bu Tiirk lokumuna 
"Bizim lokumumuz." diye sahip gikmaya gahsiyorlar. 

Bir digeri Anzer bah, mutlaka hepiniz duydunuz. Bu, Dogu Karadeniz'in yuksek yaylalannm gi-
gekleriyle beslenen anlann yaptigi baldir ve son derece sinirh bir iiretime sahiptir, yilda 7 ton kadar 
Anzer bahnin iiretilmesi soz konusu. Bunun da yine bir marka, bir mense iiriin oldugunu ve cografi 
isaret almasi gerektigini belirtiyorum. 

b) "Tiim veya esas nitelik veya ozellikleri bu yore, alan veya bolgeye ozgii doga ve beseri un-
surlardan kaynaklanan bir iiriin olmasi" Mesela sigla yagi: Ulkemizde sadece Mugla ili kiyilanndaki 
sigla bitkisinden elde edilen bir iiriin. Cesitli amaglarla kullanilmaktadir. Yine bunun da bir marka ola
rak, cografi bir isaret olarak degerlendirilmesi ve bu cografi isaretin sigla yagi igin korunmasi ge
rektigi kanaatindeyim. 

c) "Uretimi, islenmesi ve diger islemlerinin tiimiiyle bu yore, alan veya bolge simrlari iginde ya
pilan bir iiriin olmasi" Mesela yine bakiyoruz, Aksaray-Taspinar hahsi, Denizli-Buldan bezi, Maras, 
Urfa ydresinin isotu, Van otlu peyniri, Tokat kebabi, Oltu kebabi, Trabzon yagi, Karadeniz takasi, 
Corum leblebisi, Ezine peyniri, Afyon beyazi (mermer), Elazig kirmizisi (yine mermer) ve biraz 
once belirttigimiz meshur iiziim Tarsus beyazi olmak iizere belirtilebilir. 

Dedik ki: Bu mense durumuna gore bunlar mahreg isareti ahrlar yani 0 isareti almak iizere yahut 
da o uriinii tescil ettirmek iizere basvuranlann bir sekille belirttikleri bir cografi isaret. Bunu da yine 
"Cografi simrlari belirlenmis bir yore, alan veya bdlgeden kaynaklanan bir iirun." ikincisi "Belirgin 
bir niteligi, iiriin veya diger ozellikleri bakimindan yore, alan veya bolge ile 6zdeslesmi$ olmasi; iire
timi ve islenmesinden en az birinin belirlenmis yore, alan veya bolge iginde yapilan iiriin olmasi ha
linde bu iirunler mahreg isareti alabilirler." diye belirtiyoruz. Bunlann, iste bu degisiklik yapilan 
kanun hukmunde kararnameyle korunmasi amaglanmistir. 

Bu ozellikleri tasiyan urunler yahut bu iirunler igin bir beige almak isteyenler Tiirk Patent Ens-
titiisiine basvuruyorlar ancak her oniine gelenin de bu Enstitiiye basvurmasi soz konusu degil. Bas-
vurabilmesi igin bunlann... "Uriiniin ureticisi olan gergek ve tiizel kisiler basvurabiliyor, tuketici 
dernekleri basvurabiliyor, konu ve yore ile ilgili kamu kuruluslan basvuru hakkina sahiptirler." diye 
belirtiyoruz. Bunun disinda kalan ozel-tiizel kisilerin muracaat etmesi soz konusu degil. 

Ancak, burada, buraya kadar bu cografi isaretlerin alinmasi, kullamlmasi, tescili soz konusu 
oluyor. Basvuru esnasmda yapilmasi gereken bir dizi islem bulunmakta. iste zorluk burada ortaya gi-
kiyor. Yani bir dilekge yazarak bu dilekgeyle Patent Enstitusiine gidip "Bunu tescillettirmek istiyo
mm, tescil almak istiyomm." dedigimizde onumiize bir dizi somlar geliyor ve bu bir dizi somlarla 
ilgili birtakim hazirhklar yapmamiz gerekiyor. 

Tescil edilmis cografi isaretler, bunlann kullanim hakkina sahip olmayan iigiincii kisiler tara-
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findan asagida yazili bicimde kullamlmalan halinde cografi i§aret hakkina tecaviiz etmi§ sayihyor-
lar. "a) Tescilli adin uniinden herhangi bir bigimde yarar saglayacak kullammlar veya tescil kapsa
mindaki urunleri andiran ya da cagn§tirabilen uriinlerle ilgili olarak tescilli adin dolayh veya dolaysiz 
olarak ticari amagh kullammi." 

"Sozcuk olarak gergek cografi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksiz bigimde iiriinun baska yer 
kaynakli oldugu izlenimini birakan kullammi veya korunan adin tercumesinin kullammi..." gibi kul
lammlar. 

"Uriinun ig veya dis ambalaj inda, tanitim ve reklaminda veya iiriinle ilgili herhangi bir yazih bel
gede dogal veya esas nitelik ve ozellikleri ile mensei konusunda yanh§ veya yamltici herhangi bir 
agiklama veya belirtiye yer verilmesi." 

"Uriinun men§ei hakkinda halki yamltabilecek bigimde ambalajlanmasi..." 
Bu maddenin (a), (b), (c), (d) bentlerine uygun davranmamasi ve kendisinde bulunan ve haksiz 

olarak iiretilen veya ticaret alanina gikanlan cografi isarete sahip malm nereden ahndigini veya nasil 
saklandigini bildirmekten kaginmak gibi durumlarda bu hakka, tescil hakkina, cografi isaret hakkina 
tecaviiz etmis sayihyorlar. 

Degerli milletvekilleri, bu cumleden olmak uzere bugune kadar birgok urun igin tescil basvurusu 
yapilmi§ ve cografi i§aretlerle ilgili kanun hukmiinde kararnamenin kabul edilis tarihi olan 24/06/1995 
tarihine kadar farkh konularda altmis uriin cografi isaret almistir. Bunlara §6yle bakacak olursak bir 
kismina: Hereke ipek hahsi, Bunyan el hahsi, Esme Yoriik kilimi, Tiirk rakisi, Eski§ehir lule tasi, 
Antep fistigi, Erzincan tulum peyniri, Malatya kayisisi, Kayseri sucugu, Corum leblebisi, Kangal 
Tiirk goban kopegi, Osmaniye yer fistigi, Anamur muzu gibi. 

Cografi isaretlerin korunmasi ve tesciliyle ilgili kanun hukmiindeki kararnamenin 1995 yihnda 
gikmasiyla toplam yuz kirk iki basvuru daha yapilmi§ bulunmaktadir. Ancak bunlarin da yine bir 
kismi cografi i§aret aldilar, bir kismi, maalesef cografi i§aret almaktan vazgegenleri de var. Biraz 
once belirttigim formalitenin gok uzun olmasi ve bu formalitelerin yaym gibi, ulusal gazetelerde ve 
yore gazetelerinde yaymlanmasi gerektigi gibi konulardan dolayi bunlardan vazgegenler de olmus
tur. Eger bu 9'uncu maddenin uguncu fikrasinda yapilacak degisiklik bizim belirttigimiz tarzda -
biraz sonra onu belirtecegim- ortaya konursa cografi isaret basvurusunun artmasi soz konusu 
olacaktir, ki bu da ulkemiz igin son derece faydali bir islemdir yahut da son derece faydali olacaktir. 
Basta belirttik, cografi i§arete konu olabilecek o kadar gok uriinumiiz var ki bu iiriinlerin hepsine 
mutlaka birer cografi isaret ahmp bunlarin bizim iiriinlerimiz oldugunu, bizim geleneklerimize, usul-
lerimize gore iiretildigini ve vatandasa, dunya medeniyetine katkilar sagladigini ortaya koymamiz agi
sindan bunlar gok onemlidir diye belirtiyoruz. 

Burada uguncu fikrasinda "3, 5, 7 ve 8'inci madde hiikumlerini kar§ilayan basvurular, Enstirii 
tarafindan -yani Patent Enstitiisii- Resmi Gazete ile yurt gapinda dagitimi olan en yuksek tirajh giin
liik gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayinlamr." ibaresi yer almaktadir. Yani, 
bir: Resmi Gazete'de gikacak bunlarin basvurulan, ki yerine gore iig ile be§ sayfa arasinda degisiyor. 
Biraz sonra onlan da belirtecegim, bir dmegimiz var, o ornekte bunu gosterecegim. Tabii, bunlarin 
iig ile bes sayfa arasinda ulusal bir gazetede yayinlandigim dii§iinecek olursak o zaman gok fazla 
para tutmasi soz konusu oluyor. Bunlardan da ikisinde diyordu 1995 yihnda gikan cografi isaretle
rin korunmasiyla ilgili kararname, gerek cografi isaretin ba§vurusu gerekse ba§vurunun incelenmesi 
igin gerekli ucretlerin ve gazetedeki yayin ucretlerinin basvuru sahibi tarafindan odenmesi gerek-
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mektedir. Cografi isaret tescilleriyle ilgili yayinlanan bilgilerin sayfa sayisi degismekle birlikte, iic 
ila bes sayfa arasinda olabilmektedir diyoruz. Bunlardan iki tane ornek verecek olursak: Trabzon tel-
kariye ve hasin, bir bileklik... "Bileklik" diyelim. 

M. MUCAHIT FINDIKLI (Malatya) - Oglan evlendirmediniz, bilmiyorsunuz. 
AKIF AKKUS (Devamla) - Evet. 
Bu bileklige, iste "Trabzon Telkariye ve Hasin" adi veriliyor ve bu, iic sayfadan miite§ekkil. Bir 

de Edremit Korfez bolgesi zeytinyaglan var ki bu da be? sayfadan miitesekkil. 
Simdi diisiinelim, tig sayfayi iki gazetede yayinliyorsunuz yahut da bes sayfayi iki gazetede ya-

yinhyorsunuz ve bu tabii ki son derece fazla para tutmakta idi. 
Ashnda soylenecek birgok sey daha olmakla beraber, vakit azaldigi igin bunlan soyle bir topar-

lamak istiyorum. 
Degerli milletvekilleri, mense adlan igin Resmi Gazete ile bir yerel gazetede yayin benimsen-

mistir, yani Resmi Gazete'de gikacak, bir tane de yerel gazetede gikacak. Uretim alanimn birden 
fazla ili kapsamasi durumunda, cografi i§aretin kapsadigi biitiin illerde yayinlanmak §artiyla bu illerde 
yayinlanan yerel gazetelerin birinde ilan yoluyla yayim yapilacak. Yani §u andaki yasalasmasim is-
tedigimiz 3'uncii maddedeki degisiklikle bu gelecek. Mahreg i§aretleri igin ise Resmi Gazete ve yerel 
gazete ilanina ek olarak basvurunun Resmi Gazete'de ilan edildigine iliskin bilgi ilaninin yurt gapinda 
dagitimi olan en yuksek tirajh giinliik gazetelerden ikisinde yayim dnerilmektedir, "iki tane giinliik 
gazetede" deniliyor. Biz iste burada diyoruz ki: Bu bir tane gazetede yayinlansm, yani ikisinde bir
den yayinlanma olmasin. Boyle bir degisiklik istiyoruz bu yasada. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakikahk ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

AKIF AKKUS (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Bunun da bu cografi i§aretin anlamim koruyacagim du§iinuyoruz. 
Bu Edremit Korfez bolgesi zeytinyaglanyla ilgili soyle bakryoruz. Bakin, eger mahalli de olsa 

bunun uretildigi her yerde yayinlanmasi istenirse, uretim alani Kaz Daglan ve Madra ile gevrelenen 
Edremit Korfez bolgesi, Ezine, Ayvacik, Edremit, Havran, Burhaniye, Gdmeg, Ayvahk, Altinova, 
Dikili, Bergama, Zeytindag, Aliaga'nin dahil oldugu bolge olarak agiklanmistir ki, il bazinda bun
lan degerlendirdigimizde, uretim alani, biiyuk bir ihtimalle, Izmir, Manisa, Bahkesir ve Canakkale 
illerini kapsayacaktir ki, buradaki yerel gazeteler de olsa bunlann sayisi bir hayli fazla olacaktir. Bu 
da, yine, asagi yukan ayni kiilfeti ortaya getirecektir. 

Bu yiizden, sonug olarak diyorum ki degerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
AKIF AKKUS (Devamla) - Sayin Baskamm, birazcik daha... 
BASKAN - Yirmi bir dakika konustunuz. 
AKIF AKKUS (Devamla) - Bir yanm dakika daha... 
BASKAN - Yanm dakika veremiyoruz zaten, hig yapmadim, usul bozmuyorum. 
AKIF AKKUS (Devamla) - Yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. (MHP ve AK PARTI sirala

nndan alki§lar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Saym Akkus. 
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Demokratik Toplum Partisi Grubu adina Sirnak Milletvekili Sayin Hasip Kaplan... 

Buyurun Sayin Kaplan. 

DTP GRUBU ADINA HASIP KAPLAN (Sirnak) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Cog
rafi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmiinde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi, ashnda, bakildigi zaman, hemen fark ediliyor, ihtiyag neden doguyor. 2005 yih mayis 
ayina kadar 1995'ten, 167 cografi i§aret basvurusu yapilmis, bunlarin 67 tanesi tescile baglanmis, geri 
kalan 100 tanesi baglanamamis. Neden? Ciinku, Turkiye'de yayin yapan bir gazeteye, aynca yerel 
bir gazeteye ilan verilmesi gerekiyor, bunun getirdigi ekonomik kiilfetler nedeniyle bunlar yapila-
mamis. 

Tabii, bu konuda ihtiyag duyulan bu yasayi elbette ki destekleyecegiz, gunkii iilkemizin ekono
misine katki sunacak. Ozellikle daha gok tanm alaninda olmak iizere Avrupa Birligi siirecindeki re
kabet ortamma Turkiye'yi hazirlayacak bir yasa ve Turkiye'deki urunlerin -benden onceki 
konusmacilar da agikladilar- hem degerlenmesi hem baskalan tarafindan kendi urunleri imi§ gibi 
kullanilmasimn onlenmesi hem iilke tanitimi agisindan onemli yanlan var. 

Yani soyle bir baktiginiz zaman, bazi, ulkemizin 70 milyon nufusunun gok guzel cografi ozel-
liklerinde gok enteresan §eylere rastlarsimz. iste, nedir? Amasya deyince elma akla gelir, Malatya de-
yince kayisi akla gelir, Ege Ayvahk'ta zeytin, Aydin'da incir, bazen de bakarsimz iste Antep'te fistik, 
simdi Siirt'te basladi... Bazi yerlerde de cografi olarak bolgelerimizde gonirsiiniiz, Mardinliler, Di-
yarbakirhlar der ki "kaburga yemegi meshurdur, bizimdir." Bakarsimz, Siirt ile Bitlis arasinda yine 
Buryan kebabi konusunda marka tartismalan baslar. Yani bu ashnda, bakin Avrupa'ya agilmaya gerek 
yok, kendi ulkemizin iginde dahi §6yle bir baktiginiz zaman... Simdi Adana kebabiyla Urfa kebabi 
arasindaki fark ve tescil, patent konusu... 

Bu bahsettigimiz seyler ashnda toplumda tanma verilen destegin hem zayif olmasi hem zayif 
destegin yam sira ureticilerin bilinglendirilmemesinden kaynaklanan gok ciddi bir eksiklik. Bunu 
biraz dunya ornekleriyle agiklarsam, bunun ne kadar onemli oldugunu ve bizim bu konuda ne kadar 
geri oldugumuzu... Ashnda biraz da tanm politikalanndaki biitgemizin... 2008-2009 butge tarti§-
malannin en belirgin noktasim sjmdiden buradan agikga ilan ediyorum: Tanm alam olacak. Tiirkiye 
butgesinin temel agiklanndan birisi tanmdaki desteklemenin azalmasi, bunun issizlige yansimasi, 
kurakhkla biitunle§mesi, sulama projelerinin yapilmamasi ve bunun urunlerinin degeriendirilme-
mesi. 

Bakm, Fransizlar uzun yillar once bu cografi isaret korumasiyla ilgili -sanayi gelismesini ta-
mamlayan ulkeler iginde- kendi kirsal kesimlerinin tanmsal ve el sanatlan uriinlerine el atmislar. 
Bordeaux sarabi bir marka midir? Markadir. Bordeaux sarabi denince, biitun dunyada kirmizi §arabi 
one gikar. Ama Alsace sarabi derseniz, Strasbourg kokenlidir, beyaz §arabi one gikar. italya'da Chi-
anti one gikar. Turkiye deyince ne gelir akla? Raki gelir. Ama rakinin cografi alan tescili ve uluslar
arasi koruma tescili yok. Yani yakinda baklava gibi, lokum gibi, rakinin da patentini Turkiye 
kaybederse sa§mayin, giinkii -birazdan deginecegim- basvuru yapilmis, daha tescil karan ahnamadi. 

§imdi bu cografi isaretler ne kazandinyor? Cok basit, bolgesel ozellikleriyle, sadece, Fransa 
peynircilik ve §arapgihk konusunda, isvigre saat konusunda veya gikolatalanyla meshur, Hollanda 
peynircilik konusunda; Tiirkiye, masallah, Van'in otlu peyniri, Erzincan'in tulum peyniri, Edirne'nin 
beyaz peyniri -ki Ezine simdi solluyor biraz-... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Ezine'yi soylemen lazim. 
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HASIP KAPLAN (Devamla) - Evet. 

...Diyarbakir'm orgiilii peyniri... 

Yani Turkiye, gergekten tanm ulkesi bir iilke ve tanm iilkesi olarak, Avrupa Birligi surecinde 
dniimiizdeki donemde devasa bir pazar olarak ekolojik tanm hedefleri iginde yer alan bir iilke. Simdi 
ekolojik tanm hedefi iginde olan bir ulkenin kendi uretimini markalastirmasi, patentini almasi, cog
rafi isaretini korumasi ve diinya pazanna surerken baskalanmn da onu taklit edip haksiz rekabetten 
yararlanmamasim saglamasi konusunda Hiikumetin, ulkemizin, ilgili bakanhgin ciddi bir egitim se
ferberligi, bilgilendirme seferberligi yapmasi gerekiyor. Simdi, bunlara baktigimiz zaman, cografi isa
ret bilincinin olusturulmasi gerekiyor. Yani, bu nedir, ne kazandinyor? 

ilging bir olaya tanik olmustum. Istiranca ormanlannda sadece mese agacindan uretilen bir bal 
var "Piren bah" deniliyor. Bir uretici, geldi, dedi ki: "Benim bes o n tane kovamm var, ama fazla iire-
temiyorum, birkag kilo, yiiz kilo ve Anzer bah kalitesinde. Bana patentle ilgilenen bir hukuk biirosu 
onerir misin, gidip ba§vuracagim." Dusumin, on bes-yirmi kovani olan bir uretici ve oraya ozgii ve 
Anzer bah kalitesinde oldugunu iddia ediyor. Normal bir patent -Sanayi Bakanimiz burada- basvu
rusu ortalama 800-1.000 YTL civannda, yani, o tur bir uretici igin iyi bir para. Ashnda, bir de bunun 
-bu yasayla getiriyoruz- giinliik bir gazetede, diisuniin, ulusal alanh bir gazetede bir de yerel gaze
tede birkag bin daha vermesi gerekiyor ki, o iirettiginin, bolge itibanyla, cografi itibanyla isaretini 
alabilsin. Bu bir yiik. 

Bu yasa, ashnda, bu agidan bir rahathk getirecek. Ama sunu gormek gerekiyor ki, bu bilincin 
olusturulmasi, aym zamanda, tanm alaninda gozuken isaretlerin bir baska bigimiyle, iste, Kiz Kulesi, 
Galata Kulesi, Paris'in Eyfel'i gibi, Diyarbakir'in surlan gibi, Mardin'in kalesi gibi, boyle gok be
lirgin cografi ozellikleri olan bir zengin Anadolu tarihimiz var, bizim bir zenginligimiz var. Bu zen-
ginligin iginde, biitiin bunlan nasil koruma altina alacagiz? Tabii, bu yasa buna olanak taniyor. 

Sayin Bakanimiz bilirler, Mus'un bir jag yemegi varmis, onu yiyenler ikiz dogururmus diyor
lar. Yani, bu, esprisiyle, cografyasiyla anlatilan bir seyler. Buna benzer daha enteresan seyler var: 
Eger Anzer bah o kadar krymetli degilse o cografya alaninda o kadar yiiksek para da ona odenmezdi. 

Simdi, bunlara bir de geleneksel olarak uretim iginde olan uninlerimizi koydugumuz zaman, 
nedir, Tiirk kahvesi, Tiirk lokumu, Tiirk rakisi; bunlann da yakin zamanda patent tartismalan iginde 
nasil bir sikinti yasadigi ortada. 

Bu gida maddeleri tabii ki iki grup olarak tammlamyor. Bunlann biri gida maddeleri, biri tanm 
urunleri olarak anlatihyor. Bir de bu urunlerin islenmesidir, kebaptan lahmacuna, Kayseri mantisma 
kadar... 

MUSTAFA ELiTAS (Kayseri) - Pastirma... 

HASiP KAPLAN (Devamla) - Kayseri'ye gelmedim diye deminden beri bakiyordunuz Sayin 
Elitas. 

Gergekten ulkemizin her alaninda, her kdsesinde bir zenginligi, bir cografi ozelligi, iste Trab-
zon'un tereyagmdan, indiginiz zaman Mersin'in "orange" renklerine kadar, denizinden, mesela Ka-
radeniz'in hamsi olayi bash basina bir cografi alan. Bunlar ne saghyor? Ben, ashnda birkag kelimeyle 
bu zenginlige deginmek istiyorum. 

Simdi, Fransa, cografi isaretle peynirlerine piyasada 2 euro daha fazla fiyata alici bulmaktadir, 
2 euro, yani 4 lira fazladan satiyor. Bakin, 1 kilo peynirinde bunu yapabiliyor. italya'nin unlu Tos-
cana yaglari, cografi isaret olarak 1998 yihnda tescil edilmesinden itibaren yiizde 20 daha fazla fi-
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yata satihyor. Ege'yi diisunun, Marmara'dan butiin Ege'ye zeytin piyasasmda -ki zeytinle ilgili aras
tirma komisyonlan tarti§malan oldu- zeytinimizin fiyat degerlendirmesine baktiginiz zaman ulus
lararasi piyasada neler kaybettigimizi goriiriiz. 

Ihrag edilen Fransiz §araplanmn yiizde 85'inin cografi isaret tasimakta oldugu soyleniyor. is-
panya, 91 yihnda Avrupa Birligine katilmasindan be§ yil sonra Avrupa Birliginin cografi isaretli uriin 
ihracatindan 443 milyon euro gelir elde ederken, bu miktar 99 yihnda 1 milyar euroyu a§mistir; yani 
yuzde 140'larda. 

Avrupa Birligi ulkelerinde 5,4 milyar euroluk alkollu icki ihracatmin 3,5 milyar euroluk boliimii 
cografi i§aret tescilli olan iiriinlere aittir. Bakm, cografi isaretli iiriinlere aittir bunun yuzde 85'i. Tabii 
ki Kavakhdere, Elazig, Diyarbakir, Okiizgozu gibi, orada da, bizde de benzer bir cografi isaretleme 
olayi var ama, birazdan anlatacagim gibi, uluslararasi koruma alaninda daha degiliz. Cunkii biz o 
yirmi bes ulkeden birisi degiliz o korumayi saglayan. 

Cografi isaretler yine Fransa'da 138 bin giftlik ve italya'da 300 bin isgi igin gegim kaynagidir. 
Bu gergekten issizlik konusunda kirsal alanda, tanmimizda ve ozellikle de hayvancihgin gok yaygin 
oldugu dogu ve giineydogu bolgesinin yaylalar bolgesinde, Ege'nin ve Cukurova 'nm ozellikle 
pamuk, tekstil, iiretim, Ege'nin zeytin, incir, iizum, Manisa... Buralar, bu alanlar ve giftlikler diisu-
niildugu zaman -ki, bu yakin zamandaki gegen yasalarda destek gormesi gerekiyor- boylesine ciddi 
bir canlanmayi tanm sektorunde getirdigini goriiyoruz. 

Simdi ben zaman zaman hep burada baginnm, kizarsimz biliyorum ama, yani niye TARDES yok 
derim. Tanmi destekleme projesi. KOYDES, BELDES var, bir de TARDES olsa! Yani bunlar biraz 
TARDES'in konusu ashnda. Bir de TARDES'imiz olsa, gergekten ulkeye biraz daha fazla katki su-
nacagiz. 

Mesela italya'da parmesan peynirinin uretim zincirinde 500 binden fazla kisj gahsniaktadir. 

Peki, Kars peynirlerini biliyorsunuz, ka§anm biliyorsunuz. Yani Kars'tan Edirne'ye... Kars'a 
gegtigimiz zaman daha farkh bir... Bizde kag yuz bin i§gi gah§iyor hig sorguladiniz mi? En son, Yor-
san -sut urunleri, ki peynir, hayvancilik- 400-500 tane isgisi vardi, sigorta kavgasindan, hak hukuk 
kavgasmdan hepsinin i§ine son verdi. 

Bakin, nereden nereye geliyoruz. Oysaki birileri onlara akil ogretseydi, gidin cografi i§aretlen-
dirin uriinlerinizi 2 euro daha faziaya satarsimz, 2 kuru§ da bu sattiklarimzdan isgilerinize verirseniz 
hem onlar daha gok kazamr hem de siz de daha gok iyi kazanirsimz hem de boyle bir sikintiyi yasa-
mazsimz diyebilirdi. 

Bakin, Fas'ta 1900 yilmdan itibaren yaklasik 600 hektar agag yok olurken argan yagimn -ornek 
veriyorum- tescil edilmesi sayesinde yilda 10 hektarhk agag ekiminin saglandigi ve bu alanda birgok 
isgiye, ozellikle kadin isgiye imkan tanmdigi biliniyor. 

Bakin, basit bir ornek daha vereyim: Zivzik nanni bilirsiniz. Bu ara nar popularitesi artti. Siirt'in 
Sirvan ilgesine bagh bir koy Zivzik. Birden Zivzik'te nar ekimi artti ve nar daha iiriin vermeden bir 
sene onceden uriiniinu satar duruma geldi. Bu bir cografi marka ve istanbul'un liiks lokantalannda 
bunu goriirsunuz. 

Bir anket daha veriyorum: Avrupah tuketicilerin yuzde 43'u bu tur iiriinlere, cografi i§aret tasi-
yan iiriinlere daha fazla odeme yapmayi kabul ediyor. Yani garantili goruyor, kalite goriiyor ve 
"marka" dedigimiz bir olayla bunu oduyor. 
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Bu, bir yani gergekligimizin; bir diger gercekligimiz de tabii ki cografi isaretler uluslararasi 
tescile girmedigi zaman koruma saglayamiyor. Bu korumalann iginde en onemlisi Diinya Ticaret 
Orgutu'nun kurulu§ anlasmasi. Yani eski eki olan fikri miilkiyet haklannin korunmasina iliskin Ti-
caretle Baglantih Fikri Mulkiyet Haklan Anlasmasi. Yani, bu konuda da, bazi urunlerin korunmasi 
konusunda da biz bir adim atamadigirmz igin -son bir ornek olayim veriyorum, popiiler olmasi agi
sindan- otomatik olarak uluslararasi korumasi bulunmayan iiriinlerimizin iginde Tiirk rakisi TRIP'S 
Konseyine gerekli bildirim yapilmi§, ancak Konsey bu konuda herhangi bir karan daha vermemis-
tir. Vermedigi igin Yunanistan'da yakin zamanda bunun patentini almak igin bir ba§vuru gah§masi ya
pilmistir. 

Yine 1958 tarihli Lizbon Anlasmasina bugiin itibanyla yirmi bes iilke taraftir. Tiirkiye buna 
henuz taraf degil, basvurusunu yapmadi. Avrupa Birliginde de uygulamada baktigimiz zaman bir 
tiiziik var yakin tarihli, 510/2006. Tiizuk, cografi isaretlerin korunmasini... Yine bashklann iginde 
var. Yine orada bizim korumamiz olmadigi goriiliiyor. 

Gida maddeleri ve tanm urunleri olarak aynlan bu bahsettigim cografi korunma ashnda iilke
mizin tanm zenginliklerinin, uriinlerinin cografi olarak markalastmlmasi, patenti... Bunlar, artik, 
Turkiye'de oldukga gelisti. Turk Patent Enstitusii olsun birgok kurum bu konuda gerekli katkilan 
sunuyor ve ARGE arastirmalarimizin, yine bu tiir alanlardaki yeni gikacak uriinlerde gahsmalann 
da buyiik bir kaynagini yakin zamanda tanm urunleri olu§turacak. 

Bu gergevede olarak, tabii, ben son olarak sozlerimi bitirirken, bunu niye onemsedigimi, ger
gekten kiymet verdigimi suradan ifade etmek istiyorum: Bu yaz Beyrtissebap'ta, Beytiissebap Bele
diyesinin Kato Dagi'nda duzenledigi Kuzu Kirpma Festivali var ve bunun tarihinin on bin yillara 
kadar gittigi, Biiyuk iskender'in oradaki altin kapiyi gegemedigi, festivalin yapildigi yerde; orada 
peynir, tereyagi, kaymak ve bal yan§malan yam sira yiin iirunii olarak da ahmyor ve bu cografi alan-
daki iiriinler belli bir degerde, kiymette yillardir, yani yuzyillar oncesinden gelen bir kiymette sati-
labiliyor. Tabii ki altin kapi, Kato Dagi'ndaki Irak'a agilan bir kapi, oradan Van'a kadar geliyor ve 
Turkiye'nin en eski gumriik kapisi oldugunu ifade edeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakikahk ek siire veriyorum. 

HASIP KAPLAN (Devamla) - Oraya, yaylaya gelenler sezonun, temmuz sonunda iiriinlerini 
ahr. Boyle bir yansma, boyle bir festivali bir hafta boyunca kutlar, binlerce kisi gadirlanni kurar ve 
bu uriinlerini degerlendirirler. 

Biz boylesine zengin bir ulkedeyiz. Eminim ki, adil bir §ekilde bunlar diizenlenirse, destekle-
nirse, i§sizlige de yoksulluga da gok biiyuk katkilan olur. 

Bu duygularla hayirh olmasini diliyorum yasanin. Te§ekkiir ediyorum. (DTP siralanndan al
kislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Kaplan. 

Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina, Kayseri Milletvekili Sayin Mustafa Elita§. (AK PARTI 
siralanndan alki§lar) 

Buyurun Sayin Elita§. 
AK PARTI GRUBU ADINA MUSTAFA ELiTAS (Kayseri) - Sayin Baskan, degerli milletve

killeri; yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 
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Ashnda gmbumuz adina konusma yapacak milletvekili arkadasimiz Kocaeli Milletvekili Sayin 
Eyiip Ayar'di ama biraz once baska bir siyasi parti grubu adina konusan bir saym milletvekilinin ko
nuyla hig alakasi olmayan, tamamen farkh ve basinda yayinlanmis ama basin mensuplannin yaptik
lari yanhshgi duzeltme basiretini, nezaketini gdsterdigi bir konuda tekrar farkh bir sekilde kamuoyunu 
yaniltmak ve bugunlerde, 29 Mart secimlerine geldigimiz su siiregte tamamen kamuoyunu yalan ve 
farkh bilgilerle, yanhs bilgilerle yaniltmaya cahsmak iizere yaptigi konusma hakkinda "Grup baskan 
vekilleriniz burada, cevap versin." demesi uzerine bu konusmayi yapma mecburiyetinde oldugumu 
ifade etmek istiyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; ramazan ayimn ortalannda Gaziantep milletvekilleri, Ga
ziantep'ten "Gok onemli bir basin toplantisi." diye ifade ettiler. Ellerinde birkag tane evrak, ellerinde 
harita... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Resmi evrak... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - .. .ellerinde geklerle "iste riisvetin belgesi, iste Gaziantep'te 
yapilan yolsuzluklann en onemli gdstergesi." diye kamuoyuna bunu sundular. Biz, AK PARTi... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Bize "Yalan." diyemezsin! 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Bir dakika dinle! Bir dakika dinle! Buradaki arkadasimizi 
elestiriyordun. Elestirdigin seyleri yapma, dinle! Dinle! Burada dogrulan soyluyorum ben. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Oyle grup baskan vekilligine giivenip de "Yalan." diyemezsin! 
Burada beige var. 

BASKAN - Sayin Agyiiz... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Sen sus! Burada grup baskan vekilin var cevap verirse. Ben 
buradan sana bir sey soyledim mi? 

BASKAN - Saym Agyiiz... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Bana cevap veriyorsun sen. Burada beige var. 

BASKAN - Sayin Agyiiz... 

Siz devam edin Saym Elitas. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - "Yalan." diyemezsin! 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Degerli milletvekilleri, ramazan ayinin ikinci yansindan bu 
Sekilde 29 Mart 2009 segimlerine girerken -bugunlerde ahstik zaten- iftira, yanhs bilgilerle kamuo
yunu yaniltmak ve kamuoyunun yonlendirilmesini saglamak gayretiyle gok farkh soylemlerin oldu
gunu goriiyoruz ama daha dniimuzde bir segimi gegireli bir seneyi gok az bir zaman gegmis, mahalli 
idareler segimlerini gegireli bes yilhk sure olmus. Halk hangi sekilde karar vereceginin belgesini 22 
Temmuz tarihinde gdstermis ve sizden once sizin gibi yapmaya gayret eden "Biz 22 Temmuzda 
buyiik bir gogunlukla geliyomz. Sizin buyuk bir kisminizi, hatta tamamimzi burada gormeyecegiz." 
diye ifade eden arkadaslanmizin yansindan fazlasim burada gormedik. Daha senin zamanina gok 
var. Son zamanlarda, sen, o zaman gelirsin, soylersin, dersin ki "Bundan sonra AK PARTi siralannda, 
iktidar partisi siralannda birilerini gormeyecegiz." diye ifade edersin, millet de sana sandikta dersini 
verir. Seni sandigm igerisine gomer, gdnderir. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Kimin gdmulecegini gorecegiz. 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Simdi ifade edilen yer, soylenilen yer, bakiniz, 1976 yihnda 
fistik gelistirme sahasi olarak planlanmis. Sayin Milletvekili kalkiyor diyor ki: "14 trilyon lirahk 
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arazi 87 trilyon lira olmus." Burada kalkiyorsun, dinden imandan, insallahtan masallahtan bahsedi-
yorsun. Hig degilse surada bahsederken ifade et, Allah nzasi icin dogrulan soyle. 

14 trilyon liralik dedigin arsa, bir arsa. Alti tane arsanin bedeli... Adamlar acikladilar, bunu or
taya koyan gazete, yayin organi "Biiyiiksehir Belediye Baskanimn soyledigi gergevede ben bunun dii-
zeltmesini yapiyorum." dedi. 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Saym Grup Baskan Vekili, bilgi sahibi degilsiniz bu konuda. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Yayin organi kalkti, bundan sonra bu konulan gundeme ge-
tirmedi ama siz temcit pilavi gibi ortaya getiriyorsunuz ve her zaman, her yerde aym ahskanhginiza 
devam ediyorsunuz, iftiralanniza aynen devam. Biz "Hizmette durmak yok, yola devam." diyoruz, 
siz "iftirada durmak yok, yola devam." diyorsunuz. (AK PARTI siralanndan alkislar) Aramizdaki fark bu. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Aramizda gok fark var... 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Sayin Milletvekili, lutfen... Sayin Milletvekili, bakin, ben bir 
gergegi burada ifade etmeye gahsiyorum. 

BASKAN - Sayin Agyiiz, lutfen... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Surada bir milletvekilini uyarmaya kalktmiz sizin konusma-
nizi kestigi igin. Surada istediginiz davranisi siz kendiniz de buradaki konusmaya yapin ve burada 
da konusan bir grup baskan vekili. Beni buraya davet ettiniz. Ben burada dogrulan size ifade etmeye, 
Tiirk milletine ifade etmeye ve Gaziantep kamuoyuna; zaten biliyor ama... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Seninki dogru da benimki mi yanhs? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) -...Gaziantep kamuoyuna agiklamaya gahsiyorum. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Bende beige var, sen de gikarsana! 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Bakiniz, elindeki beige, su gek degil mi? Senin yapmadikla-
nni yapmis bu! Senin zamaninda yapamadiklarmi yapmis! 

Ne diyor gekte biliyor musun? 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Ne diyor? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - "Gaziantep Biiyiiksehir Belediye Baskanligma" diyor... Ga
ziantep Biiyiiksehir Belediye Baskanligi tuzel ki§iligine ahnmis bir gek riisvet olur mu Allah a$kina? 
Soruyorum buradakilere. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Protokolde ne diyor, protokolde? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Gaziantep Biiyiiksehir Belediye Baskanligma ahnmi§ bir gek, 
resmi bir kuruma, tiizel kisilige ahnmis bir gek... 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Obiir geklerden bilginiz var mi Sayin Baskan? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - . . .gekin keside edilen... 

Bakin, degerli milletvekilleri, gek kime keside edilmis? "Gaziantep Buyuksehir Belediye Bas
kanligi emrine" diye keside edilmis gek. Gaziantep Biiyiiksehir Belediye Baskanligi emrine keside 
edilen geki burada rii§vet diye iddia etmek iftiramn daniskasidir. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Kendini zorlama boyle, zorlama! 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Bugune kadar buyuk montanh, baskalannin gozlerini boya-
mak igin ufak tefek bagis gekleri ahnmis olabilir birilerinin belediye baskanligi yaptigi donemde. 
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Ama bizim ddnemimizde acik, net, 700 bin liralik cek, belediyede ve Gaziantepli halkin hizmetine 
sunulmak uzere ahnmis, resmi olarak ahnmis hem de. 

AKIF EKICi (Gaziantep) - Nerede goriilmiis? 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Ama baskalan bunu farkh bir sekilde, farkh olarak "gidin $u 
spor kuliibune yardim yapin, gidin suraya bagis yapin" veya kimin oldugu, ne idiigii belirsiz hesap
lara bagis yaptirarak bugune kadar belediye baskanhgim idare etmisler, gotiirmusler. Bakin, Gazi
antep Belediyesinin... 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Yolsuzlugu resmilestirdiniz, yolsuzlugu. Yolsuzlugu resmi belgeye 
bagladiniz. Kayit altina aldiniz yolsuzlugu. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - ...bizim partimizin iktidara geldigi donemde 1,5 milyar YTL, 
1,5 katrilyon liralik borcu vardi ve bu borcun da tamami hazine garantiliydi. Gaziantep Belediyesini 
o giine kadar idare edenlerin sadece kendi menfaatlerini ve sadece kendi yandaslanna peskes ceke-
bilmek igin yaptiklari icraattan 70 milyon insanin sorumlulugu vardi. 

AKIF EKICi (Gaziantep) - insan biraz utanir ya! Hirsizlik yapmis bir insan utamr, sikihr, ba-
Sini iceri gomer. 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - 70 milyon insanin bedelini hazine garantili olarak 1,5 milyar 
YTL biz borglanmistik. Biz bunu borglanmistik. 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Hirsizhgi, yolsuzlugu resmilestirdiniz ya! Yolsuzlugu, hirsizhgi res
milestirdiniz ya! Hayret bir sey! Bu savunulur mu? Grup Baskan Vekili bunu savunabilir mi? Bu hir
sizhgi nasil savunabilirsin sen? 

BASKAN - Sayin milletvekilleri... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Oraya gelecegim. Otur yerine! Oraya gelecegim. Bir dakika 
otur! 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Hangi yiizle savunabilirsin? 

BASKAN - Saym milletvekilleri... 
MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Simdi, Gaziantep Belediyesinin 1,5 milyar YTL'lik borcu 

yan yanya diisuriilmiis. 
AKiF EKiCi (Gaziantep) - Borcu var diye belediye hirsizlik mi yapacak? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Gaziantep Belediyesinin yan yanya borcu dusiiriilmiis ama... 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Hirsizhkla borcunu mu odeyecek? Hirsizlik parasiyla mi hizmet ve-
recek? 

BASKAN - Saym Ekici... Sayin Ekici... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Sayin Baskan, bunlar ne kadar sabirsiz insanlar boyle! Ken
dileri burada iftira atiyorlar, bizim dogrulanmiza tahammul edemiyorlar. 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Bilgi sahibi olmadan konusulmaz. Bilmedigin konuda konusma! 

BASKAN - Boyle bir usuliimiiz yoktur, ara verecegim. Yapmayin! 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Bu kadar ayaga diisuriilemez bir yolsuzluk olayi! Bu kadar ayaga 
diisiirulemez! 

BASKAN-Sayin Ekici... 
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MUSTAFA ELiTA§ (Devamla) - Bizim dogrulanmiza tahammul ediniz! Bizim dogrulanmiza 
tahammul ediniz! iftira atmak kolay. 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Bilgi sahibi olmadan konusamazsin. 

BA?KAN - Sayin Ekici... 

MUSTAFA ELITA? (Devamla) - Bu kiirsii egitim kursusii. 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Ama bu kiirsiiye yakismiyor bu. 

BASKAN - Yakisir, yakismaz... Sizin de davramsimz yakismiyor. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Bu kursiiyii egitim kiirsiisii olarak kullanmamiz lazim, iftira 
kiirsiisii degil. Bu millet, bizim, analannin ak siitiiyle, ak oylanyla buraya getiren milletin kiirsiisu... 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Burasi hirsizhgi, yolsuzlugu savunma kiirsiisii degil. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - .. .o kiirsti icerisinde devam etmemiz lazim, onlara yaki§ir bir 
sekilde milletvekilligi yapmamiz lazim. (AK PARTI siralanndan alkislar) Bu kursiiyu o sekilde kul
lanmamiz lazim. 

Gaziantep Belediyesi 1,5 milyar YTL'lik borcunu yan yanya diisiirme basansini gostermis. 
Simdi arkadaslar buyuk bir kiskanchk icerisinde, biiyuk bir huzursuzluk igerisinde "Eyvah, AK 
PARTI iktidara geldi, ak kadrosuyla Gaziantep'e o kadar guzel yatmmlar yapiyor ki, milletin im-
kanlanm yine Gazianteplilerle o kadar guzel paylasiyor ki..." Bunun sikintisi igerisinde! Yann Sayin 
Baykal soracak, diyecek ki: "Ey milletvekilleri, sen zamanmda belediye baskanhgi yapmi§sin, sen 
sunu yapmissin, Gaziantep gibi bir yeri nasil kaybettik?" Korkmayin, vereceginiz cevap hazir. "Sayin 
Baykal, siz oyle diyorsunuz ama Antalya'yi da kaybettik." diyeceksiniz, yapacaginiz sey bu! (AK 
PARTI siralanndan "Bravo" sesleri, alkislar) 

Degerli milletvekilleri, bakimz, su anda Gaziantep'te rayh sistem yapihyor, 50 milyon dolann 
uzerinde rayh sistem yapihyor. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - ihale iptal oldu, goziin aydin! 

MUSTAFA ELiTA$ (Devamla) - Yine Gaziantep'te Disneyland Projesi yapihyor, koprulu kav-
saklar yapilmis. Bunlar neyle yapilmis? Bundan once hazine garantisiyle yapilan isler, 70 milyonun 
sirtina yuklenen bedeller §u anda Gaziantep Belediyesinin kendi imkanlariyla, kendi kaynaklanni 
ortaya gikararak yaptigi isler. Bugune kadar yapanlar bunu gormemi§. Ama tiim diger belediyelerde, 
o AK PARTi'li belediyelerde oldugu gibi Gaziantep Belediyesinde de kendi imkanlanyla, kendi kay-
naklanyla vatanda§ma hizmet etme konusunda onemli geli§meler ortaya gikmi§. 

§imdi, degerli milletvekilleri, sik sik gundeme getiriliyor: "14 trilyon lirahk arazi 87 trilyon li-
raya satildi, 73 trilyon lirahk rant." 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Dogrudur! 
MUSTAFA ELITA? (Devamla) - Daha "Dogrudur." deyip de yamltici bilgiler verme, yanh§ 

sey soyleme. 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Dogrudur, dogrudur! 

MUSTAFA ELiTA§ (Devamla) - 14 trilyon lira bir tane parsel, alti tane parselin toplami 85 
trilyon lira. 

YA§AR AGYUZ (Gaziantep) - Alti parsel degil, tek parsel. Boyle biliyorsunuz iste! 
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AKIF EKiCi (Gaziantep) - Tek parsel. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Elimizde tapusu var. Tek parsel, tek. 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Simdi burada alti tane parsel gelmis, birle§mis ve buradan... 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - O kadar acemisin ki boyle biliyorsun! Alti parsel degil, tek par

sel, tek. 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Degerli arkadaslar, biz imar Kanunu'nda 22'nci Donemde 
bir degisiklik yaptik. imar Kanunu'nda, 18'inci maddeye gore duzenleme ortaklik paylan yiizde 
35'ti. Belediyeler bu konuyu tam olarak yapamadiklanndan dolayi, duzenleme ortaklik paylannin 
yiizde 35 'te kalmasimn -belediyeye bir imkan- halka tekrar kaynak iiretebilmek igin yetmemesinden 
dolayi yiizde 40'a gikardik. Genelde belediyelerin buyiik bir kismi duzenleme ortaklik payi olarak 
imar mevzuatimn 18'inci maddesine gore yaptiklari i§lerin yiizde 40'ini anlasarak yaparlar. Ama 
Gaziantep Belediyesi bugiin o iddia edilen bolgede "Duzenleme Ortaklik Payi" diye yapilan sistemin 
yiizde 55'ini almis. 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Neden hak sahiplerdeyken almis, neden? 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Su anda toplam 120 bin metrekare arazi uzerinde Gaziantep 
Belediyesi yiizde 55'ini almis, hemen hemen 70 bin metrekarelik bir kismi belediyemize kazandir-
mi§. Eger bunun fiyatlan bu sekildeyse, 50 bin, 60 bin, 70 bin metrekarelik arazinin su andaki rayic 
bedele gore fiyatlannin ne oldugunu gdrduguniiz takdirde, zaten 50 milyon dolarlik rayh sistemin be
deli kendiliginden ortaya gikmi§ oluyor. Yani bunlan gormeyip, milletin gozunii karartip, millete 
farkh, yaniltici ve hakikaten mufteri konumunda iftira atmanm bir milletvekiline yakismadigini ifade 
etmek istiyorum. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Size gok yakisiyor yalan soylemek! 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Bizim nasil oldugumuzu millet gok iyi biliyor. Kimin yalanci, 
kimin gergekten neleri soyledigini, halkin yamlmaz terazisinde her zaman gdriiyoruz biz bunu. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Size gok yakisryor iftira atmak! 

AKiF AKKUS (Mersin) - Saym Baskamm, bu kadar tartisma yeter ya! 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Ba§kanim, boyle muzakere olmaz, yeter. Yani iki mil
letvekilinin Meclisin genel huzurunu bozmasina izin vermeyelim. 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - Simdi, degerli milletvekilleri, bakiniz, AK PARTi iktidara 
geldigi donemde aghk sininnin altinda 17 milyon insan vardi. 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Yani, bir kanun mu muzakere ediyoruz... 

MUSTAFA ELiTAS (Devamla) - O giine kadar, bugune kadar idare eden biitun iktidarlar aghk 
sininnin altindaki 17 milyon insani dusurmek igin gayret gosterememisler, becerememisjer. Ama su 
anda 2008 yihnin basina girdigimizde, aghk sininnin altindaki insan sayisi 13 milyona diismiis. 17 
milyonun sorumlusu biz miyiz? 4 milyon... 

BASKAN - Sayin Elitas, bir dakika... 

Sayin milletvekilleri, Sayin Sandir... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Nasil kanun goriisecegiz Sayin Baskan? Yani sjmdi cografi bol-
gelerle ilgili... 

BASKAN - Sayin Sandir, biraz ewel Saym Agyiiz benzer bir §ekilde bir konu§ma yapti. Ken-
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disini soz aldigi konu hakkinda grubunun gdriislerini bildirmek uzere konu§masina birkag kez davet 
ettigim halde, kendisi burada siyaset yapilmasi gerektigini ve boyle bir adabin bulunmadigim, ken-
disinin yaptigmin dogru oldugunu soyledi ve Adalet ve Kalkinma Partisi grup baskan vekillerinden 
herhangi birini de kendisine cevap vermeye davet etti. Yani bu baslangic noktasi boyle geldigi icin, 
dolayisiyla boyle oldu. Simdi, kendisini de davet etmistim. Sayin Elitas §u ana kadar Sayin Agyuz'un 
sdylediklerine cevap verdi, §u andan itibaren kendisi grubu adina soz aldi. 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Baskan, Sayin Elitas'in sdylediklerine de cevap vermesi 
gerekenler cikacaktir ve bu yolu acarsamz burada kanun gorii§iip muzakere yapamayiz. Yani burasi 
"sen daha karasin, ben daha karayim" tarti§masina zemin olursa Turkiye Biiyiik Millet Meclisi ol-
maktan gikar. 

NURETTiN CANiKLI (Giresun) - Cevap vermek son derece normal. 

MEHMET §ANDIR (Mersin) - Eger arkadaslanmiz tartisacaklarsa basin toplanti salonu var, dii-
elloya gitsinler, orada istedikleri gibi tarti§sinlar. 

BASKAN - Soylediginiz dogrudur ama oyle geli§ti. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Akhniz fikriniz kavgada, diielloda. Biz duello yapmiyoruz, 
tartisjyoruz. 

BA§KAN - Sayin Elitas, siz de artik konuya gelin. 

MEHMET §ANDIR (Mersin) - Ne tartismasi, bu tartisma degil? Boyle bir §ey olmaz! 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Sayin Baskan konuya geliyorum. 

Biraz once Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina konusma yapan arkada§imiz, gergekten... 
KEMAL KILICDAROGLU (istanbul) - Sayin Elitas, yoksulluk sinin ile aghk sininni kanstir-

diniz! 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Neyi kanstirmadilar ki! 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Biraz once Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina konusma 
yapan degerli arkadasimiz, gergekten... 

AKiF EKJCi (Gaziantep) - Kanstirmadiklan ne var ki, hepsini birbirine kanstirdilar! Ulkeyi ka
nstirdilar! 

BA?KAN - Sayin Ekici, yeter artik! 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Ulkeyi kanstirdilar, ulkeyi! 

BA§KAN-Yeter artik! 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Nitekim dogrudur da... (AK PARTi siralanndan "Adabim takm!" 
sesi) 

Adabi biliyorum, senden mi ogrenecegiz adabi? Sen adabi gok iyi biliyorsun! Sen adabi gok iyi 
biliyorsun! 

BA§KAN - Sayin Ekici... Sayin Ekici... 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Sayin Baskan, milletin temsilcisi oldugu igin... 

BASKAN - Sayin Elitas ne yapayim? 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Hakhsiniz efendim, hakhsimz! Grup baskan vekiline rica et-
meniz gerekiyor. 
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BASKAN - Sayin Elitas siz de ana konuya dbniin lutfen, gerekli cevabi verdiniz. 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Simdi, Milliyetgi Hareket Partisi temsilcisi arkadasimiz, ger
gekten burada gok giizel bir konusma yapti ve AK PARTI Grubundan da arkadaslanmiz, biz de dahil 
olmak iizere alkisladik. 

Bu kursu milletin kursiisii. Bu kiirsiide bilgilerimizi milletin temsilcileriyle ve milletle paylas-
mamiz lazim. Bizim birbirimizle sinerji ortaya gikarmamiz lazim. 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Gunaydin! 

MUSTAFA ELITAS (Devamla) - Ortaya koydugu diisiinceleri kabul etmemiz lazim. 

Hemen, konuyla ilgili arkadasjmi sayin bakana gdnderdim, grup baskan vekiline gonderdim ve 
"Milletvekilini bul, o konuyla ilgili tekrar teferruath konusun. Sayin Akkus'un eger teklifi uygunsa, 
bu teklif gergevesinde biz onergeyle bunu destekleyelim." dedim. Herhalde olumlu bir netice gika
cak diye iimit ediyorum. 

Simdi, burada konusan arkadaslanmiz, milletvekili arkadaslanmiz komisyon iiyesi arkadaslari-
mizin yaptiklari gahsmalara itimat ediyorlar, guveniyorlar. Biz de zamaninda komisyon iiyeligi yap-
tik. Bize giivenen arkadaslanmiz bu komisyondan gikan urunleri dinlediler ve dinledikten sonra 
oylanyla desteklediler. 

Hepimizin her komisyonda bulunma imkam yok. Her yasa maddesini her sekilde takip etme 
imkammiz yok, ama bu kursu egitim kursiisii gibi olursa, milleti uyandirma, millete bilgi verme kur
siisii seklinde devam ettigi siirece bundan hem milletvekili arkadaslanmiz buyuk sekilde fayda sag
layacak hem de bunu takip eden ilgili vatandaslar ve tiim vatandaslanmiz konu hakkinda bilgi sahibi 
olmus olacaklardir. 

Bakimz, cografi isaretlerle ilgili gergekten onemli duzenlemeler yapiyoruz. Nasil? Daha once bir 
konunun, bir markanin, bir malm taninabilmesi igin ortaya konulan markaydi, ticaret unvaniydi ve-
saire gibi seylerin bu yasa, sadece bolgeyle sinirh hale gelmesi igin yapilan bir duzenleme. Ornek, 
bir ilimizde "Bizim Bakkaliye" diye varsa, ayni ilde bir daha "Bizim Bakkaliye" veya ayni iiggen ige-
risine, besgen igerisine konulmus isaretle tarif edilen "Bizim Bakkaliye" lafinm ba$ka bir yerde kul-
lamlmamasini amaglayan bir duzenleme olarak ortaya gikmis. Bu konuda emegi gegen arkadaslanma 
tesekkiir ediyorum. 

Su son ciimleyi de ifade etmek istiyorum: Lutfen, bu kiirsiiyii iftira kiirsiisu olarak kullanmaya-
hm. Bu kursii milletin kursiisii, bu kursu igerisinde birbirimize hep yapici, olumlu, giizel seyleri ifade 
ederek gitmek istiyorum. Bakimz, daha Gankaya Belediye Baskaninin soyledigi, 25 meclis iiyesini 
"yamyam" diye ifade ettigi konulara da girmedim Sayin Baskanin uyansiyla. Zaten kamuoyunda da 
tartisihyor. 

Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Elitas. 

Buyurun Sayin Ekici, ne diyorsunuz? 

AKIF EKICi (Gaziantep) - Soz istiyorum efendim. 

BASKAN - Niye? 

AKIF EKiCi (Gaziantep) - Gaziantep konusunda Sayin Grup Baskanvekili bilgi sahibi olma-
dan hem Meclisi hem kamuoyunu yamltmistir. O yamltmayi -satasma da var konusmamn igerisinde-
duzeltmek istiyorum. 
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BASKAN - Sizin sahsimza ait bir satasma olmadi, isminiz gecmedi. 

AKIF EKICi (Gaziantep) - Peki, o zaman kamuoyu yanhs bilgilendirilmistir. O yanhs bilgi-
lendirmeyi duzeltmek istiyorum. 

BASKAN - Su anda siz de duzelttiniz, Sayin Agyiiz zaten onlan anlatti. 

AKIF EKICi (Gaziantep) - Duzeltmek istiyorum, yanhs bilgi verilmistir, kamuoyu yaniltilmi§-
tir. Duzeltmek istiyorum. 

BASKAN - Sayin Agyiiz anlatti. 

KEMAL KILICDAROGLU (Istanbul) - Sayin Baskan, bir dakikahk siire verin. 

BASKAN - Evet, boyle bir usuliimiiz yoktur, Sayin Kihcdaroglu en iyi sekilde bilir. Yani, lut
fen usuletle, suhuletle §u kanunu cikaracaksak cikarahm. Siz de geregini yaptiniz. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sahsima "yalanci" demistir, "miifteri" demistir, belgelerim var, 
cevap vermek istiyorum. 

BASKAN - Sahis olarak soylemedi, genel olarak soyledi. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Kacma Grup Balkan Vekili, oyle kamuoyunu yaniltma! 

BASKAN - Evet, sahislar adina ilk soz, Mersin Milletvekili Sayin Akif Akkus'ta. 

Buyurun Sayin Akku§. (MHP siralanndan alki§lar) 

Siireniz on dakika. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Grup Ba§kan Vekili, kamuoyunu yaniltma, yalan sdyleme, ag-
zina yakismryor senin. 

MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Biz yalan soylemeyiz. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Kacma, cevap verecegim sana! 

BASKAN - Sayin milletvekilleri... 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Efendim benim soz hakkim var niye vermiyorsunuz bana? Bana 

"yalanci" dedi, "iftiraci" dedi. 
BASKAN - Sizin de neler soylediginiz malum. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Ben belgeli konusuyorum. 

BASKAN - Sayin Agyiiz... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sayin Baskan, bana soz vermeniz lazim. 

BASKAN - Sayin Agyiiz, hala soylemeye devam ediyorsunuz. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Bana "iftiraci" demistir, "yalanci" demi§tir. 

BASKAN - Sayin Agyiiz... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Benim soz hakkim var. 

BASKAN - Anlattimz, herkes duydu. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Efendim, bana "yalanci" demi§tir, "miifteri" demi§tir bana. 
Benim cevap hakkim dogmu§tur, bana bir dakika soz vermek zorundasiniz. 

KEMAL KILICDAROGLU (istanbul) - Sayin Baskan, bir dakika soz verin efendim. 
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BASKAN - Tutanaklan getirtecegim, bakacagim. Buyurun oturun. 

Sayin Akkus, buyurun. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - iki dakikada tersini ispat edecegim Sayin Baskan 

AKiF AKKUS (Mersin) - Sayin Balkan, degerli milletvekilleri... 

BASKAN - Tutanaklara bakacagim dedim! Arkadasimizi lutfen dinleyin! (AK PARTi sirala
nndan alkislar) 

Buyurun. 

AKiF AKKUS (Devamla) - Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; goriisiilmekte olan kanun ta-
sansiyla ilgili §ahsim adina soz almis bulunmaktayim. 

Biraz onceki konusmam sirasinda belirtmistim, surada, elimde birtakim listeler var, bu listeler 
de Turk Patent Enstitiisu tarafindan yayimlanmis. olan listeler ve bu listelerde, cografi isaret almak 
uzere patent basvurusu yapilmis. olan urunler var. Biraz once bunlarin bir kismim belirttim, bunlarin 
bir kisminin ismini verdim, ama birkacim daha vermek istiyorum. Bunlar da, Afyon kaymagi, An
takya nar eksisi, Ayder bah, Ayvalik tostu, Bafra pidesi, Bodrum mandalinasi... 

OZNUR CALIK (Malatya) - Malatya kayisisi... 

AKiF AKKUS (Devamla) - Malatya kayisisini demin soylemistim zaten. 

Evet, Bursa kestane §ekeri... 

BiLGiN PACARIZ (Edirne) - Edirne peyniri var. 

AKiF AKKU§ (Devamla) - Edirne peyniri tabii. 

Denizli'nin horozu, Diyarbakir karpuzu... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Bitlis'in bah... 

AKiF AKKU$ (Devamla) - Eflani hindi bandirmasi, eniste findigi, Erzurum civil peyniri, Gu-
miildiir mandalinasi, Hamsikoy siitlaci, iznik cinisi, Karamiirsel sepeti -bu, deyim olarak da sik kul-
lanildigi igin nereden geldigi belirtiliyor- Kastamonu salebi, Kirklareli koftesi, Oltu cag kebabi, 
Safranbolu lokumu... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Anamur muzu... 

AKiF AKKUS (Devamla) - Anamur muzunu belirttik deminki konusjnamiz sirasinda ama bir 
daha belirtelim, Anamur muzu. 

BASKAN - Sayin milletvekilleri... 

AKIF AKKUS (Devamla) - Tarsus catalburun av kopegi, Tarsus cezeryesi, Tarsus cevizli seker 
sucugu, Tarsus karakus. tathsi, Tarsus kerebic tathsi, Tarsus yayla bandirmasi gibi uzayip giden urun
ler. Mutlaka bunlarin igerisinde her ilimizi, hatta her ilgemizi kapsayan, cografi i§aret almak iizere 
muracaat etmis. uriinler bulunmaktadir diye belirtebiliriz. 

Simdi biraz once hizh bir §ekilde gectigim ama daha iyi anlasihnasi igin yeniden uzerinde dur-
mak istedigim bir paragrafa donmek istiyorum: inceleme, tescil, yayin ve iicretler diye bir bahis var. 
Burada bakiyoruz, Enstitii ba§vuruyu 3'iincii, 5'inci, 7'nci ve 8'inci madde hukumlerine uygunlugu 
yonunden inceliyor yani yayimlanmasinda, bunun bu §ekilde tescile konu olmasinda neler gerek-
liyse bunlan inceliyor. Gerekli gordiigu durumlarda ve yonetmelikte ongoriilen sureler iginde yerine 
getirilmek iizere eksiklerin giderilmesini ve ek bilgi ve belgenin verilmesini istiyor. 
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Enstitu, gerektiginde basvuruyla ilgili teknik bilgilerin kanitlanmasi icin basvurunun konuda 
uzman bir veya birden fazla kamu kurulusu veya universite veya tarafsiz ozel kurulu? tarafindan in-
celenmesini talep edebiliyor ki bunlarin prosediirler olarak dikkate ahnmasi gerekiyor. 

Bunlardan sonra, tabii bunu isteyen kisilerin Enstitiiye bir ucret odemesi gerekiyor. Dolayisiyla 
"Bu iicret, muracaat eden ozel yahut da tiizel kisiler tarafindan odenir." diyoruz. 

"3, 5, 7 ve 8'inci madde hukiimlerini kapsayan ba§vurular Enstitti tarafindan Resmi Gazete ile 
yurt capinda dagitimi olan en yuksek tirajh gunluk gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan 
yoluyla yayimlanir." deniliyor ki biraz once de belirttigimiz gibi, biz burada, bu "en yuksek tirajh giin-
luk gazetelerden ikisinde" yerine soyle diyelim diyoruz: "En yiiksek tirajh gunluk gazetelerin uciin-
den birisinde..." Yani uc gazeteden birisinde en azindan bunun yayimlanmasi gerekir diye 
dii§unuyoruz. Mutlaka yayimlanmasi lazim duyuru agisindan ama bunun ikisini de istedigimizde ne 
olacak? Birazcik masrafi artirmi§ olacagiz. 

Elbette ki cografi i§aretler fevkalade onemli diye hem ben belirttim hem de diger konu§maci ar
kadaslanmiz belirttiler ve mutlaka bunlarin tescillenmesi gerekiyor. Tescillendigi zaman bunlar daha 
kolay pazarlanabiliyor, daha kolay pazara gonderilebiliyor. Mesela, italya'nin Padova kenti var. Pa-
dova kentinde ayakkabi iireticileri var, bunlarin sayisi be§ on tane ama dunyanin her yerinden sipa
ris. ahyorlar ve bu siparisi veren ki§iler ayakkabiyi gormuyor icabinda, belki arkada§inda, esjnde 
dostunda gdrmu§ olabiliyor ama kendisi bizatihi ayakkabiyi gormiiyor. Gidiyor, dlgiisunu veriyor, ya-
ziyor oraya: "Bana su renk, §u cins, §6yle ayakkabidan gonderin." diyor ve bunlarin fiyati da bizim, 
normal, burada aldigimiz en pahali ayakkabidan belki de 2-3 misli pahahya satihyor ama bunlar 
bunu ahyorlar. Niye? Giinkii guveniyorlar, ayaklanna guzel oturacak, ayaklannda giizel duracak. 
Neticede bunlar marka olmu§ ve buna guvenerek ahyorlar. Bu yuzden, biz de iirettigimiz her iirunun 
mutlaka marka haline gelmesini arzu ediyoruz ve bunlarin tescillenmesini istiyoruz. 

Dolayisiyla, bu maddede yapacagimiz bu degisiklik ulkemize, insanlarimizin emeginin deger-
lendirilmesine boyle bir hizmette bulunacaktir. Bu yuzden, bunu biz kabul ediyoruz yani ben ve gru-
bum olarak -demin soylemeyi tabii yetistiremedim- kabul ediyoruz. Bu yasa mutlaka gegmeli ve 
faydali olacagi kanaatindeyiz ama yasada kiigiik bir degisikligin yapilmasini da arzu ettigimizi tek
rar ediyorum. 

Demin belirttim, burada Trabzon telkariye ve hasin dedigimiz sey bazen bilezik olarak kullam-
hyor, bazen bileklik olarak kullamhyor. Ama bir arkadasimiz da buradan belirtti, dedi ki "Gocuk ev-
lendirmediniz." Dolayisiyla, demek ki gocuk evlendirenler bundan bir tane gelinlerinin eline takmak 
durumunda kahyorlar ve boylece biliyorlar. Gergekten bu, bugun artik Tiirkiye'nin birgok yerinde ure-
tiliyor. Yani bakiyorsunuz Mersin'de "Trabzon hasin" diye, telkariyeden yapilma urunler var ama 
bunlar, adi ustunde "Trabzon hasin" diye gegiyor ve herkes bunu guvenle alabiliyor. Bu bakimdan 
biz buttin iirunlerimize boyle markalar iiretmek, markalar geli§tirmek dunimundayiz ancak bunun igin 
de mutlaka ve mutlaka el sanatlan konusunda olsun, tanm urunleri sahasinda olsun vatanda§a bu 
urunleri daha iyi iiretmeleri yonunde, devletin, Hiikumetin sahip gikmasi gerekir diye belirtiyorum. 
Bu degisiklikle ilgili bir onergeyi biraz sonra Ba§kanhga takdim edecegim. 

Konusmalanm bundan ibaret. In§allah, bu yasa iilkemize, milletimize ve milletimizin emeginin 
degerlendirilmesine faydali olur dilegiyle yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan al-
ki§lar) 

BALKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Akkus. 

Sayin milletvekilleri, ig Tuzuk'un 66'nci ve 67'nci maddelerini okumak istiyomm: 
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"madde 66- Kursudeki iiyenin sozu ancak Baskan tarafindan, kendisini ictiizuge uymaya ve ko-
nudan aynlmamaya davet etmek icin kesilebilir. 

Iki defa yapilan davete ragmen, konuya gelmeyen milletvekilinin ayni birlesimde o konu hak
kinda konusmaktan menedilmesi, Baskan tarafindan Genel Kurula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, goriismesiz isaret oyu ile karar verir. 

madde 67- Genel Kurulda kaba ve yaralayici sdzler soyleyen kimseyi Baskan derhal, temiz bir 
dille konusmaya, buna ragmen temiz bir dil kullanmamakta israr ederse kiirsiiden ayrilmaya davet 
eder. Baskan, gerekli goriirse, o kimseyi o birlesimde salondan cikartabilir. 

Baskanhga gelen yazi ve onergelerde kaba ve yaralayici sdzler varsa, Baskan, gereken diizelt-
melerin yapilmasi icin, o yazi veya onergeyi sahibine geri verir." 

Hatirlatmak istedim. 

Sahislar adina ikinci soz, Mersin Milletvekili Sayin Mehmet Sandir'da. 

Buyurun Saym Sandir. (MHP siralanndan alkislar) 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; goriisulmekte olan 221 
sira sayih Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Ya
pilmasina Dair Kanun Tasansi'nin tiimu uzerinde sahsim adina soz almis bulunuyorum. Oncelikle 
yiice heyetinizi saygilanmla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, Degerli Baskamm; gergekten bu kiirsunun korunmasi gerekiyor. Bu kursu 
milletin kursiisii. Bu kursiide milletin sorunlanna goziim iiretmek ve milletin buraya giivenini devam 
ettirmek gibi bir sorumluluk hepimizin uzerinde bulunuyor. 

Tabii ki milletvekilleri ozgiirdur, konusacaklardir. Milletvekilleri bolgeleriyle ilgili, iilke sorun-
lanyla ilgili ellerindeki belgeye ve bilgiye dayah olarak konusacaklardir. Bu konusmanin sekli kendi 
takdirleridir, ona bir sey sdylemiyorum ama zamanlamasinin belirlenmesinde biraz hassasiyet gos-
termemiz lazim. Hepimiz yapiyoruz... 

BASKAN - Sayin Sandir, siz de soz aldiginiz konuya doniin lutfen. 

MEHMET SANDIR (Devamla) - Hayhay, gok tesekkiir ediyorum Sayin Baskamm ama bir grup 
baskan vekili olarak, bu Meclisin gahsmasmdan sorumlu bir kisi olarak bu konuda yasanan tartis-
malardan rahatsizhgimi ifade etmek igin bu ciimleleri ifade ettim. Temennim sudur: Gergekten bu kiir-
siinun hukukuna riayet etmemiz gerektigini diisuniiyorum. 

G6rii§mekte oldugumuz kanun bana gore onemli, bana gore giizel bir kanun, yani cografi isa
retlerin uzerinden, cografi isaretlerin korunmasiyla ilgili bir uluslararasi hukuktan faydalanarak kendi 
milli uriinlerimizin uluslararasi piyasada rekabet giiciinii hasil edebilmenin bir imkam. Bu konuda 
uluslararasi kuruluslarda Turkiye'nin rekabet giiciinii artirabilme imkanini kazanacak bir ig hukuk 
olusturuyoruz. Biz bunu dogru buluyoruz. Grubumuz adina konusan sayin arkadasimiz da bu ko
nuyla ilgili gergekten giizel de bilgiler verdi. Bu gerilen ortami da yumusatabilmek igin, gok hos, 
butun bolgeleri kapsamasa bile, akhna geldikge tiim bdlgelerle ilgili milli iiriin diyebilecegimiz, bize 
ait iiriin diyebilecegimiz ve uluslararasi piyasalarda rekabet giicii bulabilecegimiz urunleri burada 
ifade etti. Bunlarla ilgili cografi isaretlerin konularak korunmasmi ve bunun uluslararasi piyasada, 
uluslararasi kuruluslarda, Dunya Ticaret Orgiitunde ve -bir baska drgiit daha var, burada kanunun 
gerekgesinde yaziyor- TRIP'S dedikleri drgiit nezdinde bunun kabul ettirilmesini saglamayi amagh-

- 4 0 5 -



TBMM 15 .10 . 2008 0 : 4 

yor bu kanun. Bu kanun, Hukumetin, Tiirkiye'yi ybnetenlerin elini guglendirerek bir imkan sagla
yacak. Dolayisiyla burada bundan faydalanarak ben de bana taninan bu siire igerisinde... Milli iiriin, 
ulusal uriin veya istisna uriin diye bir literaturii, bir terimi Tiirk hukukuna kazandirmak gerektigi ka
naatindeyiz. 

Degerli milletvekillerimiz, Dunya Ticaret Orgutu veya diinya ticareti gergekten entegre olmayi, 
birbirleriyle ayni hukuk igerisinde yiiriitulmeyi bir amag olarak oniimiize koydu ve bu noktada kendi 
uriinlerimizi, kendi ticaretimizi yeterince koruyamamak gibi bir sonugla karsila§iyoruz. Dolayisiyla, 
eger kendimize ait uriinleri, giftgimizi, uretimimizi korumak istiyorsak uluslararasi hukukun bazi 
imkanlanndan faydalanarak kendi uriinlerimizi, bazi uriinlerimizi, ozel uriinlerimizi diinya ticareti
nin rekabetinden, rekabet giicunden korumamiz gerekiyor. Bu buna bir imkan ve firsat verecektir. 

Bu anlamda -ben kendi bolgemi tamdigim igin sdyluyorum- mesela Anamur muzu, mesela Ka
radeniz'in findigi, Rize'nin gayi gibi uluslararasi piyasalarda rekabet giiciimuzun oldugu uriinlerde, 
bu konularda bizim bu uriinleri koruyucu, bu uriinlerin ticaretini koruyucu bazi tedbirleri, bazi hu
kuki tedbirleri bir §ekilde, en azindan ig hukukumuzda saglamamiz gerekiyor. Saglayahm ki ulus
lararasi piyasada da gerek Avrupa Birligi kriterleri gerek Dunya Ticaret Orgutunun kriterleri gerekse 
diger uluslararasi ikili anlasmalarla belirlenen hukukun di§ina tasiyabilelim ve bunu bu rekabetin, aci-
masiz bu rekabetin kiskacindan kurtarabilelim diye dii§iinuyoruz. Bunun igin, Sayin Sanayi ve Ticaret 
Bakammiza, milli uriin, istisna uriin, yerli iiriin... Vardir uluslararasi ticarette. Ben Dis Ticaret Miis-
te§arhgindaki sayin ilgililere sordum "Var midir bunun ornegi?" diye, "Vardir, evet." Bazi iilkelerin 
kendilerine ait bazi uriinlerini bu genel kurallann disina ta§idiklan orneklerin oldugunu ifade ettiler. 
Bu anlamda bizim de insammizin, halkimizin disiyle tirnagiyla urettigi... Muzun nasil uretildigini bi
liyor musunuz degerli arkadaslar? Fmdigin nasil uretildigini -Karadenizli milletvekilleri var kar-
simda- gayin nasil uretildigini dunya biliyor mu? Bu uriinii biz koruyamazsak, bu uriinii uluslararasi 
rekabete kar§i koruyamazsak, iste uluslararasi hukukun belirledigi rekabetten, acimasiz rekabetten ko
ruyamazsak o insammiza nasil hizmet gotiirecegiz? O iiriinii nasil koruyacagiz? O anlamda bu kanun 
buna imkan verebiliyor mu? Bilmiyorum. Bu hukuken mumkun olabilir mi? Onu gok teknik olarak 
bilmiyorum ama Saym Sanayi ve Ticaret Bakanimizdan, sayin iktidardan bu anlamda bir literatur ge-
listirerek, milli uriin, yerli uriin, istisna uriin gibi bir hukuk gelistirilerek, Tiirkiye'ye ozel, Tiirkiye'ye 
ait ve uretilmesi gok gileli olan, bazilannda da diinya pazarmda buyiik paya sahip oldugumuz -me
sela findik gibi- bazi uriinleri, bize ait uriinleri ve bu uriinlerin ureticilerini koruyucu bir hukuk ge-
listirmek sorumlulugu bu Meclisin ve bu Hiikumetin ve Sayin Bakanin iizerindedir. Bunu bir temenni 
olarak, bu firsattan da faydalanarak ifade etmek istiyorum. 

Degerli milletvekilleri, gergekten biz en dogru kanun uzerinde, en gerekli, hakh kanun uzerinde 
bile bu kursude ve bu zeminde birbirimizi yaralayarak bir tartismayi... Burada miizakere yapiyoruz. 
Muzakere karsjhkh fikir teatisi demektir. Eger birbirimizi yaralayarak -baska konulan da buraya- bu 
firsatlan kullanarak eger bu kanunlann onemini, bu kanunlann gerekliligini azaltici bir iislup geli§-
tirirsek yazik etmis oluruz, haksizhk yapmi§ oluruz diye du§uniiyorum. 

Ben bu kanunun faydali bir kanun, gerekli bir kanun oldugunu diisuniiyor, destek verecegimizi 
de ifade ediyor, heyetinizi saygilanmla selamhyorum. Sag olun. (MHP siralanndan alkisjar) 

BA§KAN - Te§ekkur ederim Sayin Sandir. 
§imdi tasari uzerinde soru-cevap islemi yapacagiz. 
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Saym Dogru... 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Saym Baskan. 

Sayin Bakana sormak istiyorum: Ulkemizde bu yil gifteilikle ugra§an insanlanmiz urettikleri 
urunleri istedikleri fiyata satamamis ve biiyiik oranda zarar etmislerdir. Ozellikle Tokat ili igin soy
luyorum, Tokat Kazova, Kelkit, Artova ovalannda domates, sogan gibi iirunler tarlada kalmis para 
etmemistir. Giibre, ilag, mazot fiyatlan gok yukselmis ve §u anda giftgi iiretimle ilgili borg batagina 
batmistir. Bu kanunla, ulkemizde uretilen uriinlere cografi isaretler konulacaktir ancak uretim yapa-
cak giftgi kalmamistir. Bu kanunla beraber giftgiyi rahatlatacak, borglanni ddetecek kanunlar yapa-
maz miyiz? 

Su anda giftgiye uretim igin giibre, ilag, tohumluk veren esnaf, giftginin kendine odeme yapa-
mamasindan dolayi gok zor durumdadir. Esnafla ilgili bir iyilestirme dusiiniir musunuz? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Bulut... 
AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Saym Bakanim, Ayvahk, Burhaniye, Gomeg, Edremit 

zeytinyaglan, Avrupa'da katildiklan butiin yansmalarda odiil almi§lardir, cografi isarete sahiptirler. 
Suriye ve Filistin Avrupa Birligine yag satmak igin kota aldigi halde, biz Avrupa Birligi gumruk bir
ligine dahil, bunun sorumlulugunu ve ceremesini geken bir iilke olarak, nigin Avrupa Birliginden 
zeytinyagi satabilmek igin kota alamiyoruz? Bu konuda bir galismaniz var midir? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Agyiiz... 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Efendim, ben demin soz istemek igin isiga basmistim, Saym Eli-

tas'a cevap vermek igin ama siz soz vermediniz. Bu konuda da soyleyecek bir soziim yok. 

BASKAN - Daha tutanaklar gelmedi, daha da konu bitmedi. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Tesekkur ederim. 

BA§KAN - Dolayisiyla, okuyacagim, degerlendirecegim ve gerekiyorsa size soz verecegim. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - ilginize tesekkur ederim. O nedenle basmistim. 

BASKAN - Tamam. 

Sayin Ekici... 

AKIF EKiCi (Gaziantep) - Ben de aym nedenle basmistim. 

BASKAN-Peki. 

Sayin Bakan... 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska
mm, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Evet, gergekten son derece onemli, bir tek maddelik olsa dahi herkes tarafindan olumlu karsila-
nan bir gahsma. Ashnda 1995 yihnda kanun hukmunde kararname yapilmis. Bugiin patent, marka, 
tasarim, cografi isaretlerle ilgili butiin kanunlar, kanun hukmunde kararnamelerle 1995 yihnda ya
pilmis. Bu da tek bir maddelik 2005 yihnda, gegen donemde hazirlanmis ancak gesitli, bilinen se
beplerle maalesef bugune kalmis. 

Ashnda konunun tamamini topyekiin bir sekilde ele ahyoruz. Degerli milletvekillerimizin biraz 
ewel konuyla ilgili belirtmis oldugu konularda, belirtilmis olan hususlarda arkadaslanmiz gerekli not-
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lan aldilar. Bununla ilgili Meclise sunacagmuz dort adet gerek patent gerek marka ile ilgili, tasa-
nmla ilgili kanunlarda bunlan tekrar degerlendirecegiz. Bunun getirilmesinin en onemli sebebi -tek 
madde dahi olsa- Turkiye'de hem milli iiriine sahip gikilmasi hem bu bilinc ve kapasitenin artinlmasi 
hem de iireticilerimizin girdi maliyetlerinin, pazarlama maliyetlerinin ve bu konuyia ilgili maliyet
lerinin dusuriilmesi noktasinda... Tek maddelik oldugu halde son derece onemli bir konu. 

Tabii ki bu konuda bir bilinclendirme gahsmasi da ashnda Patent Enstitusu tarafindan, gerek 
valiliklerimiz gerek belediyelerimiz tarafindan yapihyor. Bu konuda Turkiye Odalar ve Borsalar Bir
ligi ba§ta olmak uzere ilgili odalarla bu konuda tanitim toplantdan yapihyor. Ama gosteriyor ki bu 
konuyia ilgili galismalar daha da fazla artinlarak yapilmak durumunda ve umuyorum ki, in§allah bu 
tasari -tek maddelik dahi olsa- yasalastigi zaman daha fazla cografi isaret ahnmasini, daha fazla iiriin 
garni gikmasini ve ozellikle ulkemiz basta olmak uzere birgok alanda bu konuda pazarlama nokta
sinda Tiirk uriinlerinin daha fazla yer almasini saglayacak olan bir gah§madir. 

Dile getirilmis olan hususlar, biraz ewel bahsedilen hususlar; bunlar, asagi yukan, ortalama yiiz 
altmi§ ila yiiz yetmis maddeden olusan dort ayn ayn kanun diizenlemesinde ilgili konular dikkate 
mutlaka ahnacaktir. Ama uzerinde -yine umuyorum ki- mutabakat saglanacak olan gelismelerdir. 

Degerli milletvekillerimizin bahsetmi§ oldugu sorularla ilgili §unu gok net ifade edebilirim ki, 
tabii ki gerek mevsimsel gerek konjonkhirel geli§meler gerek meteorolojiyle ilgili gelismeler ister is
temez bazi zaman uriinlerde bir arz fazlahgi, zaman zaman da arz eksikligi yaratiyor. Bunlarla ilgili, 
herhangi bir ydla ilgili bir sistem belirleyip "Her yd aym §ekilde olacak." gibi bir beklenti igine gir-
memiz soz konusu olmaz. Ancak §unu gok net ifade edeyim: Bakanhgim on yedi ticari hiiviyeti olan 
nihai iiriinle ilgili birliklerin bagh oldugu bir bakanhktir. Bunun yam sira tanmla ilgili birgok konu
daki birliklerin bagh oldugu bakanlik Tanm ve Koyisleri Bakanhgimizdir. Bu noktada gerekli dii-
zenleyici galismalar arasinda, 2000 yilmdan itibaren birliklerle ilgili ve birliklerin ekonomik 
giiglerinin yeniden yapilandinlmasi ve borglannin diizenlenmesiyle ilgili gok onemli galismalar ya
pildi. Bildiginiz gibi, Yeniden Yapilandirma Kuruluyla ve Diinya Bankasindan ahnmis olan destek-
lerle gok onemli galismalar yapildi. Onumuzdeki gunlerde bununla ilgili de bir yasa gah§mamizi 
getirecegiz. O yasada da bahsedilen hususlara kismen yer verilebilir. 

Ancak, sunu gok net ifade edeyim ki, tabii ki ureticimizin, esnafimizin sartlarmin en iyi sekilde 
saglanmasi, iiriiniimuzun en iyi §ekilde degerlenmesi ve ozellikle el emegi, goz nuruyla bunu yapan 
ureticimizin haklanni, menfaatlerini en iyi §ekilde kullanmasi noktasinda onemli galismalar yapiyoruz. 

Ama gok net ifade edeyim: Yine dunyada birgok yerde gida ve tanm konusunda, enerji konu
sunda gok ciddi sikintilann yasandigi ve dunyanin ekonomik dengesini bozacak ozellikle iki konu-
dan biri olan gida, tanm basta olmak uzere bu konularda onemli galismalar yapiyoruz. Ozellikle 
Dogu Anadolu Projesi, GAP projesi ve KOP projesiyle tanm ve hayvancilik konusunda gok onemli 
basanlar elde edilecektir. Yapilacak olan, Tanm Satis Kooperatifleri Birligi, Hal Yasasi gibi yani 
sebze ve meyve ticaretinin duzenlenmesi gibi oniimiizdeki giinlerde yuce Genel Kurula getirecegi-
miz kanunlarda bahsedilmi§ olan hususlar da tek tek ahnacaktir. 

Ben te§ekkur ediyorum Sayin Ba§kanim. 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Zeytinyagi Sayin Bakamm... 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Zeytinyagiyla 

ilgili konuyu size yazih olarak bildiririm Sayin Milletvekilim. 
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BASKAN - Tesekkur ederim. 

Tasannin tumii uzerindeki goru§meler tamamlanmistir. 

Maddelerine gegilmesini oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

l'inci maddeyi okutuyorum: 

C O G R A F I I S A R E T L E R I N K O R U N M A S I H A K K I N D A K A N U N H U K M U N D E 

K A R A R N A M E D E D E G T S i K L I K Y A P I L M A S I N A D A I R K A N U N T A S A R I S I 

MADDE 1- 24/6/1995 tarihli ve 555 sayih Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiik
miinde Karamamenin 9 uncu maddesinin uguncu fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"3, 5,7 ve 8 inci madde hukumlerini karsilayan basvurular, cografi isaretin mense ad oldugu du
rumlarda, Enstitu tarafindan Resmi Gazete ile cografi isaretin uretim alanim kapsayan ilde yayimla
nan bir yerel gazetede yayimlamr, cografi isaretin ait oldugu uretim alanimn birden fazla ili kapsamasi 
dummunda ise cografi isaretin kapsadigi biitiin illerde yayimlanmak sartiyla, bu illerde yayimlanan 
yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayimlamr. Cografi isaretin mahreg isareti oldugu durum
larda, mense adlar igin gegerli olan, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanina ek olarak basvurunun 
Resmi Gazetede ilan edildigine iliskin bilgi ilani, yurt gapinda dagitimi olan en yuksek tirajh giinliik 
gazetelerden ikisinde ilan yoluyla yayimlamr. Yayima iliskin her tiirlii masraf basvuru sahibinden 
karsilanir." 

BASKAN - Madde uzerinde gmplar adina soz talebi vardir. 

ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adina Mugla Milletvekili Saym Fevzi Topuz'a aittir. 

Buyurun Sayin Topuz. (CHP siralanndan alkislar) 

Siireniz on dakika. 

CHP GRUBU ADINA FEVZi TOPUZ (Mugla) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gorii-
Sulmekte olan 221 sira sayih Cografi isaretlerin Komnmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararna
mede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'mn l'inci maddesi uzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Gmbu adina soz aldim. Yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, cografi isaret, esyalann uzerinde kullamlan bir isaret olup iiriiniin belli 
bir cografi bdlgeden kaynaklandigmi tammlayan ve uriinun kalitesi, iinii veya karakteristik ozellik
lerinin belirli bir cografi bdlgeden kaynaklandigmi isaret eden bir haktir. 

Cografi isaretler tanm urunleri gibi gesitli urunler igin kullanilabilmektedir. Ornek olarak, pey-
nir: Edirne peyniri, Bergama peyniri, Erzincan tulumu gibi; zeytinyagi konusunda ise yine Milas 
zeytinyagi, Ayvahk zeytinyagi gibi. 

Cografi isaretlerin kullanimi tanm iiriinleri ya da alkollii igecekler ile sinirh olmamaktadir. Ayni 
zamanda cografi isaretler bir iiriinun, iiriinun kaynaklandigi yerde bulunan ozel uretim becerileri ve 
gelenekleri gibi insani faktorler nedeniyle olusan ozel niteliklerini vurgulayabilir. Anilan mense bir 
koy, kasaba veya bir sehir olabilir. Ornek olarak Antep baklavasi, Milas hahsi gibi. 

Ticari marka, bir sirket tarafindan kendi mallanni ve hizmetlerini diger sirketlerin mal ve serv-
islerinden ayirt etmek igin kullamlan bir isarettir. Bu isaret sahibine diger sirketlerin bahse konu isa
reti kullanmasmi engelleme hakki vermektedir. Bir cografi isaret ulusal ve uluslararasi kurallara 
uygun olarak gesitli sekillerde komnabilmektedir. Ulkemiz Dunya Ticaret Orgutu muzakerelerinde 
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cografi isaret korunmasi konusunda §arap ve alkollu icecekler ile diger urunler arasinda siiregelen ay-
nmcihgin ortadan kaidinimasi ve olu§turulmasi dusiiniilen 90k tarafli mekanizmadan cografi i§aret 
korunmasi saglanabilecek butun urunlerin yararlamlmasi gerektigini savunmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; fikri haklann yeterli ve etkin kullanilmasi uluslararasi ti-
caretin ve yatinm hareketlerinin artinlmasi bakimindan buyuk onem ta§imaktadir. Fikri haklann ko
runmasi alaninda ulkelerin mevzuatinda farkhlik bulunmasinin bazi ulkelerde koruma olmasinin ve 
korumamn ihtiyaca cevap verecek boyutta saglanamamasinin uluslararasi ticaret uzerindeki oiumsuz 
etkilerine ilgisiz kahnmamis ve Diinya Ticaret Orgiituniin kurucu anlasmasi ve yer alan Ticaretle 
Baglantih Fikri Haklar Anlasmasi'yla iiye ulkelerde bu alanda var olan farkhliklan ortadan kaldira-
rak kurallara baglanmis ongoriilebilir bir ortam yaratilmasi ve sorunlann sistematik olarak cozum-
lenmesi hedeflenmistir. Soz konusu anla§ma 90k tarafli ticaret sisteminin temel prensiplerinin ve 
fikri haklarla ilgili diger uluslararasi anlasmalann uygulama, koruma anlasniazhklarimn halline ilis
kin diizenlemelere yer vermektedir. Fikri Haklar Anlasmasi eser sahibinin haklan ve kom?u haklar, 
markalar, cografi i§aretler, endustriyel tasanmlar, patentler, entegre devlet topografyalan, aciklan-
mamis bilgilerin korunmasi ile sdzle?meye bagh lisanslarda rekabete karsi uygulamalann denetimi 
konulanni kapsamaktadir. 

Degerli milletvekilleri, Turkiye gerek Fikri Haklar Anlasmasi gerekse Avrupa Birliginin fikri 
haklarla ilgili diizenlemelerine uyumun bir parcasi olarak 1995 yihnda fikri haklar konusunda onemli 
yasal degisikliklere gitmi§tir. Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararname 
bu kapsamda yiiriirliik kazanmi§tir. 

Cografi isaretlerin korunmasi ve kuresel bilinirligin artinlmasi, ulkemizin sahip oldugu doga, 
kiiltur, sanat potansiyeli ve zengin uriin cesitliligi dikkate alindiginda, Turkiye'nin kuresel rekabet gii-
cunun artinlmasi bakimindan buyiik onem tasimaktadir. Zira, yore, il ve ilce bazinda ozgun nitelik 
ta§iyan, bu baglamda cografi isaret konulmasina konu olabilecek butun cesjtliligin uluslararasi ticari 
zeminlerde tamtilmasi, soz konusu iiriinlere yonelik ilgi ve talebin artmasina, dolayisiyla goreli re
kabet iistiinlugiine yol acacaktir. 

Degerli milletvekilleri, bu noktadan hareketle ilke olarak cografi isaretin tescilini kolaylastira-
cak tiirden diizenlemelerin desteklenmesinin geregi kacinilmazdir. Ancak, bu yaklasimla birlikte 
mevcut degisiklik yasa taslagiyla bazi cekinceler ortaya konmahdir. 

Bunlardan birincisi, madde gerekcesinde vurgulandigi iizere ba§vuru sayisina nazaran tescil sa
yisinin simrhhgindan hareketle, tescil kolayhgi getirilmesi i?in on yd beklenmesidir. Ulkemizin re
kabet giicuniin artinlmasina yol agabilecek bir degi§ikligin bir an ewel ger9ekle§mesi gerekmektedir. 

Bu konuyia ilgili vurgulanmasi gereken bir diger husus ise cografi i§aret korunmasina yonelik 
tescil sayisinin artirilmasinin sadece yayimlanma yukumluluguniin kolayhginin getirilmesiyle simr-
landinlmamasi, bunun yam sira ozellikle gorece az geli§mi§ yerlesim merkezlerinde yasayan yurt-
taslann bilgilendirilmesi, egitilmesinin onem teskil etmesidir. Bu noktada, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi 
ile Turk Patent Enstitiisunun ortak bir eylem plani dahilinde egitim, bilgilendirme faaliyetlerinin bas-
latilmasi yerinde olacaktir. 

Ulkemiz kulturel ve yoresel uriin bakimindan zengin bir cografi iiriin gesjtliligine sahiptir. Mev
cut iiriin cesitliliginin uluslararasi ticarete tasjnmasi, bu urunlerin her §eyden ewel ulkemizde cog
rafi i§aret korunmasi altina ahnmasiyla miimkundur. Yetkililer zamamnda cografi isaret tescil 
basvurusunda bulunmadigi igin birgok iiriinumiiz yabancdar tarafindan sahiplenildi. Ornegin, lo-
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kumu Ingilizler sahiplendi, beyaz peyniri ve yogurdu Bulgarlar sahiplendi, baklavaya da Rumlar 
sahip cikti. Bazi uriinlerimiz ise gumriiklerden geri gelmeye basladi. Ornegin, gecen yil Rusya, tanm 
urunlerimizde, sebze ve meyveler uzerinde boyle bir tescil olmadigmdan dolayi ve kullamlan ilag
lann mensesi belli olmadigmdan dolayi geriye gonderdi ve ulkemiz, oldukga, sebze ve meyve ihra
cati konusunda geriye kaldi. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; son olarak, cografi isareti korumanin yayginlastinlmasi-
nin kuresel rekabetin giiciinii artirmasi igin gerekli bir kosul oldugu kabul edilmekle birlikte yeterli 
bir ko?ul olarak degerlendirilemeyecegini de vurgulamak gerekmektedir. Uriinlerimiz uluslararasi 
piyasalarda yeterince tanitilmadikga tescil edilen cografi i§aret sayisindaki arti§ higbir anlam ifade et-
meyecektir. Bu nedenle, bir yandan, fikri haklann muzakerelerinde cografi i§aretlerin koninmasmi 
saglayacak ve bu korumayi geni§letecek hukiimlerin anlasma kapsamina alinmasi yoniinde gaba gos-
terilirken diger yandan, ozgiin niteliklere sahip olan ve cografi isaretin korunmasina konu olabilecek 
nitelikteki uriinlerimizin uluslararasi zeminlerde tanitilmasinin gergeklestirilmesi amaciyla gerekli 
adimlann atilmasi, Hukumet tarafindan atilmasi gerekmektedir. Dilegimiz, dile getirdigimiz konu-
lann ele alinmasi noktasinda Hukumet tarafindan hizh hareket edilmesidir. Tabii, bu konuda hizh 
hareket edilmezse bir on yil daha kaybedilmis olabilir ve dolayisiyla tescil konusunda biiyiik bir za
mandir on yil gibi bir sure, bu mallanmizin ihrag edilmesi ve tescillendirilmesi konusunda on yil 
uzun bir siiredir. 

Degerli milletvekilleri, biraz once AKP Grup Baskan Vekili Arkadasimiz, milletvekillerinin ko
nulmasi iizerinde sanki, boyle hedef alan, bazi gergeklerin saptinldigini ifade... 

BASKAN - Sayin Topuz, o konuda bir soz talebi var, tutanaklar yeni geldi, ben bir karar vere
cegim. Lutfen konu hakkinda konusursaniz... Sayin Agyiiz'iin avukathgini yapmamz gerekmiyor. 

FEVZI TOPUZ (Devamla) - Ben aynca sunu da belirtmek isterim: Yolsuzluklann da cografi tes
cil edilmemesi gerekmektedir. Mevcut iktidar partisinin milletvekilleri yolsuzlugu savunurken bugiin 
Turkiye'de gazetelerde her gun boy boy, iktidanmizin belediye baskanlannin uygulamis oldugu po
litikalann ne boyutta oldugunu gormekteyiz. iste istanbul'da iETT ihalelerinde icisleri Bakanhginin, 
yolsuzluk yapildigina dair belgesi. Yine ayni sekilde, Sayistay Baskanligmin yine istanbul Biiyiik
sehir Belediyesi hakkinda, usulsiizlukler uzerinde yapmi§ oldugu somsturmalar. Sanki yolsuzlukla
nn da bir tescil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

FEVZi TOPUZ (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

Sanki yolsuzluklan savunmakla cografi isaret kapsamina... Gunkii Turkiye'nin degisik bolge
lerinde yolsuzluklar yapildigim gormekteyiz, iste Gaziantep'te, Adana'da, Ankara'da, istanbul'da 
gibi. Bunlar nedir? Bugiin sokaktaki vatandasimiz sunu sdyleyebilmektedir: Yolsuzluk yapiliyor ama 
hizmet de yapiliyor. Boyle bir anlayi§ olabilir mi? Boyle bir, devlet ydnetilebilir mi? 

Bu duygular igerisinde, cografi isaretle ilgili getirilen kanun tasansinm hayirh olmasi dilegiyle 
hepinize sevgi ve saygilanmi sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Topuz. 

Gaziantep Milletvekili Sayin Agyiiz'un, kendisine sata§ma oldugu iddiasiyla soz talebi mev-
cuttu. Tutanaklar biraz ewel geldi, okudum. Simdi, kisisel olarak Saym Elitas tarafindan Saym Ag-
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yiiz'e "yalanci" diye bir niteleme yok fakat "yalan bilgi" ve "iftira" adi altinda iki kelime var. "ifti-
raci' yok, "yalanci" yok; "yalan bilgi" , "iftira etmeyin." var. O nedenle ic Tuzuk'un 69'uncu mad
desine gore Sayin Agyuz'e ii? dakikahk bir soz hakki taniyacagim. 

Yeni bir satasmaya mahal vermeden, lutfen buyurun. Ek bir dakika da vermeyecegim, normal 
iki dakika veriliyor, ek bir dakika ekleniyor. Ben, bdlmeden siz konu§un diye ii? dakika verdim, ona 
gore konusnianizi ayarlayin. 

Buyurun. (CHP siralanndan alkisjar) 

V.- SATASMALARA ILISKiN KONUSMALAR VE ACIKLAMALAR 

J.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitas'in, sahsina sa-
tasmasi nedeniyle konusmasi 

YA$AR AGYUZ (Gaziantep) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; ozellikle ilk konu§mamda 
cografi isaretlemenin tek ba$ina yeterli olmadigim, uretim planlamasi olmadan, pazar planlamasi ol
madan bu krizi a§amayacagimzi soyledim, ana temam buydu. Bunun doldurulmasi gerekir. Aynca da 
yolsuzluklarla mucadele edilmesi gerektigini soyledim. 

Bu konuda ahnganhk gosteren Grup Baskan Vekilimiz cikti, goruslerini agikladi, saygi duyanz 
ama bilmedigi bir sey var: Bu cek, yapilan imar tadilati protokoliinde gecmiyor. Biz olayi meydana 
gikannca, sahis hakkinda, sahis igin ozellikle imar plani tadilati bozulduktan sonra, sahis kendisi 
meydana gikardi bu ceki. Bu cek anlamsiz bir cektir, kapanmi? bir subenin gekidir ve birine keside 
edildigi zaman da herhangi bir §ahis alabilir. Belediye Kanunu'nu inceleyin. Belediye Kanunu soyle 
der: "Sarth bagislar..." Yani "Ben sunu §unu istiyorum ama bunun karsjsinda 700 milyar bagis ya-
piyomm." diyen belediye baskanlan var aramizda. Belediye meclis karanna baglanmasi lazim. Ne
rede belediye meclis karan? Belediye meclis karan yok, protokol yok. Belediye baskani diyor ki: 
"Ben bu ceki aldim." Aldin da kardesjm bu cek senin belediyenin biitcesinde gorunmuyor, alacak ola
rak goriinmuyor, acikta bir §ey. 

Ayrica Sayin Grup Baskan Vekili diyor ki: "14 trilyon sozii yalan 84,5 trilyon var." diyor. i§te 
tapu kaydi. Bunun biraz sonra ornegini gektirip Baskanhk Divanma verecegim kullanabilirlerse. De
gerli arkadaslanm, bu alti tapu degil, bu tek tapu, 119.900 metrekaredir. 119.900 metrekareyi 84,5 tril-
yona boldugunuz zaman da metrekaresi 745 milyona gelir. 745 milyona istanbul'da bir yesil alan 
gosterin bana arkadasjar Allah igin ya! 745 milyona yesil alan var mi? Adamlann aldigi 14 trilyon, 
tek tapu, 119 bin metrekare; belgesi var elimizde. 

Sonra degerli arkadasjar, belediye yonetimi protokollerle olmaz. Bakin, kag tane protokol var eli
mizde imar tadilatlanm yapmi§? Sug! Ama siz denetim mekanizmasim ortadan kaldirdimz, denetim 
diye bir sey yok. 

Bakin, Sayin Elita§ benim donemimi kastetti. Ben 2004'te aday olmadim, 2007'de milletvekili 
adayi oldum, partim ve halk tercih etti geldim. Herkes gibi burada yasama ve yuriitme gorevine kat
kida bulunmak igin gabahyorum. 

Degerli arkadaslanm, benim donemimde bir yolsuzluk meydana gikaramayanlar bu kiirsiiden 
bana laf atamazlar. Devletin olanaklan elinizde. Nasil ki Sayin Genel Baskan Yardimciniz " Sayin 
CHP Genel Baskani mal varligini agiklasin." diyor. Kardesjm, biitun tuslar elinizde, bilgisayan ag-
tiginiz zaman nerede tapu var, nerede bilmem ne var... Bankalan Maliye Bakamniz isim olarak verip 
izleyebiliyor. Simdi, bu bilgilerle bir yere varamazsiniz. "Camur at izi kalsin." politikasini terk ede-
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ceksiniz. Buraya cikiyorsunuz yapici konusuyorsunuz. Genel Baskamniz da sikistigi zaman yapici 
konusuyor, diyor ki, iste uzlasalim, falan. Kardesim, kaosu yaratan sensin, kavgayi yaratan sensin. 
Kavgayi yaratmanin dudugunii cahyor, ondan sonra diyor ki: "Gelin arkadaslar, bu kavgayi bitire-
lim." Bu, yanhstir. Bakin, en son Sayistay raporu var elimde, 17 trilyon, kisi borcu gikmis arkadas
lar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Agyiiz. 
YASAR AGYUZ (Devamla) - Tesekkiir ediyorum. 
Size de tesekkiir ediyorum efendim, sag olun. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Birlesime on dakika ara veriyorum. 

K a p a n m a Saat i : 17.39 
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B E S I N C I O T U R U M 

Ac i l ma Saat i : 17.55 

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 Biiyiik Millet Meclisinin 6'nci Birlesiminin Besinci 
Oturumunu aciyorum. 

221 sira sayih Kanun Tasansi'nin goru§melerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 
I V . - 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 I G E R I S L E R (Devam) 

B) KANUN TASARI VE TEKLiFLERi (Devam) 

2.- Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Tasansi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayisi: 221) (Devam) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
1 'inci madde uzerindeki goriismelere devam ediyoruz. 
Gruplar adina ikinci soz Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Bursa Milletvekili Sayin Necati 

Ozensoy'a aittir. 
Buyurun Saym Ozensoy. 
Siireniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA NECATi OZENSOY (Bursa) - Sayin Baskan, muhterem milletvekilleri; 

221 sira sayili Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmiinde Kararnamede Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin 1 'inci maddesi hakkinda Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina 
soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Elbette, Turkiye'de patent konusunda ciddi anlamda diinyadaki gelismeleri kar§ila§tirdigimizda 
gok geri kaldigimiz agik ve asikar bir sekilde onumiizde duruyor. Ozellikle cografi isaretlerle alakah 
1995 ile 2005 arasinda 167 basvurunun sadece 67 tanesinin tescil edilmis olmasi, bu rakamlann da 
oniimuzde durmasi bizim patent ve cografi isaretler konusunda ne kadar geride kaldigimizi agik ve 
net bir sekilde ortaya koyuyor. Bunu kolaylastirmak igin gazete ilaniyla alakah bu degisikligin ya
pilmasi gundemimize geldi. Elbette, patent ve cografi isaretler konusunda bu ureticilerin islerinin 
kolaylastinlmasini saglamak oncelikli gdrevlerimizden bir tanesi. Tabii, bu cografi isaretlerin ne 
kadar onemli olduguna ve patent konusunun ne kadar onemli olduguna birgok ornekler verebiliriz. 
Ben birgok sanayici arkadasimi biliyorum, hele iglerinden bir tanesinin disanya gonderdigi bir malm 
patenti ahnmis bir mala sadece benzedigi igin davalar agikhgini, hatta bu davalar yiiziinden iflasin 
esigine geldigini ve hatta iflas ettigini bile biliyorum. Bu konuda gok biiyiik sikintilar var. 

Su anda Tiirkiye'de hangi uriinii iiretmeye kalkarsaniz kalkin, uluslararasi arenaya gitmeye kalk-
tigmizda mutlaka o iiriiniin bir sekilde patentinin ahnmis oldugunu goriiyorsunuz. Ama en azindan, 
Tiirkiye'de bu anlamda cografi sekilde uretilen, cografi anlamda uretilen urunlerin bir an once pa-
tentlerinin de uluslararasi anlamda ahnmasinda faydalar olacagi kanaatindeyim. 
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Maddenin gerekgelerinde "Ulkemiz kulturel ve yoresel iiriin bakimindan zengin bir cografi uriin 
cesitliligine sahiptir." diyerek ifade ediliyor. Elbette bu konuya katihyoruz. 

Ben, bu cografi iiriinlerden bahsederken Bursa'dan bahsetmeden, Bursa'daki bu marka olabile
cek iiriinlerden bahsetmeden elbette gecemeyecegim. Ba§ta "Uludag" adi altinda uretilen veya o 
isimde satilan urunler var. iste bunlann basinda kaynak sulan, Uludag'in gazozu gelmekte. Bunlar 
tamamen Bursa yoresine ait, cografi isaretlerin de ahnarak Turkiye'de ve dunya pazarmda bu sekilde 
pazarlanabilecek urunlerin basinda geliyor. Hatta, yine Uludag'a has gilek ve kiraz da bu iirunlerin 
basinda geliyor. Bursa'da, belki Tiirkiye'de birgok insanin bilmedigi ama diinyaca unlii olan ve cog
rafi i§aretler konusunda da patentini almi§ bir uriin var: "Bursa siyahi" adi altinda incir, yemi§ dedi
gimiz urun, su anda dunya pazarlannda bu adla, Bursa siyahi adiyla pazarlamyor ve Bursa'dan, bu 
anlamda yilhk 30-40 milyon dolar civarinda sadece bu uriinun ihracatimn yapddigim biliyorum. 

Bursa'da, yine Bursa'ya ait iiriinlerden zeytin konusunda bu anlamda yine haksiz rekabetler soz 
konusu. Zeytin uretip ambalaj yapanlann birgogu, Gemlik'te veya o yorede uretilmemesine ragmen, 
Gemlik tipi zeytin diye ambalajlayip bu sekilde satildigini biliyor ve ureticilerin, bu konuda ilgili 
olanlann sikayetlerine hep maruz kahyoruz. 

Yine, kestane sekeri, bu anlamda patentini almis, dunya pazarlanna bu sekilde girebilecek iiriin
lerden bir tanesi. §eftali ve yine iskender kebap, aym sekilde sadece Bursa yoresine ait, ilk defa Bur
sa'da uretilmis ve sunulmus bir uriin. Biliyorsunuz diinya gapinda birgok hamburger firmasimn zincir 
restoranlan veya tavuk urunlerinin zincir restoranlan bulunmakta. Bunun igin, Bursa iskenderi'nin 
de bu uriinun cografi isaretlerle birlikte dunya pazarlanna agilmasi elbette soz konusu. 

inegol kofte, adi uzerinde, inegol, Bursa'ya bagh bir ilge, dolayisiyla, bu da aym sekilde cog
rafi isaretlerle tanitihp ve pazarlanmasi noktasinda onemli bir uriin. Miiskiile iiziimu, ayni sekilde Bur-
sa'nin bir koyunun adiyla amlan uzum. Buna benzer iiriinleri elbette gogaltarak burada ifade 
edebiliriz. Ama bazi yapilan haksizhklan, Bursa'ya mal olmus, yine Bursa cografi isaretiyle anilmis 
uriinlerin maalesef bugun yine bu Hiikumet doneminde bir sekilde ozel sektore peskes gekildigini de 
buradan ifade etmek durumundayim. 

Hepinizin bildigi Bursa Merinos fabrikasi veya onun uriinii olan Bursa Merinos yiinlu kumasi 
artik Bursa'da uretilmemekte. Hatta daha da geriye giderseniz, merinos koyunundan, baslangigta bu 
yiiniin iiretilip elbise sekline getirilip satilan bu uriin, maalesef bugun fabrika Biiyiik§ehir Belediye
sine devredilmi§ oldugundan dolayi tamamen kapanmi§. Ama bu uriinlerin patenti bir sekilde bir tes
cil altina ahnmadigindan dolayi, su anda "Merinos" adiyla piyasada satilan biitun urunler o Siimer 
Holdinge bagh Bursa Merinosa herhangi bir telif ucreti veya patent ucreti, isim hakki odemeden o 
bugune kadar birikimlerden istifade etmektedir. Sadece hah uretimiyle basladigi igin, bu isimle bas
ladigi igin o firma sadece hah uriiniiyle alakah telif ucreti odeyerek bu iiriinleri pazara sunmaktadir. 
Oysa Merinos ismi Bursa'ya mal olmu§, cografi isareti de hak etmi§ bir urun olmakta. Bunun igin 
maalesef bu donemde bu fabrika Belediyeye devredildiginden dolayi, bu fabrikanm yeri de baslan
gigta ciddi iddialarla Bursa'ya kazandinlacak, i§te gesitli adlarla, Hyde Park olacak vesaire gibi bir
takim iddialarla Belediyenin devraldigi... Ama bugiin bu Bursa Merinos, artik sehrin merkezinde 
kalmi§ bu yer maalesef yapimi a§amasinda hep yolsuzluklarla anilmis. Verilen tekliflerin bir kismi
nin maalesef... 28 trilyon teklif verenlere degil de 50 trilyon tekliflere bu ihalelerin verildigi ve ama-
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cina da uygun hale gelmeyen, iste birtakim o alana uygun olmayan bir sekil haline... Bursa'mn or-
tasinda belki yesili bir anlamda korunmus da olsa -tesellimiz olan o yesilin korunmus olmasiyla bir
likte- maalesef, o Bursa Merinos ismi, su anda Bursa'da o Belediyenin yaptigi binalar birtakim 
pe§keslerle ve haksizhk ve yolsuzluklarla amlmaktadir. 

Ama Bursa, bu anlamda, cografi isaretler konusunda burada belirtilen gerekcelere de uymak 
noktasinda baktigimizda, degerlendirdigimizde, ciddi anlamda urunleri olan, cografi isaretleriyle bir
likte de dunya pazarlannda yerini alabilecek birgok uriiniin oldugu onemli merkezlerden bir tanesi-
dir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Buyurun. 

NECATI OZENSOY (Devamla) - Tesekkur ederim. 

Bunun igin, bu kanundaki yapilan degi§iklige elbette grup olarak da destek verdigimizi ifade 
ediyor, hepinize saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Saym Ozensoy. 

Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina Mardin Milletvekili Sayin Ciineyt Yuksel. 

Buyurun Sayin Yuksel. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Sureniz on dakika. 

AK PARTI GRUBU ADINA CUNEYT YUKSEL (Mardin) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskan. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiik
miinde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin l'inci maddesi uzerinde AK 
PARTi Grubu adina gdruslerimizi bildirmek uzere soz almis bulunmaktayim. Yiice heyetinizi say
giyla selamhyorum. 

Ulkemiz kuresel dlgekte buyiik onem arz eden pek gok zenginlige sahiptir. Kulturel ve ydresel 
iiriinlerdeki cografi iiriin gesitliligi de bu zenginliklerimizden biridir. Bu zenginlikleri iyi degerlen-
dirip, ekonomik zenginlige gevirmek ise, oncelikle kulturel mirasimizm yasalarla korunmasiyla bas-
lar, bunlann iiretiminin tesvik edilmesiyle gelisir ve en sonunda uluslararasi duzeyde 
markalasmalanm saglayarak tamamlanir. 

iste, bugiin burada goriismekte oldugumuz yasa tasansi az once bahsettigim iig asamayla ya
kindan ilgili ve dolayisiyla oldukga onemlidir. Bu tasanyla amacimiz, ulkemiz igin buyiik onem arz 
eden cografi isaret korumasindaki iiriin sayisim artirmak, bu iiriinlerin uluslararasi ticarete tasinmasi 
igin ilk once iilkemizde cografi isaret korumasini saglamak ve prosediirleri basvuru sahibi lehine ko-
laylastirmaktir. Ulkemiz Maras dondurmasindan Giresun findigina, Adana pamugundan Rize gayina, 
Sile bezinden Mardin tasina, Ege zeytinyaglanndan Anamur muzuna ve bunun gibi verecegimiz bir
gok ornekle yurdun dort bir yaninda, yiizlerce, binlerce zenginlige, diger bir ifadeyle, cografi isarete 
sahiptir. Bu zenginlikler herhangi bir iilkede, herhangi bir yorede olan siradan zenginlikler degildir. 
Topraklanmizda yasamis olan insanhgin ortak mirasidir. Bu ydresel kiiltiir iirunlerini kommah, ge
lecek kusaklara aktarmahyiz. Bu, vatandas olarak hepimizin oncelikli gorevlerindendir. Ote yandan, 
burada, ciddi bir ekonomik fayda da soz konusudur. Binlerce yilhk geleneksel bilgiye dayah el sa-
nati ve mutfak urunleri, kiiresellesen dunyamizda daha da aranir hale gelmistir. Cografi isaretler 
iginde ydrenin adinin kullamlmasi da tiiketiciler tarafindan o iiriinun belli bir kaliteye sahip oldugu 
Seklinde algilanir. Ydrenin adi o iiriinii daha giivenilir kilar. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri, gunumiizde kuresel geli§melere paralel olarak fikri ve 
sinai mulkiyet haklanyla ilgili diizenlemeler hizla geli§mektedir. Hiikumetimiz de, hem Avrupa Bir
ligi miiktesebatina uygunluk hem de kanunlanmizi uluslararasi uygulanabilirlik duzeyine gikarmak 
igin bu konuya titizlikle yakla§maktadir. Bu gergevede Tiirk Patent Enstitiisiinii yeniden yapilandir-
dik. Sinai mulkiyet alaninda tamtim ve bilinclendirme gahsmalarim baslattik, artik her platformda 
sinai mulkiyet haklan konusulmaktadir. Goriismekte oldugumuz tasan da "sinai haklar" kavrami ige
risinde degerlendirilen cografi isaretlerle ilgilidir. 

Ulkemiz, Dunya Ticaret Orgutu miizakerelerinde olusturulmasi dii§unulen gok tarafli mekaniz-
madan cografi isaret korumasi saglanabilecek butun uriinlerin yararlanmasi gerektigini uzun siiredir 
devlet politikasi olarak savunmaktadir. Bu tasanyla devlet politikalanmizla uyum saglanmasi he-
deflenmis ve TRIP'S (Trade Related Intellectual Property Rights) yani Ticaretle ilgili Fikri Miilki
yet Haklan Konseyinde ulkemizin miizakere yapma giicunun artinlmasi hedeflenmistir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; cografi isaret mevzuatimiz 1995 yihnda yuriirliige gir
mistir. 1995'ten 2005'e kadar toplam 167 cografi isaret basvurusu yapilmistir. Turk Patent Enstitu-
sunce yuriitiilen galismalar sonucu bunlarin 2005 senesine kadar yalniz 67 tanesinin tescile baglandigi 
tespit edilmistir. Bugun itibanyla koruma altina alinan cografi isaret sayisi 95'i bulmustur. Ancak bu 
sayi takdir edersiniz ki Turkiye gibi kulturel gesitliligi yogun olan bir ulke igin oldukga kisithdir. 

Bu tasandan once cografi isaret basvurularinin buyuk bir boliimu tescil edilememekteydi giinkii 
ekonomik agidan yeterince giiglii olmayan basvuru sahipleri yurt gapinda yaymlanan yuksek tirajh 
gazetelerin ilan iicretlerini odeyememekteydi. Tiirk Patent Enstitiisii tarafindan kabul edilen her bir 
basvurunun ortalama bedeli 10 ila 90 bin YTL arasinda idi. Bu tasan ile ortalama 1.000 YTL'ye 
veya daha ciizi bir rakama mal olabilecektir. Bu tasari, ulkemizde cografi isaret korumasi almis uriin 
sayisinin artinlmasi igin prosediirlerin basvuru sahibi lehine kolaylastmlmasi amaciyla degisiklikler 
ongdrmektedir. Bu tasanyla hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de basvuru sahiplerinin gok 
daha az ilan ucreti odemeleri saglanrnistir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; tasanda cografi isaretler "mense adi" ve "mahreg isareti" 
olarak ikiye aynlmaktadir. Mense adi, ozetle, bir uriinun ait olduklan bolge disinda uretilememesi an
lamina gelmektedir. Ornegin Kayseri pastirmasi, Eskisehir lule tasi, Antep fistigi. Mahreg isareti ise, 
uriinun ozelliklerinden en az birinin o ydreye ait olmasiyla birlikte o yore disinda da iiretilebilmesi 
anlamina gelir. Ornegin Hereke el hahsi, Sinop gemi maketi, izmit pismaniyesi. Mense adlari igin yu-
riirlukteki kanun hiikmunde karamamede Resmi Gazete, iki gunluk gazete ve bir yerel gazete olarak 
belirtilen ilan yoluyla yapilacak yayinlar yeni tasanda ".. .Resmi Gazete ile cografi isaretin kapsadigi 
ilde bir yerel gazete aracihgiyla yayimlanir. Eger cografi isaretin ait oldugu uretim alam birden fazla 
ili kapsiyorsa, butiin illerde yayimlanmak sartiyla, bu illerde yayimlanan yerel gazetelerden birinde 
ilan yoluyla yayimlanir." seklinde degistirilmistir. Goriildugii gibi, mense adlannda cografi isareti iki 
gunluk gazetede yayimlanmak suretiyle ilan yukumluliigii tamamen kaldinlmistir. 

Mahreg isaretlerinde ise, yuriirlukteki kanun hukmunde karamamede belirtilen ".. .ilan yoluyla 
yayimlanir. Resmi Gazete, iki gunluk gazete ve bir yerel gazetede yapilmaktadir..." Tasanda 
".. .Resmi Gazete ve uretim alam birden fazla ili kapsiyorsa, kapsadigi biitun illerde yayimlanan bir 
yerel gazetede ve aynca Resmi Gazetede ilan edildigine iliskin bilgi ilam, yurt gapinda dagitimi olan 
en yuksek tirajh iki gunluk gazetede ilan yoluyla yapilacaktir." denmektedir. Ancak, bu konuda bazi 
milletvekili arkadaslanmizin onerisi "En yuksek tirajh iki gunluk gazeteden birinde yayimlanmasi." 
Seklinde olmaktadir ve eger sayet Genel Kurulda bu kabul edilirse miispet bir degisiklik olacaktir. 
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Goruldiigii gibi, tasanda mense adlannda yuksek tirajli gazetede yayim yukumliilugii tamamen 
kaldinlmis, mahreg isaretlerinde ise sadece Resmi Gazete'de ilan edildigine dair bir ilanin yayim-
lanmasi yeterli kihnmistir. 

Belirtmemiz gerekir ki, Resmi Gazete'de ilan Tiirk Patent Enstitusii tarafindan yapilmakta ve 
basvuru sahibine herhangi bir mali yukumluluk getirmemektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bugiin kuresel dunyada rekabet edebilmenin kosullan ara
smda markala§mak on plana cikmaktadir. Tiirk lokumu nasil bugiin tiim dunyada anilmaktaysa Ma
latya kayisisi, Amasya misket elmasi, Mardin gumiis telkarisi de birer marka olarak tamnmahdir. 

Bir ulkenin kendi yerel degerlerine sahip cikmasi, kendi kultiiriine de sahip cikmasi demektir. 
Bu, uluslararasi arenada da var olabilmenin temel ko§ullanndan birisidir. 

Bizim amacimiz, ulkemize has olan Mardin badem sekerine yani mlebbesesine, sembusegine, 
Isparta hahsina, Aydm yemi§ine, Erzincan tulum peynirine, Corum leblebisine, Bursa §eftalisine, 
Trabzon telkarisine ve hasinna ve daha yiizlerce zenginligimize dort elle sahip gikmaktir. 

Tasannin bu baglamda ulkemizin tanitimi ve surdiiriilebilir kalkinmasina kahci faydasi olacak 
bir degisiklik olduguna inaniyor, hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Saym Yuksel. 

Madde uzerinde soru-cevap islemine geciyoruz. 

Saym Dogru... 

RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 

Aracihgimzla Sayin Bakana sormak istiyorum: Organize sanayi bdlgelerindeki fabrikalarda iire
tim maliyetlerindeki asm artislardan dolayi uretim yapilamamakta, fabrikalar bir bir kapanmaktadir. 

Tokat ili igin soyliiyorum, Tokat merkezde en son olarak boru fabrikasi ve tekstil fabrikalan, 
Erbaa ilgesinde tekstil fabrikalan kapanmis, isgiler perisan olmuslardir. Bu tiir fabrikalann uretim-
lerinin devami igin bir gahsma yapmayi, ek bir kredi vermeyi, onlan yasatmayi diisuniiyor musunuz? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Enoz... 

MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Sayin Baskamm, aracihgimzla Sayin Bakanima soruyorum: Tiirk 
Patent Enstitusii, miiracaatlan yapilan bazi iiriinlere, uzun siireler gegmesine ragmen cografi isaret
lerin kabulii veya reddi ydniiyle cevap vermekte gecikmektedir. Yapilan miiracaatlann daha kisa su-
rede sonuglanmn ahnmasmi teminen yeni yontemler belirlenebilir mi? 

Ikinci sorum: Cografi isaretlemesi yapilmis "Ege sultaniyesi" denilen Manisa gekirdeksiz iizii-
miiniin bugiinkii hali yurekler acisidir, sahipsizlikten perisan haldedir. Hukumet olarak, piyasada olu-
San diisuk fiyatlara mudahale etmeyi planhyor musunuz? Daha once bu konuda, partinin sozciileri 
tarafindan, uygun yontemler belirlenerek kredi agilmak suretiyle piyasaya mudahale edilecegi sdy-
lenmisti. Uygulamaya ne zaman gegmeyi diisuniiyorsunuz? 

Tesekkiir ederim. 

BASKAN - Sayin Bulut... 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sayin Bakanim, Gdnen'de geltikgi; Gomeg, Ayvahk, 
Altmova'da pamuk iireticisi gok zor durumdadir. Daha onceden yurt disina ihrag ettigimiz pamugu 
bugiin Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Polonya'dan ceviz ithal ediyoruz. Maliyetlerin yuksekligi se-
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bebiyle insanlar artik ekemez ve uretemez hale gelmislerdir. Endustriyel bir bitki olan pamugun des
teklenmesi adina, ithalatin onlenmesi adina, yerli uretimin artinlmasi icin iireticiyi, ciftciyi destek-
lemeyi diisiiniiyor musunuz? 

Tesekkiir ederim. 

BASKAN - Sayin Bakan, buyurun. 

SANAYI VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara)- Sayin Baska
mm, degerli milletvekilleri; Sayin Dogru'nun sormus oldugu som... Daha sonra gorusulecek orga
nize sanayi bolgesi kanunu var, isterseniz orada deginebilirim, isterseniz su anda da sdyleyebilirim. 
Daha sonra, bu Patent Enstitiisune yapilan miiracaatlann belli bir sure aldigi ifade edildi. Kanunen 
alti ay, bir kere, aski suresi var. Cunkii ona yapilacak olan itirazlann degerlendirilmesi ve bir hata ya
pilmamasi noktasinda eski bir sanayici olarak ve oradan endustriyel tasarim almis biri olarak ben de 
gecmiste sikayet etmistim neden bu gecikiyor diye. Ama alti ayhk bir aski suresi... Ama onun disinda 
herhangi bir burokratik anlamda bir gecikme olmadigi arkadaslar tarafindan -ben daha ewel de su
rekli goriisuyorum- ifade ediliyor. Cunkii gergekten, Sayin Baskamm, patent konusuna, marka, ta
sarim konusuna gok fazla onem veriyomz ve fazla onem vermek zomndayiz. Son derece onemli bir 
konudur. 

Bir diger onem verdigimiz konu da, patent sayisi veya patentin gok gikartilmasindan ote, onemli 
olan, gikartilmis olan patentlerin ne kadanmn ticarilestigidir. Yani onemli olan, ahnmis olan patent-
lerle beraber ne kadarhk bir ticari ortam yaratilmistir, katma deger saglanmistir. Sunu gok net ifade 
edeyim ki, bu kanunla beraber insallah bunun sayisi gok daha fazla artacaktir ancak alti ayhk aski su
resi tabii ki devam edecektir, o devam etmek zomnda. Su anda cografi isaret igin bu, 2005 yihnda 
hazirlanmis ° l a n teklif gahsmasinda 67 cografi isaret tescil edilmis olarak gozukiirken, su anda 102 
tescilli cografi isaretimiz var ve su anda da 132 basvuru var. Daha ewel, toplam 167 ve bunun 67'si 
tescil almisti ama su anda gdrdiigiinuz gibi 234, 102'si tescil edilmis, 132 de basvuru yapiliyor. Yani 
siire konusunda herhangi bir burokratik islemden kaynaklanan bir sey yok ancak bir de denetimle il
gili zaman zaman yapilan basvurularda eksiklikler oldugu zaman, eksikliklerle ilgili, dtizeltilmesi 
noktasinda bir gahsma var. Bunun getirmis oldugu bir sey soz konusu olabilir. 

Efendim, pamuk konusuna gelince, pamuk konusu tabii ki Turkiye agisindan son derece onemli. 
Ozellikle tekstil, konfeksiyon sektdriiniin en onemli girdisi. Yeni hazirlamis oldugumuz ve eyliil ayi 
sonu itibanyla birinci etabini tamamlamis oldugumuz girisimci bilgi sistemi, yani eski adiyla sanayi 
envanteri veya sanayi bilgi sistemi gahsmalanmizi biiyiik bir oranda bitirdik. Orada da, uretilen pa-
mugu, pamugun nerede, hangi dekarda, hangi ilde, ne kadar iiretildigini ve yapilan bu uretimin ne 
kadanmn iplige, dokumaya, nihai iiriine donustugiinu tek tek su anda gorebiliyoruz. Pamuk konusuna 
vermis oldugumuz, ozellikle yerli pamugumuza vermis oldugumuz dnemin bir gdstergesi olarak, 
Turkiye'de ilk defa bir tekstil, konfeksiyon, bir sektore yonelik bir strateji eylem plani hazirladik. Bu 
da tekstil, konfeksiyon ve deri sektdriinii kapsayan bir strateji eylem plamydi. Bu eylem planinda da, 
tekstil, konfeksiyon sektorunun ana girdisi olan, deger zinciri iginde birinci onceligi teskil eden pa-
mukla ilgili, hem pamugun desteklenmesi hem de pamugun uretiminin artinlmasi noktasinda gok 
gesitli oneriler ortaya koyduk ve bu eylem plamnda, sommlu bakanhk olarak da Tanm ve Koyisleri 
Bakanhgimiz bununla ilgili sommlu. 

Pamuk konusunda... Tabii ki uretici bir yerde pamuktan sonra baska uriinlere daha gok kaydi. 
Ozellikle Cukurova gibi gok onemli bir bolgede maalesef ureticilerimiz pamuk yerine daha fazla 
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misir ekmeye basladilar. Yani orada uretici neyi goriirse o konuya yonelmeye bashyor. Gecen sene 
ornegin 700 bin ton yerli pamuk uretmisken 1 milyon tona yakin pamugu da ithal etmek durumunda 
kaldik. Oysa Turkiye'nin su anda, nereden bakarsak bakahm, yaklasik sadece yerli pamugu i§leye-
cek 2 milyon 100 bin tona yakin bir "karde pamuk ipligi" dedigimiz iplik kapasitesi var. Bundan do
layi pamukla ilgili, ozellikle destekleme yapilmasi, pamuk alanlannin yeniden artinlmasi ve 
Turkiye'de pamuk uretiminin artinlmasi noktasinda tekstil, konfeksiyon sektorii strateji eylem pla-
mm koyduk. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Tesekkiir ederim. 

BASKAN - Sayin Enoz de Manisa sultaniyesiyle ilgili bir soru sormu§tu. 

MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Manisa iiziimiiyle ilgili... 

SANAYI VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Neyle ilgili 
efendim? 

MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Daha dogrusu Ege sultaniyesi ama ashnda Manisa'da yetisiyor. 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Efendim, bu
nunla ilgili de Manisa'daki arkadaslanmiz geldiler, ureticiier geldiler. TARJS, ihracatgi birlikleri gel-
diler. Kendileri bu konuda aralannda bir uzlasma yapilmasi halinde neler yapilabilecegini ifade ettiler 
ama sonra aralannda ihracatgi birlikleri ile TARiS konusunda bir anla§mazhk gikti. Yani orada bir
likte hareket edemediler. Oysa birlikte hareket etmeleri noktalannda kendilerinin yapabilecegi bir 
gahsma da vardi. 

Diger taraftan, biraz ewel ifade etmistim, tanm satis kooperatifleri birlikleriyle ilgili tabii 2000 
yilmdan itibaren baslatilmis olan borglannin silinmesi, onlara yeni yapdanma yapilmasi noktasinda 
verilmis olan kredilerde, maalesef geriye doniisjerde gok ciddi problemler ya§amyor ve bu yd sonu 
itibanyla bildiginiz gibi o yeniden yapilandirma bitecek ve su anda birliklerimizin, yine, TARiS, 
incir, uziim, pamuk, birgok birlik basta olmak iizere her birinin ciddi manada borglan var ve bu ko
nuda borglannin devam ettigi olgiide ve 2008 sonu itibanyla bu yeniden yapilandirma bitecegi igin 
hazine tarafindan herhangi bir para odenmesi gibi bir husus soz konusu olamiyor. Sebebi, daha ewel 
verilmis olan borglann yerine getirilmedigi seklinde. 

Bir de orada rakamlar konusunda celiskili ifadeler var. Ornegin Manisa'daki ureticilerimiz 320 
bin ton civarinda bir gekirdeksiz kum iiziim uretimi oldugunu soylerken, Turkiye Ziraat Odalan Bir
ligi Baskani da bunun 280 bin ton civarinda oldugunu ifade etti. Bu, Ziraat Odalan Birligi Baskani-
nin ifadesi yani benim kendi ifadem degil. Ama her seye ragmen sunu ifade etmek istiyorum ki, 
tanm satis kooperatifleri birliklerinin -zaten dedigim gibi, onumiizdeki gunlerde Genel Kurulun hu-
zuruna insallah getirecegiz, bununla ilgili bir duzenlemeye acil ihtiyag var- ancak su anda gegmis 
donem borglannin odenmemesinden dolayi hazine bu ise sicak bakmiyor. Ozellikle onu da arz etmek 
istiyorum. 

Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 

BASKAN - Tesekkur ederim Saym Bakan. 

Madde uzerinde bir onerge vardir, okutuyorum: 

TBMM Baskanhgina 
Gorusiilmekte olan 221 sira sayih yasa tasansimn 1. maddesi, 2. cumlesindeki "gazetelerden 
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ikisinde" ibaresinin, "iki gazeteden birinde" seklinde degi§tirilmesini arz ederiz. 
Akif Akkus Necati Ozensoy Ridvan Yalcin 

Mersin Bursa Ordu 

Kemalettin Nalci Huseyin Yddiz 
Antalya Tekirdag 

BA§KAN - Komisyon katihyor mu? 
SANAYI, TICARET, ENERJI, TABII KAYNAKLAR, BILGI VE TEKNOLOJI KOMISYONU 

BASKAN VEKILI HASAN ANGI (Konya) - Olumlu goriisle takdire birakiyoruz Sayin Baskan. 
BA§KAN - Hukumet katihyor mu? 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Katihyoruz 

efendim. 
BASKAN - Gerekceyi mi okutayim, konusacak misiniz? 
OKTAY VURAL (izmir) - Gerekce... 
BA§KAN -Gerekceyi okutuyorum: 
Gerekce: ilan ucretinin azaltilmasi amaciyla. 
BA?KAN - Onergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

mistir. 
Kabul edilen onerge dogrultusunda maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmistir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yururluge girer. 
BASKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

mistir. 
3'uncii maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hiikumlerini Bakanlar Kurulu yurutur. 
BA§KAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

mistir. 
Tasari uzerinde oyunun rengini aciklamak uzere lehte ve aleyhte soz talebi yok. 
Tasannin turnunu oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Tasari kabul edilmis ve kanunlasmistir, hayirh olsun. 
Birlesime bes dakika ara veriyorum. 

K a pa m n a Saati: 18.28 
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BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 6'nci Birlesiminin Altinci 
Oturumunu aciyorum. 

3'iincii sirada yer alan, Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 
Kanun Tasansi, Bursa Milletvekili Sayin Mehmet Altan Karapasaoglu'nun Organize Sanayi Bolge
leri Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Bas
kanvekili ve Izmir Milletvekili Sayin Oktay Vural ile Izmir Milletvekili Sayin Senol Bal'in 4562 
Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
Izmir Milletvekili Sayin 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 Raporlannin goriismele-
rine baslayacagiz. 

3.- Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapdmasi Hakkinda Kanun Tasansi, Bursa 
Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu 'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Ya
pilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve Izmir Milletvekili 
Oktay Vural ile Izmir Milletvekili Senol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa 
Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletveki
linin; 4562 Sayili Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hakkinda 
Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonlan Raporlari (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) (x) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
Komisyon Raporu 222 sira sayisiyla bastinhp dagitilmistir. 
Teklifin tiimii uzerinde soz isteyen gruplar adina ilk soz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina 

Izmir Milletvekili Sayin Mehmet Ali Susam'a aittir. 
Buyurun Sayin Susam. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Sayin Baskan, degerli milletvekil

leri; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi hakkinda 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Goriismekte oldugumuz kanun, uzun zamandir uzerinde gahsilan bir kanun tasansi. Bu tasa-
nyla ilgili olarak bugiin sizlerle grubum adina gdruslerimizi paylasacagim. 

Degerli arkadaslanm, tabii ki Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu gok onemli bir kanun. Orga
nize sanayi bolgeleri 1962 yihnda, planh donemde baslayan bir gahsma. 2000 yihnda gikan bir ka
nunla bir kanuna kavusmus, sekiz yilhk uygulamalar sonucunda da kanunda var olan aksakhklann 

(x) 222 S. Sayili Basmayazi tutanaga eklidir. 

-All-

A L T I N C I O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 18.40 

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 ( B u r s a ) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Ag r i ) 
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giderilmesi dogrultusunda yeni bir tasan ihtiyaci dogmus ve bu tasanyla ilgili olarak da onemli ca
hsmalar yapilmistir. 

Bu tasannin iceriginde katildigimiz, gergekten sekiz yilhk sure igerisinde organize sanayi bol
gelerinde dogan eksikliklerin giderilmesine yonelik onemli katkilar var. Ama bu tasanda katilmadi-
gimiz, eksik gordugiimuz ve gergekten tasannin butiiniinii de ciddi sekilde tarti§ma noktasina getiren 
eksiklikler de var. 

Degerli arkadaslanm, Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nun muhakkak ki olumluluklari ko
nusunda, komisyonlarda ve organize sanayi bolgeleri ust kurullanna katilan degerli sanayicilerin de 
katkilanyla olumlu noktalara gelindi. 

Te§vikler, eksik kalan konular yeniden dikkate ahnarak bu konuda kiracilann durumlanndan 
tutun da organize sanayi bolgelerinde yeni alanlarin onama simrlanyla organize sanayi bolgeleri igine 
alinmasina ve kuguk sanayi sitelerinin yuzde 10 oraninda sanayi bolgelerinin igerisinde yer almasina 
ihtiyag duyulmasi hep katildigimiz, onemli katkilar koydugumuz galismalardir. Ancak, katilmadigi-
miz, eksik kalan ve Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nda elestirdigimiz konulan da sizlerle pay
lasmak istiyorum. Bunlan, maddeler geldiginde tek tek uzerinde dump ele§tirilerimizi, degisiklik 
onergelerimizi verip degistirme konusunda yiice Meclisle goriislerimizi paylasacagiz. 

Organize sanayi bolgeleri... Turkiye'de 252 tane organize sanayi bolgesi var. Bunlardan 127 ta
nesi isletme asamasina gelmi§, 125 tanesi planlama ve altyapi asamasinda. Bu da organize sanayi bol-
gelerinden -127 tane- isletme asamasina gelmis olanlann hepsinin doluluk noktasinda olmamasi, 125 
tane de planlama ve projelendirme asamasinda organize sanayi bolgesinin bulunmasi, bu konuda 
ciddi §ekilde bir organize sanayi bolgesi enflasyonunun oldugunun agikga gostergesidir. 

Degerli arkadaslanm, organize sanayi bolgeleri tasarlanmasi ve gundeme ahnmasi gereken gok 
onemli konulardir. Yaklasik 64.600 hektar alana sahip olan organize sanayi bolgelerini, bu anlamiyla 
bir kaynak israfi olmadan, dogru organize sanayi politikalanyla yonlendirmeye ihtiyacimiz vardir 
ve bunu boyle yapmak dummundayiz. Ama bu kanunu dii$iinurken, bu Kanun'da sekiz yilhk uygu-
lamadan dogan aksakhklan degisiklige ugratirken yapmamiz gereken gok temel seyler vardi. Maa
lesef, Bakanlik bu konuda temel degisiklikler ve organize sanayilerin, Turkiye'nin sanayi 
politikalanni yeniden ele alma firsatim yakalayabilecegi bir organize sanayi bolgeleri kanununda bu 
tur eksiklikleri gorme noktasinda olmamistir. 

Organize sanayi bolgelerinin bu kanununda boyle bir anlayisin disina gikihp bazi ozel ilgi alan
lanna giren degisiklikler yapildigim da bu kanun tasansinda gormek miimkundur. Ornegin, bu kanun 
tasansmda 8 tane organize sanayi bolgesinin yonetimleri belirli bir siire sonra doluluk saglanip genel 
kurul yapabilme asamasina geldikten sonra kendi ydnetimlerini segmeleri gerekirken miilga Turkiye 
Odalar ve Borsalar Birligi Kanunu'na odalar ve borsalar tarafindan kurulmus bu organize sanayi bol
gelerinin yonetimleri segimle gelmek yerine kalici bir nitelik kazandirilmis ve yonetimleri odalann, 
sanayi ve ticaret odalannin yonetimleri tarafindan segilmesi noktasinda bir anlayis getirilmistir. Bu 
anlayis elestirdigimiz konulardan bir tanesidir. 

Degerli arkadaslar, Anayasa'nin esitlik ilkesi ve organize sanayi bolgelerinde olusmus, kurul
mus organize sanayi bolgelerinin oradaki katihmcilarimn, ortaklarimn segecegi ydnetimlerin bu ya-
piyi korumasi gerekirken odalar ve borsalar tarafindan bu isin tayin edilmesi dogru bir anlayis 
degildir. Neden sekiz tane bolgeye, hatta bunlarin igerisinde Manisa Organize Sanayi Bolgesinin 
gegmisten gelen sikintilanm da bu yapi igerisine almaya gahsma anlayislan, ozel taleplerin bu ka-
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nunda dikkate alinmasim getirmistir. Bakm, bu kanun bugiin gorusiiliiyor ama bu kanunun gelecek 
7'nci maddesinde goreceksiniz ki bu kanunun yiirurliige girmesi 1/1/2008'den itibaren olmasi ge
reklidir diye bir madde konuluyor. Neden? Bir organize sanayi bolgesinin yonetimini istedigi sekilde 
koruyabilmek icin. Boyle anlayi§larla, ozel maddelerle bir kanun koymak dogru bir anlayis degildir, 
bu konuda ciddi bir eksiklik vardir. 

Ikinci bir konu: Organize sanayi bolge kurma haklannin sadece sanayi odalari, sanayi ve tica
ret odalari ve ticaret odalanna birakilmis olmasi bu kanunun ikinci onemli eksikliklerinden bir tane-
sidir. Burada, demokrasinin ve sivil toplum anlayi§imn giderek yayginla§tigi bir ortamda, organize 
sanayi bolgesi kurmak isteyen sanayici, i§ adami, girisjmcinin kurmus oldugu dernek veya koopera
tiflerinin, bu konuda, organize sanayi bolgesi kurma haklanni yasal olarak ellerinden almak dogru 
degildir, bunu sadece odalarla sinirlamak dogru degildir. Muhakkak ki odalar, sanayi odalari, ticaret 
odalari ve karma kurulmus odalanmizin bu islerin igerisinde olmasi hepimizin arzu ettigi bir olaydir 
ama bazi bolgelerde, bazi ihtisas alanlannda, organize sanayi bolgelerinin faaliyetlerini gosterebile-
cegi ozel alanlarda bu tiir ozel girisimleri, ozerk girisimleri, kooperatifleri, dernekleri, sanayici ve is 
adamlan derneklerini tesvik etmek, onlan bu isin igine katmak, hem organize sanayi sitelerinin bu 
anlamiyla daha rantabl olarak isletilmesini ve kurulmasini saglama agisindan gereklidir hem de de
mokratik katihmcihk agisindan gok ciddi sekilde onemli bir noktadir. Bunun altim gizmek istiyorum 
ve bu konudaki eksikligin Bakanhk tarafindan diizeltilmesi gerektigini, bu kanun tasansi g6rii§uliir-
ken bir kez daha dikkate alinmasi gerektigini soylemek istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'yla ilgili soylenebilecek diger konu
lan maddeler gdriisulmeye basladiginda soyleyecegiz ama simdi Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu 
gundeme gelmisken goriislerini aldigim birgok organize sanayi bolgesi yoneticisinin ve sanayicinin, 
Turkiye'de iginde bulunulan kosullarda, bu kiirsiiden dillendirmek istedigi ve bu kiirsiiden, Turki
ye'nin iginde bulundugu yangina goziim igin g6rii$lerimizi, onerilerimizi soylemesini istedigi birgok 
konuyu dillendirmek gerekir. Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nu konusurken Turkiye'nin ve diin
yamn iginde bulundugu krizin nedenlerini ve bu krizin Turkiye'ye yansimasi uzerine konusmak, 
goziim yollan bulmak, oneriler getirmek ve bu oneriler dogrultusunda hep beraber goziim aramak gor-
evimizdir. Bu konu konusulmaya basladiginda Sayin Basbakan basta olmak iizere Hukumet yetkili
leri rahatsiz olup "Turkiye'de kriz tellalhgi yapmayin, kriz yoktur. Turkiye, ayaklan uzerine basarak 
yiiriimektedir." diye Tiirk kamuoyunu susturmaya gahsmaktadirlar. Higbirimizin kriz tellalhgi yap
mak diye bir niyeti yoktur, higbirimizin bu krizden medet ummak diye bir niyeti de yoktur giinkii bu 
kriz basta gahsanlar olmak uzere, fakir halk ba$ta olmak iizere hepimizi etkileyecektir. Bu krizden 
basta fakirler, koyliiler, esnaf, sanatkar, sanayici olmak iizere toplumun her kesimi etkilenecektir. Bu 
anlamiyla bu krizden kimse medet ummuyor. Bu krizi hafife ahp, bunun konusulmasimn kendine po
litik zarar getirecegini dusiinenlerin aymazhgina goziim bulmak ve Turkiye'de bugiin iginde bulun-
dugumuz ekonomik krizi dogru tahlil edip goziim yollanm bulmak igin konusmak istiyoruz ve bugun 
konusmak istedigimiz konu, Turkiye'nin ve diinyamn, krize neden olan ve bu krizin gikmasina -so
nuglanna baskalannin katlanmasryla da olsa- sebep olanlann dogru teshis edilmesi gerektigini soy
lemek istiyoruz. Ashnda yillardir kuresel krizin altinda Cumhuriyet Halk Partisinin ve Turkiye'de 
uretimi, istihdami, yatinmi, KOBi'leri destekleyen anlayism goz ardi edilmesi yatmaktadir. Dun
yada da ayni anlayism reddedilmesinden dolayi bugun gikan kuresel krizin temel nedeni vardir. Fi-
nansmana dayali bir karhhk, finansman iizerinden para kazanan, uretimi ihmal eden, uretimi hig 
dikkate almayan bir sistem bugiin dunyada gdkmiistiir. O uretimi dikkate almayan, sadece CEO'la-
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nn bilancolar uzerinden karhlik esasina dayah bir sistemi diinyaya dikte ettirdigi ve o karhhktan 
kendilerine nema aldigi bir dunya sistemi bugiin kendisini sorgular hale gelmi§tir. Ne yapilmasi ge-
rekiyordu? Yillarca burada soyledik, bu kanunda, bu Meclis, bu yd, bu yasama doneminde soyledik, 
"KOBI'lere, iiretime, istihdama ve bu anlayi§a destek veren, borclanmayi degil uretimi te§vik eden 
bir anlayi§ta ekonomik politika uygulamahsimz." dedik. Bunu dedigimiz zaman, bizim bu konuda 
diinyayi algilayamadigimiz seklinde elestiriler gelmisti. Tarn tersine, bugiin goruyoruz ki dunyanin 
geldigi nokta itibanyla, sikinti iiretimsizliktendir. 

Degerli arkada§lanm, bu krizde, simdi, 2001 'de ya§ami§ oldugumuz finans krizi nedeniyle ted
bir alarak finans sistemini ve bankacihgi rehabilite ettik, bir sure gidiyor ama kriz, Tiirkiye'de 
2001'den sonra finans sistemindeki rehabilitasyonun uzerine reel sektoriin sorunlanm asmak igin 
yeni bir plan, program yapdmadigi igin, uzun zamandir zorda olan reel sektoriin sorunlan haline gel
mektedir. Kriz Turkiye'de zaten vardi. Kriz Turkiye'de reel sektorde vardi, esnafta vardi, sanatkarda 
vardi, kdylude vardi. Az once Sayin Bakamm "Pamuk uretiminden kdyluler vazgegti." dedi. Niye 
vazgegti? Ureten insan tesvik edilmedigi igin vazgegti. Urettigi iiriinu sattigi zaman yaptigi masrafi 
kar§ilamadigi igin vazgegti. Neden vazgegti sanayi uretimi? Cunkii sanayide ithalat o kadar cazip 
hale geldi ki ithalat yaparak daha rahat ticaret yapma sansina geldi bizim ulkemizdeki sanayici. Onun 
igin, Turkiye'de reel sektorde ciddi bir kriz vardi. Bu kriz, bugiin dunyadaki kuresel krizle birlikte 
derinle§erek oniimiizdeki giinlerde hepimizi rahatsiz eden noktaya hizla yol almaktadir. 

Degerli arkadasjarim, bu kriz, reel sektordeki var olan kriz sizin de gok yakindan bildiginiz gibi, 
ciddi bir §ekilde iiretimin onundeki yukleri Turkiye'de artirmaktadir. Enerji darbogazi, enerjide disa 
bagimhhk, enerji maliyetlerinde alti ayda yiizde 50'nin iizerindeki arti§ bizi rekabetgi olmaktan gi-
karmi§tir. KOBI'lerin finansmana ulasma, yeteri kadar finansman bulamama, Turkiye'de faizlerin gok 
yuksek olmasi ve finansmanin pahah olmasi, sicak paraya dayah bir politikanin gotiiriilmesi nede
niyle bugiin rekabetgi olmaktan KOBI'lerimizin gogu gikmi§tir. Uygulanan ekonomik politikada 
sicak para gelsin diye yuksek faiz dusiik kur uygulayanlar, ithalata ozendirenler bugiin Tiirkiye'de 
uretimin oniinu kesmisjer ve Tiirkiye uretemez hale gelmistir. Bakin, Tiirkiye'de i§sizlik gegen se-
neden bu seneye binde 6 oraninda artrmstir. Bir yd igerisinde, ayni donemde bu kadar yuksek arti§ 
gok ciddi du§uniilmesi gereken... Bunlar rakamlara yansiyanlar. Bir de yansimayan, piyasadaki is-
sizlik gok daha ileri boyutlardadir. Demek ki bizim bu krizi goriip goziim bulmaya ihtiyacimiz var. 
Onun igin bunu konusmahyiz hatta sadece Parlamentoda degil, acilen meslek orgiitleriyle, TOBBTa, 
TESKTe, ziraat odalanyla, TURMOB'la ve benzeri sivil toplum orgutleriyle birlikte, acil, ekono-
miyle ilgili konusacagimiz bir konsey olu§turmahyiz, onlann onerilerini almahyiz, onlara kizmak 
yerine onlan dinleyip anlamahyiz ve onlann onerilerini gozum olarak nasil uygulayabilirizin yon-
temlerini bulmak zorundayiz. Hig kimseye kizma hakkimiz yok. Tarn tersine, onlara bu konuda kulak 
vermek durumundayiz. Onlar degil midir yillardir sizin bu ekonomik politikaniza ses gikarmayip, so-
luklanni kesip, sesini gikarmadan "Evet, iyi gidiyor." diyenler? Bugun baginyorlarsa artik dayana-
cak noktalan kalmadigi icindir. 

Degerli arkadaslanm, bugun ciddi bir sikintiyi, ciddi bir sorunu yasiyoruz. Bu sorun, reel eko-
nomideki krizin dunya kuresel krizi ve finansal kriziyle butiinlesmesi ve Tiirkiye'ye yansimalaridir. 
Onun igin biz diyoruz ki hep beraber bu krizi konusahm, konu§maktan korkmayahm ve goziim one
rileri iiretelim. Biz, gozum onerileriyle geliyoniz karsiniza. Bunun gozumu igin net sekilde, bir kere 
acilen tesvik sistemi degi§tirilmelidir. Bolgesel te§vik yerine sektorel ve Tiirkiye'nin sanayi politi-
kasim dikkate alan bir tesvik sistemi gelmelidir ve bu te§vik sistemi buyiik oranda kuguk orta boy i§-
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letrneler, iiretenler, yatinm yapanlar uzerine kurulu bir tesvik sistemi olmahdir. Bu tesvik sistemi, oyle 
gegici gdziimler iireten, insanlann taleplerine gegici gdziimler iireten degildir. Ornegin, "Tekstille il
gili goziim onerileri getirdik." dediniz. Ne diyorsunuz? "Gidin, geri kalmi§ bolgelerde yatinm yapin, 
be§ yil te§vikten yararlamn." O bolgeye fabrikasim ta§iyan insanin; orada yatinm yapan, orada nite
likli kalifiye eleman bulan insanin ya§ayacagi sure zaten iki buguk iig yildir, iig yil zaten yeniden 
fabrika kurmaya gah§acak o insanlar. Boyle tesvikler olmaz, boyle topu taca atan tesvik uygulama
lan olmaz. Bunun yerine, mevcut alanlarda o insanlara te§vik vermek zorundasiniz. 

Pamuk gibi stratejik bir urunu, hem koylii hem sanayi igin gok ciddi §ekilde onemli olan bir 
uriinii desteklemek zorundasiniz, pamuga tesvik vermek zorundasiniz. Misirdan hangi katma degeri 
ahyorsunuz? Ama pamuktan, ipliginden, kumasindan, markasindan, ihracatindan her tiirlii destegi ah
yorsunuz. Onun igin, stratejinizi dogru alana koymahsimz. 

Tiirk ekonomisinin kalkinmasimn temelinin KOBI'ler oldugunun altim gizmelisiniz. Burada 
ARGE kanunlan gikartirken KOBFlere dogru diizgiin ARGE te§viki bile uygulamaktan gekindiniz. 
50 tane ARGE elemani gahstiran, sadece biiyiikleri diisiinen ve biiyiiklerin is birligi yaptigi disan-
dan gelecek yabancilara tesvik verme dummunda oldunuz. 

KOSGEB mevzuati hemen basitlestirilmelidir. Acilen, finansman ihtiyacina diisecek, zorluga dii-
secek kesimler igin bir fon olusturmahsimz. Sanayi Bakanligi, Maliye Bakanligi ve ekonomiyle il
gili diger bakanliklar Turkiye'deki krize dii§ecek kesimlere acilen finansman destegi saglayacak bir 
fon olusturmahdir, bunu bankalann insafina birakmamahdir. Bugiin bankalar en ufak bir telasta, agil-
mi§ kredileri kapatmakta, var olan kredileri kullandirmamakta ve sanayici uzerinde ciddi baskilar 
uygulamaktadirlar. 

Degerli arkadaslanm, bu insanlann bu sekilde durumlarim devam ettiremezsiniz. Ozel sektor 
sizin uyguladiginiz politikalar nedeniyle borglandi. Turkiye'de ilk defa en biiyuk ozel sektor dis borg-
lanmasi var. Bu niye oldu? Siz yatinm yapmadiniz, ozel sektor yatinm yapsin dediniz, dolan dusiik 
tuttunuz, onlar da gittiler disandan borglandilar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin liitfen. 

MEHMET ALI SUSAM (Devamla) - Disandan borglanan bu insanlar simdi doviz fiyatlan art-
tiginda, dunyada likidite daraldiginda, borglanni ddeyemez duruma geldiklerinde hem ulkemizdeki 
bankacilik sektdriine sorun olacaklardir hem kendi isletmelerinde ciddi sorunlarla karsi kar§iya ka-
lacaklardir. Onun igin ozel sektoriin borcu bizim borcumuz degildir diyemeyiz. O borcun ulkenin 
borcu oldugunu diisiinerek acil tedbirier almak ve buna gore gdziimler uretmek zorundayiz. 

Esnaf, sanatkar kan aghyor. Hipermarket yasasim gegen senenin basinda gikaracagiz dediniz, bir 
yil doluyor, gikarmiyorsunuz. Neden? Cunkii belirli kesimlerin bu iilke pazanni ele gegirmesine goz 
yumuyorsunuz. Yabancilann bu iilkede hakim olan bir anlayisa gelmesine goz yumuyorsunuz. Onun 
igin bu krizi konu§acagiz, daha gok konu§acagiz ve bu krizin -insallah- altinda Turkiye'nin kalma-
masi igin goziim onerilerini de biz getirecegiz. Yeter ki sagduyuyla bizim dediklerimizi dinleyin, o 
zaman sonug ahnz. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Saym Susam. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Izmir Milletvekili Sayin Ahmet Kenan Tannkulu. (MHP 
siralanndan alkislar) 
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MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (Izmir) - Sayin Baskan, kiymetli mil
letvekilleri; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi 
uzerinde Milliyetgi Hareket Partisi Grubunun goriislerini aktarmak iizere huzurunuzdayim. Yiice he-
yetinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, gecmis tecriibe ve gali§malanmizm lsigi altinda bu tasanyla ilgili olarak 
bazi goriis ve diisiincelerimi samimi olarak bu kiirsiiden sizlerle paylasacagim. Umuyorum ki Saym 
Hukumet de bu oneri ve elestirilere olumlu yaklasacak ve bu tasannin hem sektoriimiiz igin hem or
ganize sanayi bolgelerimiz igin, tabii ki ulkemiz igin daha mukemmel gikmasini ve yasalasmasim 
temin edecektir. 

Degerli milletvekilleri, bu tasanyla, baslangig itibanyla, 2000 yihnda gikanlan Organize Sanayi 
Bolgeleri Yasasi'na gore bazi ufak degisikliklerle oncelikle tanimlar getirilmis ve bu tanimlardan 
yola gikarak "Organize sanayi bolgeleri de nedir?" diye soruldugu zaman vatandaslarimiz tarafindan, 
gok kisa olarak, "Kendi kanununa gore isletilen mal ve hizmet uretim bolgeleri." olarak tammlanmis. 
Tabii bu mal ve hizmet uretim bolgesinin iistii de gerek teknolojik donanim gerek gevreye duyarli sa-
nayilesme gerek kentlesmenin daha iyi, daha mukemmel ydnetilmesi ve buna bagh olarak dunya ve 
Turkiye'ye entegre edilecek diger ekonomik politikalarla da donatilmis. 

Degerli arkadaslanm, iilkemizde yaklasik kirk yih askin bir siiredir organize sanayi bolgeleri 
yasa gikmadan, herhangi bir ust mevzuata baglanmadan yonetilmis, ta ki 12 Nisan 2000 tarihine 
kadar. 12 Nisan 2000 tarihinde ne yapilmis? Oncelikle, bu tasan gorusuliirken hafizalarda bu tasan
nin altyapisini hazirlayan yasal gahsmalar neydi, sizlere onlan hatirlatmak isterim. 

57'nci Hukumet doneminde, yani 1999-2002 yillan arasinda bu tasari gergekten sektor ve sek
tor ve sektor temsilcilerinin olusturdugu biiyiik bir katihmla ve onlann meydana getirdigi dernekler, 
kuruluslar, tabii ki odalar ve temsilcileriyle bir araya gelinerek bu yasa gahsmasi tamamlanmis ve 15 
Nisan 2000 tarihinde oncelikle Mecliste, bu yiice gati altinda yasalastinldiktan sonra Resmi Gaze
te'de yayinlanarak yiirurliige girmis. Bir kere bu gahsmamn temeli olarak milletvekillerimizin hafi-
zasina bunu getirmek istedim. O tarihlerde konuyla ilgili olabilecek olan butiin taraflann istiraki 
gergekten onemlidir giinkii -bunu ozellikle ozel tesebbiisiin onunii agmak ve bu konuyla ilgili, bu an
layisla ilgili olarak belirtmek igin altim gizerek soyluyorum- boylelikle organize sanayi bolgeleri 
tiizel bir kisilige kavusturulmus ve kurulusundan isletilmesine kadar her tiirlii asamada da mtiteseb-
bis heyetleri organize sanayi bolgelerinin yetkili kihnmistir. 

Degerli arkadaslanm, bugune kadar Sanayi ve Ticaret Bakanhginin uhdesinde ve gdrevinde ola
rak Teskilat Kanunu'na bagh olarak yurutulen organize sanayi bolgeleri 107 adet bitirilerek Tiirk sa
nayisinin ve sektoriin hizmetine sunulmustur. 

Gene, 2008 yih yatinm programma baktigimiz zaman da -yanhs hatirlamiyorsam- 100 adet or
ganize sanayi bolgesi suregelmektedir ve bir sureg halinde gegtigimiz yillardan itibaren proje stoku 
olarak devam etmektedir. Boylelikle hem ozel sektoriin hem devletimizin butge katkilanyla ve im-
kanlanyla yapilan organize sanayilerini bir araya topladigimiz zaman 255 adet organize sanayi ya-
pisiyla karsilasiyoruz ki bunlar genellikle sicil numarasi ve tiizel bir kisilik kazanmis durumda. 

Degerli arkadaslanm, yer segimi gahsmalan yapilan ve devam eden ve bu arada da Sanayi ve 
Ticaret Bakanligi tarafindan tiizel kisilik verilen ancak degisik nedenlerle isletme asamasina da ge-
girilmemis 125 civannda organize sanayi bdlgemiz var. Bunlar da niye isletme asamasina gegeme-
mis diye biraz alt detaya indigimizde, baktigimizda sunlarla karsilasiyoruz: Bir kismi yer segimi 
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asamasinda bekliyor, bir kisminin kamulastirma cahsmalan devam ediyor, yine bir kisminin imar 
plani ve altyapi projelerinin hazirhk gahsmalan maalesef bitirilememis ve yine onemli bir kisminin 
da diger altyapi gahsmalan henuz neticelenmemi§. Umuyorum ki gerekli kaynak ve imkan sagla-
mrsa Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, bu kalanlarla ilgili olarak da sektorumuze, Turk sanayisine bun
lan kazandirabilecektir. 

Degerli milletvekilleri, konu§mamin bu bolumunde ozellikle bazi rakamsal buyiikliikleri siz
lerle paylasmak istiyorum. Biraz once soyledim, 57'nci Hukumet doneminde bu yasa Turkiye dev-
letine kazandmlmi§ ve Turk sanayisi bundan biiyiik kazanimlar elde etmisti. iste bu 1999-2002 yillan 
arasina baktigimiz zaman, yaklasik ug buguk yilhk siireg igerisinde 34 tane OSB ve 69 tane de KSS 
yani kiiguk sanayi sitesi bitirilmis ve sanayicimizin hizmetine sunulmustur. 

Diger taraftan, o giinkii Hukumet i§ba?ina gelmeden once, gegen sureg zarfinda baktigimiz 
zaman, tamamlanan kiigiik sanayi sitesi yatinmlannin, yilhk is yeri ortalamasinin 2.211 oldugunu go
riiyoruz. 2002 yihnda bizden sonraki yani 57'nci Hiikumetten sonraki 58 ve devami gelen hiiku-
metlere devrederken bu rakami yiizde 62 artirarak yilda ortalama 3.561 is yerine gikarmi§iz. Bunlar 
onemli hizmetler ve yatmmlar giinkii o giiniin sartlari igerisinde sinirh kaynaklarla ve imkanlarla ya-
pilabilmi§ hizmetler. ihtisas organize sanayi bolgelerinin onii de yine o donemde atilarak bu bag
lamda hem Elazig ve Afyon'da besi organize sanayi bolgeleri ve Izmir Bayindir'la Yalova ilimizde 
de gigekgilik organize sanayi bolgelerinin kurulusu gergeklesmis. 

Degerli arkadasjarim, bu ihtisas organize sanayi bolgelerine deginmisken sizlere su bilgiyi de ak-
tarmak istiyorum: Turkiye'nin birgok yerinde ihtisas organize sanayi bolgesi talepleri var ve bunlar 
gelisen dunya §artlanna baktigimiz zaman hakh ve yerinde talepler. Bunlardan ornegin ilk akhma 
gelen, Izmir ilimizde mevcut dokiim ve otomotivciler organize sanayi bolgeleri, talepleri ve miira-
caatlan var. Bunlar hizla ilerlemekte ama tabii ki gelisen sanayi potansiyeli olan ve sanayi imkani 
olan, sanayi profili de gegtigimiz yillara gore hizla degisen birgok ilimizde oldugu gibi izmir'de de 
bunlar yetersiz kalmakta. Ornegin tanm alaninda faaliyet gosterecek olan ihtisas organize sanayi bol
geleri maalesef geri planda kalmaktadir. 

Izmir Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi ozel bir ornektir giinkii yerel yonetimle merkezi yo
netim arasindaki uyusmazhk nedeniyle suriincemede kalmi§tir, sanayicimiz magdur olmustur, maa
lesef bugiine kadar da birgok yetkilinin verdigi soze ragmen neticelendirilememistir. in§allah bu 
kanun tekliflerinin igerisinde, gok degerli Milliyetgi Hareket Partisi izmir milletvekillerinin de altinda 
imzasi olan bu kanun tekliflerinin neticesinde sayin Hukumet ve sayin Bakanlik da olumlu goriirse 
izmir Kemalpa§a Organize Sanayi Bdlgesini de bugun bu yasa tasansi gdriisuliirken gozme imkamna 
kavu§acagiz. 

Degerli arkadaslanm, 57'nci Hukumet doneminde yapilan bu galismalar sonucunda daha onceki 
yillarda ortalama olarak yilhk 288 hektar organize sanayi bolgesi bitirilip faaliyete ahmrken, gene 
biraz once soyledigim gibi, bu donemin igerisinde -o donemin sonucunu kastederek sdyluyorum pa-
rantez iginde- alti yilda ortalama 1.907 hektar organize sanayi bolgesi yapilabilmis. $imdi, boyle 
baktigimiz zaman bu rakamlar belki biraz kafa kan§tirabilir ama 58, 59, 60 diye giden hiikumetlerde 
yani gegtigimiz alti yilhk hiikumetlerde bu rakam 1.078 hektarda kalmis. Hem sure olarak uzun hem 
de tek parti hukumeti olmasina ragmen arada bir verimsizlik var. Bu verimsizlik tabii dunyanin de
gisik §artlanna ve konjonktiirel gelismelere de baglanabilir ancak gegtigimiz alti yildaki bu perfor
mans diisukliigunii hem sanayicimiz hem de girisjmcilerimiz gok iyi degerlendirmektedirler. 
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Sayin milletvekilleri, bugiin OSB'lerin her tiirlu altyapi ve sosyal tesis yatinmlari ve buna ben
zer enerji yatinmlari ve isletme hizmetleri OSB'nin kendi tiizel kisiligi tarafindan yapilmaktadir. 
OSB yatinmlan ve isjetmeleri bu hizmet odemelerini toptan yapmaktadirlar ve bu toptan yapis ve su-
resi dikkate ahnarak da OSB'ler igin hem elektrikte yiizde 5 hem de dogal gazda yaklasik yuzde 3 
iskonto uygulanmaktaydi. Tabii, bu, gegtigimiz donemler iginde yapilan bir uygulamaydi. Gelin 
goriin ki, EPDK'nm, Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulunun yaptigi kararlar ve BOTAS'in buna uy-
masi neticesinde, gok yakin gegmi§te, bu elektrik iskontolan kaldinlmis ve maalesef dogal gaz is-
kontosu da gene gegtigimiz 2008 Mart ayinda kaldinlarak, OSB'lere ustelik haber de verilmeksizin, 
yuzde 3'ten yiizde l'e indirilmistir. 

Bunlar hem en onemli enerji girdisidir -elektrik ve dogal gaz olarak- hem de son zamanlarda ya
pilan -ki artik bu mutat hale geldi- elektrik zamlanna son yiizde 9,27'lik zamdan sonra yilbasi peri-
yodu itibanyla baktigimiz zaman, 1 Ocak, bugiin itibanyla yaptigimiz zaman, gene yaklasik yiizde 
55 civanndaki elektrik zammi da sanayicimizin belini kirmis goziikmektedir. Degerli arkadaslanm, 
dogal gazda yiizde 30'dur bu zam yilbasindan bugiine kadar. 

Bunlar §unun igin onemlidir: Ashnda bu yiice Meclis, belki de kuresel krizle ilgili olarak bir 
genel goriisme yapmahydi bugune kadar. Maalesef, bu kriz konusunu, dunyada hizla tedbirlerin ali
mp gelistigi o sureg boyunca Turkiye Buyuk Millet Meclisi, tabii ki basta iktidar grubu olmak iizere, 
bunu gorusme noktasinda geg kalmis goziikmektedir. Biz hem bu krizi hem sanayi sektoriimuzu, 
tabii ki ona bagh olarak diger ekonomik ve sosyal kesimlere yapilmasi gerekli olan tedbir ve politi
kalan buralarda tartisma imkani bulmahydik diyorum. 

Bugun g6ru§mgumuz bu tasan, degerli milletvekilleri, ha gikti ha gikacak diyerek, iste haftaya 
kesin gikacak diyerek birgok yetkili Hukumet mensubu tarafindan soylenmis, oyalanmi§, bugune 
kadar gelinmistir. Tabii bunlar yapilmis, gegmiste kalmi§tir. Bugiin bu kiirsiiye giktigimiza gore artik 
uygulama asamasina gegilmistir ama bu kadar oyalamlmasinin ve bu kadar geride kahnmasimn da 
tabii ki sanayi sektoriine bir maliyeti olacaktir. Bu maliyetin de hesaplanmasi gerekir diye diisunu-
yorum. 

Tasari elbette organize sanayi bolgelerinin ve orada isjetme asamasinda olan birgok kurulusu-
muzun hakh taleplerini de igermektedir. Bazi eksikliklere ragmen bu hakh talepleri de yerinde bul-
mak gerekir diye du§unuyorum. 

OSB'lerimiz bir iist drguttur. Bunlara bu sekilde bakmak ve yaklasmak gerekir diye dusiiniiyo-
rum. Bu orgutu de meydana getiren temel unsur sanayicilerimiz ve girisimcilerimizdir. Onlann mey
dana getirdigi bir iist gati orgutiidur OSB'ler. Eger bunlarla ilgili birtakim iyilestirme gah§malan 
yapilacaksa, bunlan ilgilendiren, bunlarin menfaatlerini su veya bu §ekilde etkileyen yasa gahsma
lan yapilacaksa, gok dogal olarak, onlann hakh taleplerine kulak vererek ve onlann oniinu agacak, 
onlarla birlikte yapilacak olan teklifleri de degerlendirmemiz gerekirdi diye dusunuyorum. 

Bakin, Hukumet tasansina ve igindeki diger tekliflere baktigimiz zaman, bir kere her §eyden 
once bu tasannin olgunlasip gelmesi noktasinda da bazi eksiklikleri goruyoruz gunkii ben ilk defa ola
rak §6yle bir uygulamaya rasthyorum: Sanayi Komisyonunda Hiikumet kendi getirdigi tasan uzerinde 
de degerli komisyon iiyesi milletvekillerine -tabii ki iktidar partisine mensup olanlan kastediyorum-
onergeler verdirerek adeta kendi tasansmi olgunla§tirma siirecini yeniden ba§latmi§ ve bu tasanyi bir 
miktar -bana gore gok buyuk ozellikle ama kagit ustiinde bir miktar- degistirmi§tir. Belki de bu Genel 
Kurul a§amasinda gene bazi dnergelerle karsi karsiya kalarak bu yasa tasansmi yasala§tiracagiz. Bu 
da yeni bir adet oldu. 
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Degerli milletvekilleri, simdi bu surec bu kadar onemliyken ve bu kadar onemli degisiklikler ya-
pihrken madde bazina indigimiz zaman da tasanda bazi hazirhksiz yapilanmanm oldugunu gbriiyo-
ruz. Ornegin tasannin 2'nci maddesinin uguncu fikrasiyla -biraz once de soyledim- 12 Nisan 2000 
tarihinde cikanlan OSB Yasasi'nin yani 4562 sayih Yasa'nin 4'uncii maddesinin (d) fikrasi degisti-
riliyor. 

Bakin, bu kadar laf kalabahginin manasi su: O giinkii sartlarda biz, her tiirlii sanayi derneginin 
ve kurulusunun ve kooperatiflerin organize sanayi bolgesi kurmasina imkan saghyorduk ki bunlar
dan mesela en buyugii -hemen soyleyeyim- ikitelli'dir. ikitelli'de o kadar 90k fazla, onlarca koope
ratif bir araya gelmistir ki belki Turkiye'nin degil, dunyamn sayih buyiik organize sanayi bolgesi 
tesekkul ettirilmistir. Simdi bugiin bu sanayici kuruluslan ve demekleri bir kenara itilmektedir bu de-
gisiklikle. Gene bu sanayici derneklerinin bugune kadar kurdugu on adet -gene yanhs hatirlamiyor-
sam- organize sanayi bolgesi vardir. Bunlann statuleri de degisecektir bu yasa ciktigi zaman. 

Degerli arkadaslanm, kiigiik sanayi sitelerinden olusan -biraz once de soyledim- OSB'lerimiz 
vardir. Bunlar da kooperatifler vasitasiyla kurulmustur. Bunlann da statulerinde biiyiik degisiklikler 
olacaktir. 

Tasannin gene 2'nci maddesinde yapilan bazi degisikliklerle "...katilimci ve/veya kiraci vasfi 
ile bolge iginde faaliyet gosteren kiigiik imalat ve tamirat, ticaret, egitim ve saghk hizmet alanlari ise 
bolge buyiiklugiiniin %10 undan fazla olamaz." deniliyor. Iste, bu madde de kiigiik sanayi siteleri ile 
organize sanayi bolgelerinin durumunun agiklanmaya muhtag oldugunu gosteriyor. 

Degerli arkadaslanm, simdi baktigimiz zaman KSS'lerden olusan OSB'lerin biitiin parselleri-
nin yaklasik yiizde 95'i kugiik imalattir zaten. Bunlar kugiik imalat ve tamircilerin bir araya getirdigi 
kuruluslardir. 

Diger yandan, baktigimiz zaman Tiirkiye'mizin bazi bolgelerinde OSB'lerin parsellerinde yak
lasik yiizde 55'i bu kiigiik imalat yapan sanayici gruptan meydana gelir ama bunlar katma degeri 
kugiik imalatlardir. 

Ote yandan, Turkiye'nin daha gelismis yoreleri ve bolgelerinde yapilan OSB'lerde ise, bu "kiigiik 
imalat" diye tabir ettiginiz kuruluslar daha biiyiik katma degerli kuruluslardir. Bakin, ikisi de kugiik 
imalattir ama bir bolgede katma degeri diisiiktiir -ayni tamm ve vasif altinda gdzukmektedir- ama bir 
bolge ve yorede katma degeri yuksektir, gene ayni tanimin igerisindedir. 

Ama biitiin bunlara ragmen, baktigimiz zaman tasanda "kiigiik imalat" ifadesinin tammi yoktur. 
Bu tasanda belki de en onemli yapilmasi gereken bir seydir giinkii buna atif yapilarak bazi ozellik-
ler verilmektedir; ktigiik imalatin ne oldugunun tammlanmasi gerekir. 

Degerli arkadaslanm, tasannin 3 'iincii maddesine baktigimiz zaman kira ve kiraci konusu da soz 
konusu. Bu da gene Sanayi Komisyonunda verilen dnergeler dogrultusunda degistirilmis bir madde. 

Planh kalkinma doneminde, 1960'h yillardan itibaren sanayicinin oniinu agmak ve sanayiciyi 
tesvik etmek igin getirilmis bir enstruman olan organize sanayi bolgelerinde, tabii ki baktigimiz 
zaman bu parseller sanayicilerimize on yil vadeyle satihyor ve sanayicimiz tesvik ediliyor. Biz bunu 
tesvik edebilmek igin, 1960'h yillardan bugiine kadar gelmis gegmis butiin hukumetler olarak bir 
maliyete katlanmisiz. 

Simdi, kiralama ydnteminin gelmesiyle, basta stratejik OSB'ler olmak iizere, biiyuk sermaye 
sahipleri biitun bu saydigimiz parselleri satin alarak sanayinin gelismesini ve sanayicimizin is yeri 
sahibi olmasim amaglayan OSB kurulus amacindan sapmasina da yol agacaktir. Buranin altim ozel
likle giziyorum. 
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Gene 5'inci maddede tanma dayali ihtisas organize sanayi bolgeleri soyleniyor. Burada da dik
kat edilmesi gereken bir husus var, OSB'lerin yiizde 15'i kadar sanayi alanlari aynlmak zorundadir 
bu ihtisas organize sanayi bolgelerinde. Bu konuda eger bir degisiklik onergesi verilebilecekse seve 
seve bizim parti grubu olarak da buna katki yapabilecegimizi belirtiyorum. 

Onemli bir konu tasannin 7'nci maddesi. Odalar tarafindan kurulan OSB'lerde sanayicimizin 
genel kurula gitmesi kaldinhyor ve benim bildigim 5 tane organize sanayi bolgesi igin bir muafiyet 
getiriliyor, belki bunun sayisi farkh da olabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakikahk ek siire veriyorum; buyurun tamamlayin. 

AHMET KENAN TANRJKULU (Devamla) - Simdi bu yapilmak istenen degisikligin de butiin 
ilgili kesimler tarafindan tekrar gozden gecirilmesinde fayda var diye dusuniiyorum degerli millet
vekilleri. 

Tabii, yapmak istedigimizle uygulama arasinda farkhhklar oluyor. Ornegin, gegtigimiz ocak ayi 
igerisinde Organize Sanayi Bolgeleri Yer Segim Yonetmeligi'nde Bakanhk istemese de bir hataya 
diistii ama yapilan uyanlarla, bizlerin verdigi soru dnergeleriyle gok kisa bir siire igerisinde, bir ay 
sonra bu Yonetmelik'i tekrar degistirme imkam buldular. Buradan da su gikiyor: Bazi mevzuatlarda 
uygulamada degisiklikler olabiliyor, yanhshklar olabiliyor. O halde bunlara dikkat ederek daha az ha-
tayla bunlan kanunlastirmamiz gerekir diye dusiiniiyorum degerli milletvekilleri. 

Son soz: Biz sanayi sektdruniin sorunlarryla ilgili Meclis arastirmasi onergesi verdik. Eger Sayin 
Hukumet ve iktidar grubu buna destek verirse bu teklif ve onerilerimizi daha detayh bir sekilde go
riisme imkam bulacagiz. 

Hepinize saygi ve sevgilerimizi sunuyoruz, hayirh olsun. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Tannkulu. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adina Bitlis Milletvekili Sayin Nezir Karabas. 

Buyurun Saym Karabas. 

DTP GRUBU ADINA MEHMET NEZIR KARABAS (Bitlis) - Sayin Baskan, sayin milletve
killeri; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi uze
rine Demokratik Toplum Partisi adina soz almis bulunmaktayim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Sayin milletvekilleri, organize sanayi bolgeleri 1800 yillanndan itibaren basta Amerika olmak 
iizere, sonrasinda ingiltere'de ve gelismis ulkelerde yasama gegirilen bir uygulama. Organize sanayi 
bolgelerinin birgok etkeni vardir, birgok nedeni vardir fakat bunlann iginde ozellikle ingiltere'de, 
sonrasinda az gelismis ulkelerde de birinci etken bolgeler arasindaki sanayi farkhhgini ortadan kal-
dirmak; ikincisi ise issizlige, az gelismis yerlerde issizlige gare bulup belli kentlerde yigilmayi en-
gellemeye yoneliktir. 

Tabii bunun birgok nedeni daha var: Ozellikle planh kentlesme, sanayinin kentin disina, bir 
araya ta?inarak kentte duzensizligin engellenmesi, yine -sonugta bir sanayi yatinmi yaptigimz zaman 
tanm alanlanni kullanmaniz gerekiyor- tanm alanlarmin disiplinli bir sekilde sanayiye aynlmasi, bu 
konuda bir disiplinin saglanmasi; sanayi kuruluslanmn bir arada olmasini saglayarak birbirlerinin 
yan uriinlerinden, birbirlerinin imkanlanndan yararlanmalanna, karhhgi artirmaya, verimliligi artir
maya yonelik etmenler var. 
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Simdi, tabii Turkiye'de de organize sanayi bolgeleri, ozellikle sanayi kalkinmasinin hedef ahn
digi bes yilhk kalkinma planlanyla birlikte gundeme almmistir. Turkiye'deki uygulamada da ve Tiir
kiye'de organize sanayi bolgeleri faaliyete gecirildigi zaman ve hedef olarak konuldugu zaman da 
biraz once belirttigim gibi, dunyadaki bircok ulkelerdeki hedefler gozetilerek, oradaki gerekcelerle 
baslanmistir ancak biz simdi organize sanayi bolgelerinin durumuna baktigimiz zaman, organize sa
nayi bolgelerinin yayihm seyrine ve bulunduklan yerlere baktigimiz zaman ve ozellikle organize sa
nayi bolgelerinin iginde bulunduklan mevcut, pratik duruma baktigimiz zaman bu amacin 
gergeklestigini, belirttigimiz amaglann gergekle§tigini soyleyemeyiz. 

Simdi, ozellikle bolgeler arasi gelismislik farklanmn en yuksek oldugu ulkelerden biri Turkiye, 
basta Dogu ve Guneydogu, yine Karadeniz, ig Anadolu. Bunlan Ege'yle, Marmara'yla, Akdeniz 
Bolgesi'yle kiyasladigimiz zaman bolgeler arasi geli§me farkhhklannin en yuksek oldugu iilkeler
den biri Tiirkiye'dir. Ancak organize sanayi bolgelerinin amaglanndan biri olan "bolgeler arasindaki 
esitsizligi kaldirma" ilkesine baktigimiz zaman, bunun Turkiye'de uygulanmadigim veya bunun ger-
gekle§medigini gorebiliriz. 

Biraz once konusmaci arkadasjar dile getirdiler, organize sanayi bolgeleri ve organize sanayi 
bolgelerinin sayisiyla ilgili rakamlan verdiler. $imdi tabii 250 civarinda organize sanayi bolgesi var, 
resmi, kagit uzerinde ancak bunlarin 127 tanesi isletme durumunda. Tabii, CHP adina konusan Sayin 
Milletvekilimiz dile getirdi, bu 127 organize sanayi bolgesinin bile birgogu yan yanya, kimisi iigte 
1 oraninda isler durumdadir. Ancak daha onemli olan, 250 civarinda onayh bulunan organize sanayi 
bolgeleri iginde isletmede olmayan, faaliyete gegmis olmayan birgogu ya yer segimi asamasinda veya 
kamulastirma asamasinda, bazilari planlama veya altyapi, in§aat a§amasinda bulunan organize sanayi 
bolgelerinin tiimii az gelismi? illerimizdeki organize sanayi bolgeleridir. 

$imdi bunu dikkate aldigimizda, birincisi, organize sanayi bolgelerinin kurulusundaki amaglar-
dan biri gergeklesmemi§, ikincisi, her hukumet doneminde gok onemsendigi soylenen, birgok zaman 
boyle o ile veya o bolgedeki iliere, az gelismi? bolgedeki iliere gok biiyuk bir taltif, gok biiyuk bir 
odullendirme gibi gosterilen te§vik sisteminin de ashnda isjemediginin bir gostergesidir. Simdi, az 
gelismi§ iliere veya az gelismis bolgelere tesvik verme veya onu geli§tirmenin en onemli yolu, or
ganize sanayi bolgeleriyle yani KOBi'lere destek vererek, kuguk ve orta buyuklukteki sanayi kuru-
luslanm destekleyerek, onlara tesvik vererek bunu saglamaktir. Ancak siz "Biz te§vik veriyoruz." 
dediginiz birgok ilde hem kentle§menin duzenli olmasini saglayan hem sanayilesmenin diizenini sag
layan hem az geli§misjik farkmi ortadan kaldiran en onemli etmenlerden birini saglamami§siniz, kur-
mamissimz. 

§imdi, kurulan bazi illerde de baktigimiz zaman, ornegin ig Anadolu, Karadeniz ve Dogu, Gii
neydogu'daki organize sanayi bolgeleri birgok ilde ya hig gergekle§memi§, planlama asamasinda 
veya in§aat asamasindadir. Kurulu gozuken, kagit uzerinde kurulu goziiken yerlerde bile birgogunda 
hala elektrik baglanmamistir. Altyapi sorunlarinin hicbiri gozumlenmemi§tir, antmanin ise "a"si bile 
gergeklesmemistir. Yani bu yatinmlann gergekle§mesi gereken, bu destegin verilmesi gereken yer
lere ashnda bu destek verilmemistir. Daha onceki hiikumetlerde oldugu gibi bu Hukumet de az ge
lismis bolgelere te§vik verme, bolgeler arasindaki esitsizligi giderme, adaleti saglama konusundaki 
sonimlulugunu ve soziinii yerine getirmemi§tir. 

Simdi, tabii ki daha onceki konusmacilar da dile getirdi. Bir yasa gikanldigi zaman, bir kanun 
tasansi Meclise gelip gorusuldiigii zaman, bu kanun tasansi gikanldigi zaman ashnda birinci dere-
cede one ahnmasi gereken, dikkate ahnmasi gereken, o yasanin, o yasa tasansimn gikmasindan et-
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kilenecek kesimlerdir, onlann dusunceleridir, onlann onerileridir, onlann dusiince ve dnerilerini dik
kate almadir. Ancak, bu kanun tasansina baktigimiz zaman ciddi bazi eksiklikler var. Dile getirilen 
o eksikliklerle ilgili birkag seye ben de deginmek istiyorum. 

Simdi, organize sanayi bolgelerinin yonetimiyle ilgili somn, en onemli sorunlardan biridir. El
bette ki organize sanayi bolgelerinin kurulmasmda ve kurulma karari verilmesinden tutun kurulma 
a§amasina kadar sanayi odalannin, onun olmadigi yerlerde sanayi ve ticaret odalannin, onun da ol
madigi yerde ticaret odalannin 90k onemli yeri vardir, 90k onemli etkileri vardir. Bu, dogru. Ancak, 
zaten yasada da, hem Turkiye'de simdiye kadar gegerli olan yasada hem de diinyadaki birgok uygu
lamada, sonugta organize sanayi kuruluslanmn kunilmasinda ve altyapisinm bitirilmesinde onemli 
olan bu odalann gorevi, bu isi bitirdikten sonra organize sanayi bolgesini asli sahiplerine, organize 
sanayi bolgelerinde faaliyet yuriiten sanayicilere devretmektir. Ki nitekim, zaten bu konuda yasada 
da su vardir: Belli bir isleyis vardir. iste organize sanayi bolgesi karari alindigi zaman bir muteseb-
bis heyet kurulur. Bu mute$ebbis heyetin iginde, sanayi odasi, yoksa sanayi ve ticaret odasi, o da 
yoksa ticaret odasi veya odalardan biri; 0 ildeki veya ilgedeki veya beldedeki belediye baskani, yine 
orada varsa kooperatifler veya isveren sanayici dernekleri, yine eger simrlari igindeyse biiyiiksehir 
belediyesi, yine eger yer almak istiyorsa yerel orgiitlerden olan il ozel idaresi yer ahr. Bu muteseb-
bis heyet aracihgiyla basvuru yapihr, valilik aracihgiyla Sanayi ve Ticaret Bakanligina basvuru ya-
pihr ve buna karar verilir. Bunun ikinci asamasinda, organize sanayi bolgesinin iigte l'i 
tamamlandiktan sonra da mutesebbis heyet, oradaki iigte 1 'i yerlestirilmis olan sanayici ile yonetimi 
ortaklastinr ve bu is bittikten sonra da yonetim oradaki sanayicilere devredilir. Ha simdi anlasilma-
yan budur. Peki, zaten, organize sanayi bolgesi olsun veya olmasm bir ildeki sanayici, bir ildeki ti
caret adami veya orada gorev yapanlann hepsi, is yapanlann hepsi o ilde sanayi odasi, yoksa sanayi 
ve ticaret odasi veya ticaret odasmm iiyeleri degiller mi? Peki, bir yerdeki sanayi odasi veya sanayi 
ve ticaret odasi, destek verdigi, kurdugu ve sonugta orada hak sahibi olarak yerlestirdigi ve kendi 
iiyesi olan sanayicinin neyine giivenmiyor da "Ben olusturacagim yonetimi." diyor? Bu anlasilmis 
degil. Yani, Turkiye'de Hukumette olan, Turkiye'de devlette olan, Turkiye'de kurumlarda olan zih-
niyet is adamlarimiza da, sanayicilerimize de veya onlann kurduklan odalara da sirayet etmis. Simdi, 
siz, zaten koydugunuz yasada da kurulup devredilmesi gereken bir seyi, efendim ben kurdum, onun 
igin yonetimini ben siirdiirecegim... Peki, zaten sizin iiyeniz olan, orada da sanayici olan, orada iire
tim yapan, orada ticaret yapan, is yapan ve kendi iiyeniz olan insanlara neden giivenmiyorsunuz? Ha 
simdi bu, isin bir tarafi. Digeri, mesela yasamn 7'nci maddesinde diyor ki: Bu yasamn (bu tasannin) 
2'nci maddesindeki hukiimler 1/1/2008 tarihinden itibaren gegerlidir. 

Simdi, Manisa Organize Sanayi Bolgesinde iiretim yapan sanayicilerin derneginin bir yazisi var 
bizde; Sanayi Ticaret Komisyonundaki tiim milletvekillerine gonderilmis, samnm onun disindakilere 
de gonderilmis, Bakanhga, Sayin Bakanimiza da gonderilmis, digerlerine de gonderilmis. Simdi, 
Soyle bir sikmti var: Bu sikinti simdiye kadar neden siiriiyor? Manisa Sanayi ve Ticaret Odasi, Or
ganize Sanayi Bolgesi, oradaki sanayiciler, daha onceki ve simdiki Sayin Sanayi ve Ticaret Bakani
miz ve diger bakanlanmiz da, buradaki Odayla Organize Sanayi Bolgesi esnafi arasindaki bu geliski 
neden simdiye kadar goziimlenmemis? 

Sonugta bu goziim diger idari yollarla, Bakanhga basvuruyla gergeklesmedigi igin de -diger bel
geleri de var- dava agilmis. Hem yerel mahkeme hem de sonradan Yargitay Manisa'da Organize Sa
nayi Bolgesi Kooperatifi lehine karar vermis ve orada genel kurul yapihp yonetimin Organize Sanayi 
Bolgesi esnafina devredilmesi yoniinde karar verilmis. Simdi ona ragmen bunun devredilmemesinde 
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israr ediliyor ve biz de, sirf bu boyle gerceklessin diye veya siirsiin diye, bu yasanin hukumlerinden 
biri 1/1/2008 tarihinden gegerli olsun diyoruz. Neden? Cunkii, Yargitay karan ve diger kararlar 
1/1/2008 tarihinden sonra ahnmis. 

Yani, simdi su olabilir: Belki Manisa... Bazi goriismeler de yaptim ama net bir cevap almadim. 
Sanayi ve Ticaret Odasi farkh §eyler diyor, Organize Sanayi Bolgesi Kooperatifi farkli §eyler diyor. 
Ha, bu konuda birinin veya digerinin haksizhgini anlatmiyorum burada. 

Biz burada sanayicimizin, is adamlanmizin bir ilde cok onemli olan, gergekten 90k eskiden ku
rulmus, birgok biiyuk sanayicinin is yaptigi ilimizdeki bir sorununu o ilin milletvekilleriyle veya Sa
nayi Komisyonunda yer alan milletvekilleriyle, Sanayi Bakammizla, bu konuda taraf olan diger 
kesimlerle, TOBBTa, sanayicilerin diger orgutleriyle, turn bu kurumlarla gozebilmeliydik, yani bu isi 
buraya getirmemeliydik. Yani bize Sayin Bakamn bunu izah etmesi gerekiyor. Manisa'daki durum 
nedir, neden oraya geldi ve neden biz bunu, yasaya yerlestiriyoruz? Bunun izah edilmesi gerekiyor. 

Sayin milletvekilleri, biraz once az gelismis bolgelerdeki, ozellikle Dogu, Guneydogu, ig Ana
dolu, Karadeniz'deki organize sanayi bolgeleriyle ilgili, onlann durumuyla ilgili bir degeriendirme 
yapmistik ve yine diger hukumetler doneminde oldugu gibi bu Hukumet de ozellikle az gelismi§ il
iere ve bolgelere tesvikle ilgili israrci oldugunu, bu konuda elinden geleni simdiye kadar yaptigim, 
simdiden sonra da her tiirlu duzenlemeyi yapacagini soyliiyor. Bu soylemden de hareketle §u gagnyi 
yapiyoruz Sayin Sanayi Bakammiza -Mus Milletvekili, Turkiye'nin en az gelismis bolgesinin bir ili
nin ve organize sanayi bolgesinin de biiyiik sikintilarmin oldugu bir ilin milletvekili- su gagnyi ya
piyoruz: Bir defa tesvik politikalannin -bundan onceki konusmaci arkadas da belirtti- direkt sektorler 
uzerinden ve direkt somut yatinma donii§ebilecek, amnda yansiyabilecek isler uzerinden yapilmasi 
gerekiyor. Eger siz Bitlis'e, siz Mus'a, siz Diyarbakir'a, siz Artvin'e, Rize'ye veya benzeri birgok ile, 
Ig Anadolu'daki birgok ile, az gelismis ile yatinm yapmak istiyorsaniz, tesvik vermek istiyorsaniz, 
zaten amaci az gelismisligi ortadan kaldirma; bolgeler arasindaki farkhhgi ortadan kaldirma olan or
ganize sanayi bolgelerine ba$tan baslayarak, arsa tahsisinden tutun, belli projelerin uygulanmasina 
kadar, sanayicinin tesvik edilip, oradaki sanayiyle, oradaki ticaretle ugrasanin tesvik edilip, orada 
organize sanayi bolgesinde is yapmasi, tesvik edilmesinden tutun, buyiik kentierde o ilden giden sa-
nayiciyi oraya yatinm yapmaya tesvik eden, somut "Bu bolgeye bu isi yapanlar uzerinden bu kadar 
tesvik saghyorum." gibi bir yontemi denemeniz gerekir. Bu olmadigi zaman "iste, ben tesvik sagh-
yorum, elli tane ili de tesvik almasi gereken iller arasina koydum. Siz gidin orada yatinm yapin, is 
yerlerinizi yapin, fabrikanizi kurun, projenizi getirin size ben destek sunacagim." dediginiz zaman bu 
gok anlam ifade etmiyor. 

En dnemlisi de su: Birgok ilde ticaret yapan, sanayicilikle ugrasan, kendi alaninda buyuk veya 
kuguk uretim yapan birgok kesim, hem oradaki sanayi, ticaret odalannin, diger kurumlann eksikligi, 
geriligi hem oradaki ticaret yapamn ve diger kesimlerin diizeyi ortalama bir projeyi yapma veya ge
rekli islemleri yerine getirme, onlara valilik uzerinden tutun bakanhga kadar ulasma, bunlan takip 
etme diizeyinde degil. Eger siz gergekten tesvik verecekseniz, siz az gelismis yerleri kalkindiracak-
samz, somut, gidip bakanlik uzerinden, o ildeki bakanlik yetkililerini, sanayi ticaret yetkililerini de 
direkt devreye sokarak, orada, onlann isini merkezden gonderilen elemanlarla projelendirerek, belli 
bir asamaya getirerek, him altyapisi igin tesvik vererek, dim altyapisi igin kredi vererek hazirlanma-
niz gerekiyor. Bu, somut. Eger ciddiyseniz bu yapilabilir. Eger isteniyorsa, devlet isterse, eger Hu
kumet isterse, eger Bakanlik isterse Bitlis'te, Mus'ta, Diyarbakir'da, Artvin'de, Aksaray'da, diger 
birgok yerde, az gelismis yerlerde, oranin elamamyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Sayin Karabas, bir dakika ek siire veriyorum, lutfen tamamlayiniz. 
MEHMET NEZIR KARABAS (Devamla) - Tesekkur ederim Baskan. 
.. .gidip orada somut adimlarla bunu gerceklestirebilir. 
Bunu yapmadiginiz zaman, sirf kendinize yakin kesimlere bazi olanaklar taniyarak veya zaten 

belli bir diizeyi yakalamis, uzmanhk duzeyini yakalamis, bir sermaye diizeyini yakalamis, belli bir 
teknik elaman duzeyini yakalamis ve devletin verecegi turn te§vikleri birgok kisiyi de devreye soka-
rak alabilecek ve digerlerinin yatinmina ve i§ yapmasina firsat vermeyecek bir siirii olanak varken, 
siz bu dedigimiz somut, direkt oraya gidip kendiniz destek verip hazirlanmadan ve somut vermedi-
giniz, yapmadiginiz yatinmlarla tesvik politikasim veya kalkinmayi saglayamaz, bolgeler arasindaki 
esitsizligi ortadan kaldiramazsiniz diyoruz. 

Bu yasamn g6rii§uldiigu zaman dnerecegimiz bazi degisikliklerle birlikte gegmesi igin destek 
verecegiz. 

Hepinize saygilar sunuyorum. 
BASKAN - Tesekkur ederim. 
Komisyon adina Konya Milletvekili Sayin Hasan Angi. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
Sayin Angi, gahsma suresinin bitmesine tam on dakika var, ona gore ayarladim, buyurun. 
SANAYI, TICARET, ENERJI, TABli KAYNAKLAR, BILGI VE TEKNOLOJI KOMISYONU 

BASKAN VEKILI HASAN ANGI (Konya) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 222 sira sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda De

gisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve kanun tekliflerinin goriisiilmesinde tiimii uzerinde Ko
misyon adina soz aldim, heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bilindigi gibi, ulkemizde 1960'h yillarda baslayan planh kalkinma doneminde sanayinin loko-
motif sektor oldugunun ortaya gikmasi sonucunda ekonomik dengenin kurulmasi, ekonomik ve top
lumsal kalkinmanin birlikte gergeklestirilmesi, belli bir hizla biiyiime ve sanayilesmeye onem 
verilmesi amaciyla uzun vadeli hedefler belirlenmistir. 

ilk olarak 1962 yihnda Bursa Organize Sanayi Bolgesinin kurulmasiyla baslayan OSB uygula
malanna ili?kin is ve islemler uzun yillar boyunca Sanayi ve Ticaret Bakanligi Fonlar Yonetmeligi 
hukiimlerine gore yuriitiilmustiir. 2000 yihnda gikanlan 4562 sayih OSB Kanunu devreye girene 
kadar bu Kanun'dakine benzer maddeler igeren adi gegen yonetmelik gergevesinde yaklasik otuz 
sekiz yillik bir uygulama gergeklestirilerek OSB'ler yayginlastirilmistir. 2000 yihnda gikanlabilen 
OSB Kanunu ile OSB'lerin kurulus y e isleyis surecinde yasal bir statii olusturulabilmis, 4562 sayih 
Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu 12/4/2000 tarih ve 24025 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak 
yiiriirliige girmistir. Kanun'un yayimiyla birlikte, hukuksal gergevesi belirlenen OSB'ler ve mey
dana gelen uygulama aksakhklan bu donemde onemli olgiide ele alinarak gereken kurumsalla$mayi 
saglamak adina kanun ve yonetmelikte yeni duzenlemelere gidilmektedir. Kanun'un yayimlandigi ta
rihten gunumiize kadar gegen siirede, gerek OSB tiizel kisiliklerinin ve OSB ust kunilusunun ge
rekse sivil toplum kuruluslanmn ve OSB iginde yer alan miitesebbislerin talep ve sorunlarinin 
degerlendirilmesi sonucu, Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ve bir kisim milletvekili arkadaslanmizca da teklif gelmistir. Bu kapsamda, OSB Kanunu'nda 
OSB'lerin vizyonunu zenginlestirecek nitelikte yeni duzenlemeler yapilmistir. 

Getirilen yenilikleri ana hatlanyla dzetlersek: Planh sanayilesmenin geregi olarak, organize sa
nayi bolgelerinde imalat sanayi tiirleri igin ozel yer segimi yapilmasina ragmen, sanayinin diger kol-
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Ian olan enerji ve maden isleme tesislerinin bolge disinda kalmasi, soz konusu tesislerin gelisjguzel 
yerlerde kurulmalanna, kentle§menin olumsuz yonde etkilenmesine, tanm alanlarmin tahrip edil
mesine, cevrenin kirlenmesine, dogal ve kulturel tarihi varhklann zarar gormesine sebep olmaktadir. 
Bunu onlemek igin "imalat sanayisi" yerine "sanayi" kavrami getirilmistir. 

Planh bir sekilde yurutulen, OSB'lerde faaliyet gosteren firmalann ihtiyaclannin karsilanmasi ama
ciyla ticaret, saghk, egitim ve lojistik faaliyetlerinin birlikte planlanmasi gerekmektedir. Mevcut yasal dii-
zenlemeyle bu faaliyetler OSB tuzel kisiliklerinin kisith imkanlanyla karsilanmaya cahsilmaktadir. 

Aynca, sanayinin ihtiyaci ve aynlmaz bir parcasi olarak goriilen saghk, egitim ve ticaret ala-
nindaki ozel sektor girisimlerine de imkan vermek amaciyla, OSB'lerde ticaret, saghk, egitim, kiigiik 
imalat ve tamirat ile lojistik tesisler igin, OSB briit alanimn yiizde 10'unu gegmemek iizere yer ay-
nlmasi imkam getirilmistir. Bu sayede, OSB iginde faaliyet gosteren isletmelerin nitelikli eleman ih
tiyaci daha kolay ve istenilen miktarlarda temin edilebilecek, galisanlann saghk kurumlarina intikal 
suresi kisalacak ve gerekli mudahale zamaninda yapilabilecek, uretilen urunlerin lojistik firmalan ta
rafindan planlanan noktalara giivenli ve zamaninda ulastinlmasi saglanmasi mumkun olabilecektir. 

OSB'lerde enerji faaliyetlerinin diizenlenmesi amaciyla, 4628 sayih Enerji Piyasasi Duzenleme Ka
nunu'na "onayh sinir" tammi eklenerek, enerjinin daha ucuza temin edilmesi saglanmis ve enerji faali-
yetlerindeki OSB'lerin yetki ve sommlulugu belirlenmistir. Enerji faaliyetleri igin duzenlenmis olan onayh 
sinir tammi, bolgenin enerji dismda ihtiyaci olan su, kanalizasyon, dogal gaz, telekomunikasyon gibi tek
nik altyapi hizmetlerinin teminini de kapsayacak sekilde genisletilerek OSB Kanunu'na tasinmishr. 

Yer segimi sonucu OSB simrlari igerisinde miilkiyet hakki bulunan sahislardan sanayi tesisi ku-
racak olanlann katilimci sifatini kazanmalarina firsat saglanmistir. Aynca "ihtisas OSB" tammi ya
pilarak lojistik ihtisas OSB'lerinin de kurulmasina imkan saglanmistir. Kurulacak bu lojistik ihtisas 
OSB'leri ile diinyadaki benzer uygulamalara entegre olacagi dusunuldugiinde ekonomik gelisme-
lere biiyuk bir ivme kazandiracagi muhakkaktir. 

Mevcut Kanun'da yer alan "mevzi imar plani" ifadesi 3194 sayih Imar Kanunu'na bagh olarak 
gikartilan imar Plani Yapilmasi ve Degisikliklerine Dair Yonetmelik'te gegen imar tammindan farkh 
olarak kullanilmaktadir. Bu itibarla OSB Kanunu'ndaki "mevzi" ifadesi kaldinlarak ozel ve genel 
mevzuat arasindaki uyumsuzluk giderilmistir. 

OSB'lerden finans kuruluslanmn alacaklanm tahsil edememeleri durumunda lehlerine ipotek tesis 
edilmis tasinmazlann sabsma istirak etmeleri ve tasmmazlan satin almalan ve bu tasmmazlan kurulus pro-
tokoliinde ongoriilen nitelikleri haiz gergek veya tiizel kisilere satmalanna veya kiralamalanna imkan ge
tirilmistir. Dolayisiyla OSB igerisindeki yatinmcilanmizin kredibilitesinin yukseltilmesi hedeflenmistir. 

OSB'lerde mevcut sektor gruplanndaki butunliigiin bozulmamasi hedefi ile bolge iginde yer 
alan parsellerin uguncu kisilere devrinde, tapu mudurluklerince OSB tiizel kisiliklerinden uygunluk 
belgesi alinmasi, bunun igin de tapuya serh zorunlulugu getirilmistir. Bu duzenleme ile OSB'lerimizi, 
ornek sanayi kenti modelini alarak planlamaktadir. 

Tanm-sanayi entegrasyonunun gelistirilmesi hedefi gergevesinde tanma dayah sanayinin gelis-
tirilerek paketleme, muhafaza etme ve pazarlama yontemleri konusunda gerekli teknik destek veril
mesi, isleme sanayisinin rekabet edebilirligini artinci nitelikte uygun ve kaliteli ham maddenin temini 
igin besi, siit sigircihgi, sera, gigekgilik gibi adlar altinda tanimlanan tanma dayah ihtisas OSB'leri
nin kurulmasina yasal dayanak getirilmistir. 

Dolayisiyla, tanmsal uriinlerden daha yuksek katma degerli urunler elde edebilmek suretiyle 
hem tiiketicimize daha kaliteli ve yelpazesi genis urunler sunulmasina hem de tanm kesiminin refah 
seviyesinin yiikseltilmesine onemli katkilar saglayacaktir. 
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Degerli arkadaslar, bahsettigim hususlar bu degisiklik tasansi ve teklifiyle oniimuze gelmis du
rumda. Ben, emegi gegen turn arkadasjarima tesekkiir ediyorum. 

Gegmis. ydlarda bir yonetmelikle yuriitiilen, 2000 yihnda gikan yasayla da zemini olusturulan bu 
bolgelerdeki hizmetlerin bugune kadar geli§meleri daha once hizhydi da simdi mi yavasladi? Geli-
§en dunya §artlanna gore bu imkanlann ortaya konulmasinda Bakanhgimizin ve Hukumetimizin reel 
sektoriin daha onde bu destekleri almasi adina onemli diizenlemeler ortaya koydugunu degisik ya-
salarda ve kurumlann uygulamalarinda gormekteyiz. Ozellikle, benden onceki konusmaci arkadas-
lanmizin KOSGEB'le ilgili bugun dunyada ya§anan ekonomik krizin Tiirkiye'ye yansima boyutunda 
gok daha farkh alanlarda bu destekleri hem esnafa hem kuguk ve orta boy isletmelere saglamasi ta-
leplerini zaten bu son dort bes yildir uygulanan, ozellikle son bir yildir da ilk defa Turkiye Cumhu-
riyeti'nde esnafm KOSGEB'den faizsiz kredi destegi uygulamalanni gonnekteyiz. 

Bunun yaninda, kugiik sanayi siteleriyle ilgili diizenlemeler bir ayn boyutta, organize sanayi 
bolgeleri bir ayn boyutta. Sayin Bakanin Hukumette oldugu o donemde gikan bu Yasa'da kiigiik sa
nayi sitelerinden OSB'lere donu§umle ilgili bir duzenlemenin muhafaza edildigi bir durum var. OSB 
tammi zaten kendi iginde bunu buluyor. imalat sanayisi derken bugiin artik sanayi tammiyla biz bu 
tammlamayi degistiriyoruz ama kiigiik sanayi siteleri ise ayn bir basjikta. Turkiye'de bu gegis do
neminde bugune kadar biiyuk hizmetler vermis, hem kiiguk sanayi sitelerimizin ve artik organize sa
nayi bolgelerinde de kirk yih askin bir tecriibeyi yasayan bir iilkede bugune kadarki bu emekler bosa 
gitmemis, bundan sonra da artarak devam edecek. Diinyadaki reel sektorle ilgili, Turkiye'nin su anda 
iginde bulundugu sartlari farkh bir sekilde degerlendirmek lazim. Amerika'da finansal sektor krizi-
nin reel sektore yansimalarim mutlak manada Tiirkiye'de de ayni siddetle yasayacagiz gibi bir en-
dise ile bugunden piyasayi endi§eye sevk edecek veya tuketimi kisacak bir baglamda konusmanin 
kimseye fayda getirmeyecegi ortada. Su Mecliste donem donem, dzelikle Cumhuriyet Halk Parti
sinden s5z alan arkadaslarm farkli konularda hep kriz soylemleri burada gobanin hikayesini akla ge
tiriyor agikgasi. Buna firsat vermeden, el birligi ile... Turkiye'nin gegmisteki tecrubeleri ile ozellikle 
2000 ve 2001 'deki yasadigi finansal krizin Turkiye'yi almaya mecbur kildigi tedbirlerden dolayi fi
nansal sektorde su anda bir saglamhk var. Dolayisiyla, bunu, reel sektorde de en az etkiyle bu krizi 
atlatacagimiz bir sureci yonetmek varken, gelmeyen bir krizi varmisgasma sunmak da gok dogru bir 
yaklasim degildir diye diisuniiyorum. 

Tasannin, tekrar, ulkemiz igin, sanayicilerimiz igin ve OSB yonetimleri igin hayirlar getirmesini 
diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Angi. 

Tiirk milli futbol takimimiza bu ak§am Estonya ile yapacagi magta Turkiye Biiyiik Millet Mec
lisinin gatisi altinda bulunan biitun milletvekilleri adina ve kendi adima basanlar diliyorum ve dili-
yoruz. Allah yardimcilari olsun. (Alkisjar) 

Kanun tasari ve tekliflerini sirasiyla goriismek igin, 16 Ekim 2008 Persembe gunii, alinan karar 
geregince saat 11.00'de toplanmak uzere birlesimi kapatiyorum. 

K a p a n m a Saati: 19.59 
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VI.- OYLAMALAR 

1.- 2009 Yilinda istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger 
Vergisi Kanununa Bir Gecici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifine verilen oylarin sonucu: 
Oylama Saati 15.12 
Sira Sayisi 214 
Uye Sayisi 550 
Kabul Edenler 217 
Reddedenler 2 
Cekimserler 0 
Mukerrer Oylar 0 
Toplam 219 
Acik Uyelikler 3 Kanunlasmistir 

iu Soyadi Adi Parti Oyu 

Adana Atllgan Kursat MHP Katilmadi 
Adana Celik Omer AK Parti Katilmadi 
Adana Erbatur Nevingaye CHP Kabul 
Adana Firat Dengir Mir Mehmet AK Parti Kabul 
Adana Giirkan Fatos AK Parti Katilmadi 
Adana Guvel Hulusi CHP Kabul 
Adana Kirisci Vahit AK Parti Katilmadi 
Adana Kuciikaydin Ali AK Parti Kabul 
Adana Seyhan Tacidar CHP Katilmadi 
Adana Tankut Yilmaz MHP Kabul 
Adana Uniivar Necdet AK Parti Kabul 
Adana Varh Muharrem MHP Katilmadi 
Adana Vural Mustafa DSP Katilmadi 
Adana Yildinm Recai MHP Katilmadi 
Adiyaman Aydin Ahmet AK Parti Katilmadi 
Adiyaman Erdogan Mehmet AK Parti Katilmadi 
Adiyaman Giirsoy Sevket AK Parti Katilmadi 
Adiyaman Kose Sevket CHP Kabul 
Adiyaman Kutlu Fehmi Husrev AK Parti Katilmadi 
Afyonkarahisar Acba Sait AK Parti Katilmadi 
Afyonkarahisar Akcan Abdulkadir MHP Katilmadi 
Afyonkarahisar Asian Zekeriya AK Parti Kabul 
Afyonkarahisar Aydogan Halil AK Parti Katilmadi 
Afyonkarahisar Eroglu Veysel AK Parti Katilmadi 
Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Kabul 
Afyonkarahisar Unliitepe Halil CHP Katilmadi 
Agn Ahr Mehmet Hanefi AK Parti Kabul 
Agn Aydemir Abdulkerim AK Parti Kabul 
Agn Eryilmaz Yasar AK Parti Katilmadi 
Agn Kava Cemal AK Parti Katilmadi 
Agn Kotan Fatma Salman AK Parti Kabul 
Amasya Erdemir Avni AK Parti Kabul 
Amasya Guile Akif AK Parti Katilmadi 
Amasya Unsal Huseyin CHP Katilmadi 
Ankara Akinci Zekeriya CHP Katilmadi 
Ankara Aksoy Bekir MHP Katilmadi 
Ankara Asan Askin AK Parti Kabul 
Ankara Atalay Besir AK Parti Katilmadi 
Ankara Ate? Yilmaz CHP Katilmadi 
Ankara Babacan Ali AK Parti Katilmadi 
Ankara Baytok Nesrin CHP Katilmadi 
Ankara Bingol Tekin CHP Kabul 
Ankara Bolukbasi Ahmet Deniz MHP Katilmadi 
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Ankara Caglayan Mehmet Zafer AK Parti Kabul 
Ankara ^icek Cemil AK Parti Katilmadi 
Ankara Dagi Zeynep AK Parti Katilmadi 
Ankara Denemec Reha AK Parti Katilmadi 
Ankara Erdem Esref CHP Katilmadi 
Ankara Gedikli Bulent AK Parti Katilmadi 
Ankara Hahci Mehmet Emrehan DSP Kabul 
Ankara ipek Haluk AK Parti Katilmadi 
Ankara iyimaya Ahmet AK Parti Kabul 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Katilmadi 
Ankara Kayatiirk Burhan AK Parti Katilmadi 
Ankara Koca Faruk AK Parti Kabul 
Ankara Okay Hakki Suha CHP Katilmadi 
Ankara Ozcan Mehmet Zekai AK Parti Kabul 
Ankara Ozdalga Nazmi Haluk AK Parti Katilmadi 
Ankara Pacaci Mustafa Cihan MHP Katilmadi 
Ankara Pehlivan Mucahit DSP Katilmadi 
Ankara Sav Onder CHP Katilmadi 
Ankara Turkes Yildinm Tugrul MHP Katilmadi 
Ankara Yazicioglu Mustafa Said AK Parti Katilmadi 
Antalya Ariel Abdurrahman AK Parti Katilmadi 
Antalya Badak Sadik AK Parti Katilmadi 
Antalya Baykal Deniz CHP Katilmadi 
Antalya Cavusoglu Mevlut AK Parti Katilmadi 
Antalya Collii Hiisnii CHP Kabul 
Antalya Emek Atila CHP Katilmadi 
Antalya Gunal Mehmet MHP Kabul 
Antalya Irbec Yusuf Ziya AK Parti Katilmadi 
Antalya Kaptan Osman CHP Katilmadi 
Antalya Siiner Tayfur CHP Katilmadi 
Antalya Sahin Mehmet Ali AK Parti Kabul 
Antalya Toskay Tunca MHP Katilmadi 
Antalya Yildiz Huseyin MHP Katilmadi 
Artvin Arifagaoglu Metin CHP Katilmadi 
Artvin Colak Ertekin AK Parti Kabul 
Aydin Atay Mehmet Fatih CHP Katilmadi 
Aydin Cercioglu Ozlem CHP Katilmadi 
Aydin Erdem Mehmet AK Parti Kabul 
Aydin Erturk Ahmet AK Parti Kabul 
Aydin Koc Atilla AK Parti Katilmadi 
Aydin Kumcuoglu Ertugrul MHP Katilmadi 
Aydin Taner Recep MHP Kabul 
Aydin Uzumrmak Ali MHP Katilmadi 
Bahkesir Akbas Ayse AK Parti Kabul 
Bahkesir Aydogan Ergun CHP Kabul 
Bahkesir Bulut Ahmet Duran MHP Kabul 
Bahkesir Ozgiin Ismail AK Parti Katilmadi 
Bahkesir Oztaylan Mehmet Cemal AK Parti Kabul 
Bahkesir Pazarci Huseyin DSP Katilmadi 
Bahkesir Sali Ali Osman AK Parti Kabul 
Bahkesir Ugur Ahmet Edip AK Parti Katilmadi 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Katilmadi 
Bilecik Tiiziin Yasar CHP Kabul 
Bingol Ataoglu Kazim AK Parti Katilmadi 
Bingol Coskun Yusuf AK Parti Katilmadi 
Bingol Yilmaz Cevdet AK Parti Katilmadi 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Kabul 
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Bitlis Karabas Mehmet Nezir DTP Katilmadi 
Bitlis Kiler Vahit AK Parti Kabul 
Bitlis Tasar Cemal AK Parti Kabul 
Bolu Coskunyiirek Yuksel AK Parti Kabul 
Bolu Metin Fatih AK Parti Kabul 
Bolu Yilmaz Metin AK Parti Kabul 
Burdur Alp Mehmet AK Parti Kabul 
Burdur Ozcelik Bayram AK Parti Kabul 
Burdur Ozkan Ramazan Kerim CHP Kabul 
Bursa Buyukataman ismet MHP Katilmadi 
Bursa Candemir Celik Canan AK Parti Kabul 
Bursa Cakmak Hayrettin AK Parti Kabul 
Bursa Celik Faruk AK Parti Katilmadi 
Bursa Demirel Kemal CHP Katilmadi 
Bursa Homris H. Hamit MHP Katilmadi 
Bursa Karapasaoglu Mehmet Altan AK Parti Kabul 
Bursa Kizilcikh Sedat AK Parti Katilmadi 
Bursa Koyuncu Ali AK Parti Katilmadi 
Bursa Kul Ali AK Parti Kabul 
Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Oymen Onur Basaran CHP Katilmadi 
Bursa Ozensoy Necati MHP Katilmadi 
Bursa Ozer Abdullah CHP Katilmadi 
Bursa Tuncak Mehmet AK Parti Katilmadi 
Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Kabul 
Canakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katilmadi 
Canakkale Danis Mehmet AK Parti Kabul 
Canakkale Kusku Miijdat AK Parti Kabul 
Canakkale Kiiciik Ahmet CHP Katilmadi 
Cankin Akman Nurettin AK Parti Kabul 
Cankin Bukan Ahmet MHP Katilmadi 
Cankin Kiniklioglu Suat AK Parti Kabul 
Corum Aydogmus Ahmet AK Parti Katilmadi 
Corum Bagci Cahit AK Parti Katilmadi 
Corum Gunday Dervis CHP Katilmadi 
Corum Kafkas Agah AK Parti Katilmadi 
Corum Yildinm Murat AK Parti Kabul 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katilmadi 
Denizli Ekici Mithat AK Parti Katilmadi 
Denizli Ercelebi Hasan DSP Katilmadi 
Denizli Erdogan Mehmet Salih AK Parti Kabul 
Denizli Ertemiir Ali Riza CHP Katilmadi 
Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Kabul 
Denizli Yuksel Mehmet AK Parti Katilmadi 
Diyarbakir Arslan M. Ihsan AK Parti Katilmadi 
Diyarbakir Arzu Kutbettin AK Parti Kabul 
Diyarbakir Asian Osman AK Parti Kabul 
Diyarbakir Birdal Akin DTP Katilmadi 
Diyarbakir Deinirtas Selahattin DTP Katilmadi 
Diyarbakir Eker Mehmet Mehdi AK Parti Katilmadi 
Diyarbakir Kisanak Gultan DTP Katilmadi 
Diyarbakir Kurt Abdurrahman AK Parti Katilmadi 
Diyarbakir Merdanoglu Ali Ihsan AK Parti Kabul 
Diyarbakir Tugluk Aysel DTP Katilmadi 
Edirne Budak Necdet AK Parti Kabul 
Edirne Cakir Rasim CHP Kabul 
Edirne Pacanz Bilgin CHP Katilmadi 
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Edirne Uslu Cemaleddin M H P Kat i lmadi 
Elazig Cetinkaya Mehmet Necati A K Parti Kat i lmadi 
Elazig isbasaran Feyz i A K Parti Kat i lmadi 
Elazig Ozturk Tahir A K Parti Kat i lmadi 
Elazig Septioglu Faruk A K Parti Kat i lmadi 
Elazig Yani lmaz Hamza A K Parti K a b u l 
Erzincan Karakelle Sebahattin A K Parti Kat i lmadi 
Erzincan Tinastepe Ero l C H P Kat i lmadi 
Erzincan Y i l d i n m Binali A K Parti Kat i lmadi 
Erzurum Akdag Recep A K Parti Kabu l 
Erzurum Aksak Muhyettin A K Parti Kat i lmadi 
Erzurum Ayd in Saadettin A K Parti Kat i lmadi 
Erzurum Dagci G'g l 'k Fazilet A K Parti K a b u l 
Erzurum Ertugay Zeki M H P Kat i lmadi 
Erzurum Gii lyurt Muzaffer A K Parti K a b u l 
Erzurum Kavaz Ibrahim A K Parti K a b u l 
Eskisehir Asi l Beytullah M H P Kat i lmadi 
Eskisehir Icli Huseyin Tayfun DSP Kat i lmadi 
Eskisehir Mercan Hasan Murat A K Parti Kat i lmadi 
Eskisehir Ozturk Emin Nedim A K Parti Kabu l 
Eskisehir Sonmez Fehmi Murat C H P Kat i lmad i 
Eskisehir Unakitan Kemal A K Parti Kat i lmadi 
Gaziantep Agy i i z Yasar C H P K a b u l 
Gaziantep Durdu Mahmut A K Parti Kabu l 
Gaziantep Ekici A k i f C H P K a b u l 
Gaziantep Erdogan Mehmet A K Parti K a b u l 
Gaziantep Mazicioglu Halil A K Parti Kat i lmadi 
Gaziantep Miiftiioglu O z l e m A K Parti K a b u l 
Gaziantep Ozdemir Hasan M H P K a b u l 
Gaziantep San Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
Gaziantep Sahin Fatma A K Parti Kat i lmadi 
Gaziantep Simsek Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
Giresun Canikli Nurettin A K Parti Kat i lmad i 
Giresun Karaibrahim Esref C H P Kabu l 
Giresun Ozkan Murat M H P Kat i lmadi 
Giresun Sonmez H . Hasan A K Parti Kabu l 
Giresun Temiir A l i A K Parti K a b u l 
Gumiishane Ayd in Kemalettin A K Parti K a b u l 
Gumiishane Dogan Yahya A K Parti Kabu l 
Hakkari Geylani Hamit D T P Kat i lmadi 
Hakkari Ozbek Abdulmuttalip A K Parti K a b u l 
Hakkari Zeydan Riistem A K Parti Kat i lmadi 
Hatay Cay Fuat C H P Kat i lmadi 
Hatay Cirkin Suleyman Turan M H P Kat i lmadi 
Hatay Durgun Gokhan C H P Kat i lmadi 
Hatay Ergin Sadullah A K Parti Kabu l 
Hatay Kahya Abdiilhadi A K Parti K a b u l 
Hatay Karasayar Orhan A K Parti Kabu l 
Hatay Ozturk Mustafa A K Parti K a b u l 
Hatay Sanverdi F e v z i A K Parti K a b u l 
Hatay Yazar Abdulaz iz C H P Kat i lmadi 
Hatay Y i lmaz izzettin M H P Kat i lmadi 
Isparta Bilgi? Si ireyya Sadi A K Parti Kat i lmadi 
Isparta Coskuner Mevlut C H P Kat i lmadi 
Isparta Dilek Mehmet Sait A K Parti Kabu l 
Isparta Korkmaz Suleyman Nevzat M H P K a b u l 
Isparta Kurt Haydar Kemal A K Parti K a b u l 
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Mersin Akku$ Akif MHP Katilmadi 
Mersin Celik Behic MHP Katilmadi 
Mersin Er Ali AK Parti Kabul 
Mersin Gok Isa CHP Katilmadi 
Mersin inan Omer AK Parti Katilmadi 
Mersin Oksal Ali CHP Katilmadi 
Mersin Oztiirk Ali Riza CHP Katilmadi 
Mersin Secer Vahap CHP Kabul 
Mersin Sandir Mehmet MHP Katilmadi 
Mersin Tiizmen Kiirsad AK Parti Katilmadi 
Mersin Ural Kadir MHP Red 
Mersin Uskiil Mehmet Zafer AK Parti Kabul 
istanbul Agirbaj Ay$e Jale DSP Katilmadi 
istanbul Aksu Abdulkadir AK Parti Katilmadi 
istanbul Aksener Meral MHP Katilmadi 
istanbul Aksit Guldal AK Parti Katilmadi 
Istanbul Aktan Giinduz Suphi MHP Katilmadi 
istanbul Arat Necla CHP Katilmadi 
istanbul Ata? Mustafa AK Parti Katilmadi 
istanbul Ayva Lokman AK Parti Kabul 
istanbul Bagis Egemen AK Parti Katilmadi 
istanbul Bahcekapih Ayse Nur AK Parti Katilmadi 
istanbul Bajesgioglu Murat AK Parti Katilmadi 
istanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul 
Istanbul Besli Huseyin AK Parti Katilmadi 
Istanbul Birinci Necat AK Parti Kabul 
Istanbul Bol Fuat AK Parti Kabul 
istanbul Biiyukkaya Alaattin AK Parti Katilmadi 
istanbul Camuroglu Reha AK Parti Katilmadi 
istanbul Cubukcu Nimet AK Parti Kabul 
istanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul 
istanbul Denizolgun Mehmet Beyazit AK Parti Kabul 
istanbul Dincer Omer AK Parti Katilmadi 
istanbul Domac Mehmet AK Parti Kabul 
istanbul Ekren Nazim AK Parti Katilmadi 
istanbul Elekdag Mustafa Siikrii CHP Katilmadi 
Istanbul Erdogan Recep Tayyip AK Parti Kabul 
istanbul Giilluce Idris AK Parti Katilmadi 
istanbul Giinay Ertugrul AK Parti Kabul 
istanbul Giinduz Irfan AK Parti Kabul 
istanbul Hacaloglu Algan CHP Katilmadi 
istanbul Incekara Halide AK Parti Katilmadi 
istanbul Kacir Unal AK Parti Kabul 
istanbul Kalsin Canan AK Parti Kabul 
istanbul Kaya Atila MHP Kabul 
istanbul Keles Birgen CHP Kabul 
istanbul Kesici llhan CHP Katilmadi 
Istanbul Kilicdaroglu Kemal CHP Katilmadi 
istanbul Kryiklik Feyzullah AK Parti Kabul 
istanbul Koral Recep AK Parti Katilmadi 
istanbul Korkmaz Esfender CHP Katilmadi 
istanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul 
istanbul Macit Hasan DSP Katilmadi 
Istanbul Melen Mithat MHP Kabul 
tstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Katilmadi 
Istanbul Meral Bayram Ali CHP Katilmadi 
istanbul Mert Huseyin DSP Katilmadi 
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istanbul Miiezzinoglu Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
istanbul Oktem Sinasi C H P Kat i lmadi 
istanbul Ozpolat Mehmet A l i C H P Kat i lmadi 
istanbul Ozyi i rek Mustafa C H P Kat i lmadi 
istanbul Piltanoglu Turkdnc Oz lem A K Parti Kat i lmadi 
istanbul Sekmen Mehmet A K Parti Kabu l 
istanbul Setter Fatma Nur C H P Kat i lmadi 
Istanbul Sevigen Mehmet C H P Kat i lmadi 
Istanbul Soysal Cetin C H P Kat i lmadi 
istanbul Sozen Edibe A K Parti Kat i lmadi 
Istanbul Safak Omit M H P Kat i lmadi 
istanbul Sahin idris Nairn A K Parti Kat i lmadi 
istanbul Tamayhgi l Bihlun C H P Kat i lmadi 
istanbul Tan Ahmet DSP Kat i lmadi 
istanbul Topuz A l i C H P Kat i lmadi 
Istanbul Torlak Durmusali M H P Kat i lmadi 
istanbul Tuncel Sebahat D T P Kat i lmadi 
istanbul Uras Mehmet Ufuk O D P Kat i lmadi 
istanbul Yagiz Suleyman DSP Kat i lmadi 
istanbul Yardimci Hasan Kemal A K Parti K a b u l 
istanbul Yazic i Hayati A K Parti Kat i lmadi 
istanbul Y i ld i z Sacid C H P Kat i lmadi 
Istanbul Yigi t ibrahim A K Parti Kabu l 
izmir Aksoy Taha A K Parti K a b u l 
Izmir Anadol K iv i lc im Kemal C H P Kat i lmadi 
Izmir Aritman Canan C H P Kat i lmadi 
Izmir Ayd in Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Ayhan Selcuk C H P Kat i lmadi 
izmir Bal Senol M H P Kat i lmadi 
Izmir Baratah Bulent C H P Kat i lmadi 
Izmir Birgiin Recai DSP Kat i lmadi 
Izmir Ersin Ahmet C H P Kat i lmadi 
Izmir Erten Abdurrezzak C H P Kat i lmadi 
izmir Gonii l Mehmet Vecdi A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Hasgiir Ibrahim A K Parti Kabu l 
Izmir Hotar Goksel Fatma Seniha Nukhet A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Kalkan Erdal A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Katmerci Ismail A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Mumcu Siikran Giildal C H P Kat i lmadi 
Izmir O y a n Oguz C H P Kabu l 
Izmir Ozturk Harun DSP Kat i lmadi 
izmir Sipahi Kami l Erdal M H P Kat i lmadi 
Izmir Susam Mehmet A l i C H P Kat i lmadi 
Izmir Tannkulu Ahmet Kenan M H P Kabu l 
Izmir Tekelioglu Mehmet Sayim A K Parti Kat i lmadi 
Izmir Vural Oktay M H P Kat i lmadi 
izmir Yemisci Tugrul A K Parti Kat i lmadi 
Kars Dagdas Gurcan M H P Kat i lmadi 
Kars Gi iven Mahmut Esat A K Parti Kabu l 
Kars Karabayir Zeki A K Parti Kat i lmadi 
Kastamonu Altan Hasan A K Parti Kabu l 
Kastamonu Koy l i i Hakki A K Parti K a b u l 
Kastamonu Serdaroglu Mehmet M H P K a b u l 
Kastamonu Sivacioglu Musa A K Parti Kat i lmadi 
Kayseri Cakmakoglu Sabahattin M H P Kabu l 
Kayseri Elitas Mustafa A K Parti K a b u l 
Kayseri Karayel Yasar A K Parti Kabu l 
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Kayseri Kulkuloglu Mehmet $evki C H P Kat i lmadi 
Kayseri Oksi izkaya Ahmet A K Parti K a b u l 
Kayseri Yakut Sadik A K Parti Kat i lmadi 
Kayseri Y i l d i z Taner A K Parti K a b u l 
Kirklareli Bans Tansel C H P K a b u l 
Kirklareli Dibek Turgut C H P Kat i lmadi 
Kirklareli Sancam Ahmet Gokhan A K Parti Kat i lmadi 
Kirsehir Arslan Mikail A K Parti Kabu l 
Kir$ehir Cahjkan Abdullah A K Parti Kabu l 
Kir§ehir Cobanoglu Metin M H P Kat i lmadi 
Kocaeli Ayar Eyi ip A K Parti Kabu l 
Kocaeli Bastopcu Muzaffer A K Parti Kat i lmadi 
Kocaeli Durmu$ Cumali M H P Kat i lmadi 
Kocaeli Erenkaya Hikmet C H P Kat i lmadi 
Kocaeli Ergiin Nihat A K Parti Kat i lmadi 
Kocaeli Gonii l A z i z e Sibel A K Parti Kabu l 
Kocaeli I;ik Fikri A K Parti Kabu l 
Kocaeli Pepe Osman A K Parti Kat i lmadi 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet C H P Kat i lmadi 
K o n y a Ang i Hasan A K Parti K a b u l 
Konya Bal Faruk M H P Kat i lmadi 
K o n y a Biiyukakka$lar Ahmet A K Parti K a b u l 
K o n y a Candan Muhanem A K Parti Kabu l 
K o n y a Cetinkaya Abdullah A K Parti K a b u l 
K o n y a Erdem Orhan A K Parti Kat i lmadi 
K o n y a Guclu Sami A K Parti Kabu l 
K o n y a Kabakci Mustafa A K Parti Kat i lmadi 
K o n y a Kalayci Mustafa M H P Kat i lmadi 
K o n y a Kart Ati l la C H P K a b u l 
K o n y a Oksi iz Ozkan A K Parti K a b u l 
K o n y a Ozku l Ker im A K Parti Kabu l 
K o n y a Ozti irk A l i A K Parti K a b u l 
Konya Tuna Hiisnii A K Parti K a b u l 
K o n y a Tiifekci Harun A K Parti K a b u l 
K o n y a Ti irkmenoglu A y j e A K Parti Kabu l 
Kutahya A k s o y Soner A K Parti Kat i lmadi 
Kutahya Bicer ismail Hakki A K Parti Kabu l 
Kutahya Isik A l i m M H P Kat i lmadi 
Kutahya K inay Hasan Fehmi A K Parti Kabu l 
Kutahya Ordu Hiisnii A K Parti Kabu l 
Kutahya Tugcu Huseyin A K Parti Kabu l 
Malatya Aslanoglu Ferit Mevliit C H P Kat i lmadi 
Malatya Calik Oznur A K Parti Kabu l 
Malatya Findikli Mahmut Mucahit A K Parti Kabu l 
Malatya Koca Ihsan A K Parti Kabu l 
Malatya Olmeztoprak Fuat A K Parti Kat i lmad i 
Malatya O z Omer Faruk A K Parti Kabu l 
Malatya Sahin Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
Manisa Akcay Erkan M H P K a b u l 
Manisa A n n e Biilent A K Parti Kat i lmadi 
Manisa Berber Recai A K Parti K a b u l 
Manisa Bilen ismail A K Parti Kabu l 
Manisa Cerci Mehmet A K Parti Kat i lmadi 
Manisa Enoz Mustafa M H P Kabu l 
Manisa Mengii $ahin C H P Kat i lmadi 
Manisa Orhan Ahmet M H P Kabu l 
Manisa Tannverdi Huseyin A K Parti Kat i lmadi 
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M a n i s a Y e t e n c M u s t a f a E r d o g a n B a g i m s i z K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s A n k a n F a t i h A K P a r t i K a b u l 

K a h r a m a n m a r a s D o g a n A v n i A K P a r t i K a b u l 

K a h r a m a n m a r a s K a y n a k V e y s i A K P a r t i K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s O z b o l a t D u r d u C H P K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s P a k d i l N e v z a t A K P a r t i K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s P a k s o y M e h m e t A k i f M H P K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s S a g l a m M e h m e t A K P a r t i K a t i l m a d i 

K a h r a m a n m a r a s T a t h b a l C a f e r A K P a r t i K a b u l 

M a r d i n A y n a E m i n e D T P K a t i l m a d i 

M a r d i n S a h k u l u b e y G o n i i l B e k i n A K P a r t i K a t i l m a d i 

M a r d i n C e l e b i S i i l e y m a n A K P a r t i K a t i l m a d i 

M a r d i n D e m i r M e h m e t H a l i t A K P a r t i K a b u l 

M a r d i n T i i r k A h m e t D T P K a t i l m a d i 

M a r d i n Y u k s e l C i i n e y t A K P a r t i K a t i l m a d i 

M u g l a A r s l a n A l i C H P K a t i l m a d i 

M u g l a E r g i n G i i r o l C H P K a t i l m a d i 

M u g l a E r g u n M e t i n M H P K a t i l m a d i 

M u g l a H i d i r M e h m e t N i l A K P a r t i K a b u l 

M u g l a O z d e n Y u k s e l A K P a r t i K a b u l 

M u g l a T o p u z F e v z i C H P K a t i l m a d i 

M u s K a r a y a g i z S e r a c e t t i n A K P a r t i K a t i l m a d i 

M u s S a k i k S i m D T P K a t i l m a d i 

M u s Y a m a n M . N u r i D T P K a t i l m a d i 

M u s Y i l m a z M e d e n i A K P a r t i K a b u l 

N e v s e h i r D e d e M a h m u t A K P a r t i K a t i l m a d i 

N e v s e h i r F e r a l a n A h m e t E r d a l A K P a r t i K a t i l m a d i 

N e v s e h i r K 6 y b a $ i R i t v a n A K P a r t i K a b u l 

N i g d e G o k s e l I s m a i l A K P a r t i K a b u l 

N i g d e I n a n M u m i n M H P K a t i l m a d i 

N i g d e S e l a m o g l u M u h a r r e m A K P a r t i K a b u l 

O r d u F a t s a E y i i p A K P a r t i K a t i l m a d i 

O r d u G u l e r M e h m e t H i l m i A K P a r t i K a t i l m a d i 

O r d u G u n e r R a h m i C H P K a t i l m a d i 

O r d u H a m a r a t M u s t a f a A K P a r t i K a b u l 

O r d u Y a l c i n R i d v a n M H P K a t i l m a d i 

O r d u Y i l m a z A y h a n A K P a r t i K a b u l 

O r d u Y i l m a z E n v e r A K P a r t i K a t i l m a d i 

R i z e B a y r a m o g l u B a y r a m A l i A K P a r t i K a b u l 

R i z e C i r a k o g l u L i i t f i A K P a r t i K a b u l 

R i z e Y i l m a z A h m e t M e s u t B a g i m s i z K a t i l m a d i 

S a k a r y a C e b e c i E r o l A s i a n A K P a r t i K a t i l m a d i 

S a k a r y a C e l i k H a s a n A l i A K P a r t i K a b u l 

S a k a r y a D i s h S a b a n A K P a r t i K a t i l m a d i 

S a k a r y a K u t l u a t a M u n i r M H P K a t i l m a d i 

S a k a r y a U s t i i n A y h a n S e f e r A K P a r t i K a b u l 

S a k a r y a Y i l d i n m R e c e p A K P a r t i K a b u l 

S a m s u n B i n i c i S u a t C H P K a t i l m a d i 

S a m s u n C a k i r O s m a n M H P K a b u l 

S a m s u n D e m i r C e m a l Y i l m a z A K P a r t i K a b u l 

S a m s u n D e m i r M u s t a f a A K P a r t i K a b u l 

S a m s u n K i h c S u a t A K P a r t i K a t i l m a d i 

S a m s u n K o c A h m e t H a l u k C H P K a t i l m a d i 

S a m s u n O z t i i r k F a t i h A K P a r t i K a b u l 

S a m s u n S a h i n o g l u B i r n u r A K P a r t i K a b u l 

S a m s u n Y e n i A h m e t A K P a r t i K a b u l 

S i i r t D e m i r k i r a n A f i f A K P a r t i K a b u l 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 
Siirt Helvacioglu Memet Y i lmaz A K Parti Kabu l 

Siirt Ozcel ik Osman D T P Kat i lmadi 

Sinop Al tay Engin C H P Kabu l 

Sinop Dodurgali Abdurrahman A K Parti Kabu l 

Sinop Tingiroglu Kadir A K Parti Kabu l 

Sivas Acikahn Mehmet Mustafa A K Parti Kat i lmadi 

Sivas K ihc Osman A K Parti Kabu l 

Sivas Ozdemir Malik Ecder C H P Kat i lmadi 

Sivas Uzun Selami A K Parti Kabu l 

Sivas Yazicioglu Muhsin BBP Kat i lmadi 

Sivas Yerl ikaya Hamza A K Parti Kabu l 

Tekirdag Akbulut Tevf ik Ziyaeddin A K Parti Kat i lmadi 

Tekirdag Nalci Kemalettin M H P K a b u l 

Tekirdag Oztrak Faik C H P Kat i lmadi 

Tekirdag Taylan Necip A K Parti Kabu l 

Tekirdag Tutuncu Enis C H P Kat i lmadi 

Tokat Asian Zey id A K Parti Kat i lmadi 

Tokat Ayalan Siikrii A K Parti Kat i lmadi 

Tokat Demir Osman A K Parti Kabu l 

Tokat Diren Orhan Z i ya C H P Kat i lmadi 

Tokat Dogru Resat M H P Kat i lmadi 

Tokat Giilsun Huseyin A K Parti Kat i lmadi 
Tokat Yuksel Dilek A K Parti Kabu l 

Trabzon Aykan As im A K Parti Kat i lmadi 

Trabzon Cumur Mustafa A K Parti K a b u l 

Trabzon Erdol Cevdet A K Parti Kat i lmadi 

Trabzon Goktas Kemalettin A K Parti Kat i lmadi 

Trabzon Hamzacebi Mehmet A k i f C H P Kat i lmadi 

Trabzon Ozak Faruk Naf iz A K Parti Kat i lmadi 

Trabzon Seymenoglu Safiye A K Parti Kabu l 

Trabzon Yunusoglu Suleyman Latif M H P Kabu l 

Tunceli Gene Kamer Bagimsiz R e d 

Tunceli Halis Serafettin D T P Kat i lmadi 

Sanliurfa Akman Yahya A K Parti K a b u l 

Sanliurfa Basak Ramazan A K Parti K a b u l 

Sanliurfa Binici ibrahim D T P Kat i lmadi 

Sanliurfa Cevheri Sabahattin A K Parti Kabu l 

Sanliurfa Eyyi ipoglu Seyit Bagimsiz Kat i lmadi 

Sanliurfa Giilpinar Eyy i ip Cenap A K Parti Kat i lmadi 

Sanliurfa Izol Ziilfikar A K Parti Kat i lmadi 

Sanliurfa Kus Mustafa A K Parti Kat i lmadi 

Sanliurfa Onen Abdulkadir Emin A K Parti Kat i lmadi 

Sanliurfa Aktemur O z y a v u z Cagla A K Parti Kabu l 

Sanliurfa Yetkin Abdurrahman Miifit A K Parti Kat i lmadi 

Usak Coskunoglu Osman C H P Kat i lmadi 

Usak Cetin Mustafa A K Parti K a b u l 

Usak Uslu Nur i A K Parti K a b u l 

Van Al tun Kerem A K Parti Kabu l 

Van Celik Huseyin A K Parti Kat i lmadi 

Van Dincer ikram A K Parti Kabu l 

Van Kurtulan Fatma D T P Kat i lmadi 

Van Orhan Giilsen A K Parti Kabu l 

Van Ti irkmenoglu Kayhan A K Parti K a b u l 

Van Ucer Ozdal D T P Kat i lmadi 

Yozgat Akgi i l Abdulkadir A K Parti Kat i lmadi 

Yozgat Bozdag Bekir A K Parti Kat i lmadi 

Yozgat Coskun Osman A K Parti Kabu l 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 

Yozgat Cicek Mehmet AK Parti Kabul 
Yozgat Ekici Mehmet MHP Katilmadi 

Yozgat Oztiirk Mehmet Yasar Bagimsiz Katilmadi 

Zonguldak Erdogan Fazh AK Parti Katilmadi 
Zonguldak Kocal Ali CHP Katilmadi 
Zonguldak Kokturk Ali ihsan CHP Katilmadi 
Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katilmadi 

Zonguldak Turkmen Polat AK Parti Katilmadi 

Aksarav Acikeoz Ruhi AK Parti Katilmadi 

Aksarav Alabovun Ali Riza AK Parti Katilmadi 
Aksarav Ertugrul Osman MHP Katilmadi 
Aksarav tnceoz ilknur AK Parti Kabul 

Bavburt Battal Fetani AK Parti Katilmadi 
Bayburt Giinev Ulkii Gokalp AK Parti Kabul 
Karaman A k giin Mevliit AK Parti Kabul 
Karaman Cahs Hasan MHP Katilmadi 
Karaman F.Ivan T iitfi AK Parti Kabul 
Kinkkalp Di i i -mi is Osman MHP Katilmadi 

Kinkkale Erdem Vahit AK Parti Kabul 

Kinkkale Kirath Turan AK Parti Kabul 

Kinkkale Ozbavrak Mustafa AK Parti Katilmadi 

Batman Akat Ata Avla DTP Katilmadi 
Batman Ekmen Mehmet F.min AK Parti Katilmadi 

Batman inal Ahmet AK Parti Kabul 
Ratman YilHiz Rengi DTP Katilmadi 

Sirnak Bavindir Sevahir DTP Katilmadi 

Sirnak Kaplan Hasip DTP Katilmadi 

Sirnak Sevda Abdullah Veli AK Parti Katilmadi 

Bartin Tunc Yilmaz AK Parti Katilmadi 

Bartin Yalcinkaya Muhammet Riza CHP Katilmadi 

Ardahan Kava Saffet AK Parti Katilmadi 
Ardahan Ogfit Ensar CHP Katilmadi 

Igdir Buldan Pervin DTP Katilmadi 
Igdir Guner Ali AK Parti Kabul 
Yalova F.vcin tlhan AK Parti Katilmadi 

Yalova Ince Muharrem CHP Katilmadi 

Karabiik Cevlan Mehmet AK Parti Kabul 

Karabiik Unal Cumhur AK Parti Kabul 

Karabiik Unal Mustafa AK Parti Katilmadi 

Kilis Devecioglu Huseyin AK Parti Kabul 
Kilis Kara Hasan AK Parti Katilmadi 
Osmanive Bahceli Devlet MHP Katilmadi 

Osmaniye Cosknn Hakan MHP Katilmadi 

Osmanive Dogruer ibrahim Mete AK Parti Katilmadi 

Osmanive Kastal Durdu Mehmet AK Parti Kabul 
Dii7.ce Erhay Celal AK Parti Katilmadi 
Diizce Kasjkogiu Metin AK Parti Kabul 
Diizce Yaki? Yasar AK Parti Katilmadi 

• 
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Hamit GEYLANI 
Hakkari Milletvekili 

Dogu ve Giineydogu Anadolu Bolgesi'nde halkin gecim kaynaklannin basinda 
hayvancilik ve sinir ticareti gelmektedir. Cobanlar hayvanlan gece giindiiz daglarda ve 
meralarda otlatmakta, aylarca evlerine ugramamaktadirlar. Daha once de basinda sikca 
karsilastigimiz gibi, bu cobanlar gogu zaman askerlerin agtigi ates sonucu olduriilmiislerdir. 
Gerekce ise, "terorist" sanilmasidir. Zaten kamuoyuna da "terdrist ttlduriildii" diye 
agiklanmaktadir. Keza sinir ticareti ile ugrasan bolge halki da gogu zaman yukanda 
anlattigimiz gobanlarla ayni kaderi paylasmtslardir. 

Son olarak 4 Temmuz 2008 giinti Hakkari Merkeze bagh Kavakh ve Kutuse kdyleri 
arasinda askerlerin "dur" ihtanna uymadiklan gerekgesiyle agilan ates sonucunda Mehmet 
Oztung ve Tekin Edis adli iki kdylii SldUrUldii. Ertesij giinU, yazili ve gorsel medyada, 
"Hakkari'de iki terorist olduruldli" basligiyla bu haber verildi. 

Bu baglamda, 

1 - OldUrlilen iki kdyliiniln, kimlik tespiti yapilip hangi nufusa kayitli olduklan, 
5rgiitle herhangi bir baglarimn olup olmadigi arastinldi mi? 

2- OldQrulen koylulere dur ihtan yapildi mi? Bu koylQler silahli miydi? 

3- Oldiiriilen kisilerin herhangi bir yasadisi drgute Uye olduklan 

kanitlanmis mi? 

4- Turkiye'de yasam hakkinin bu kadar kolay ihlal edilmesi konusunda bir 
girisiminiz olacak mi? 

5- Bu sugu isleyenler hakkinda yasal islem baslattiniz mi veya baslatacak 
misiniz? 

- 4 4 8 -

V I I . - Y A Z I L I S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

I.-Hakkari Milletvekili Hamit Geylani 'nin, Hakkari 'de olduriilen iki kisiye iliskin sorusu ve Milli 
Savunma Bakani M. Vecdi Goniil un cevabi (7/4582) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorularimin, Milli Savunma Bakani Sayin Vecdi Goniil tarafindan Anayasa'mn 98 

ve ic Tiizuk'iin 96. Maddesi geregince yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 16.07.2008 
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T.C. 
MlLLf SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

KAN.KAR. 2008/7047/ND-ED. (icoa) Ekim 2008 

KONU Yazili Soru Onergesi. 

TORKlYE BOYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ILGi: TBMM Bsk.hginin 28 Temmuz 2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4582-8083/16920 
sayili ve "Soru Onergesi" konulu yazisi. 

Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANi tarafindan verilen 7/4582 sayili yazili soru onergesinin 
cevabi EK-A'da sunulmu§tur. 

1. Soru onergesine konu olayda dldiirulen §Ophelilerden birinin Sjmak ili Uludere ilcesi Andac 
Koyu nufusuna kayith Ibrahim oglu Hani'den dogma, 1968 dogumlu Tekin EDiS, digerinin ise Van 
ili Qatak Ilcesi Konalga Koyu nufusuna Kayitli Musa oglu Pori'den dogma, 1966 dogumlu Mehmet 
OZTUC- oldugu, her iki §uphelinin de teror drgutuyle baglantilarmin arastirildigi, Tekin EDi^' in 
UYAP ve GBT kayitlarmda "Devletin birligini ve iilke butiinlugunu bozmaya yonelik eylemde 
bulunmak" ve "PKK/KONGRA-GEL silahh terdr orgutunun uyesi olmak" suglarindan kayitlarinin 
bulundugu, Mehmet OZTUNQ'un ise "silah kagakgihgi" sugundan kaydinin bulundugu ve teror 
drgutuyle baglantisinm bulunup bulunmadiginm arasjirilmasma devam edildigi belirlenmistir. 

2. 4 Temmuz 2008 tarihli olay yeri tespit tutanaginda ve ekspertiz raporunda belirtilen sekliyle, 
giivenlik guglerinin §uphelilere "dur" ihtannda bulundugu, §uphelilerin "dur" ihtanna atesle karsihk 
vermesi Uzerine gikan silahh gahsma sonucunda, suphelilerin 16'si Glock marka olmak Ozere 
toplam 45 adet degisik tip ve marka silahla birlikte olu olarak ele gegirildikleri tespit edilmistir. 

3. Olayda kamu gorevlilerinin kusurunun bulunup bulunmadigi, var ise haklannda yasal islem 
yapilmasi hususu, yuriitulmekte olan soru§turma neticesinde degerlendirilecektir. 

Bilgilerinize sunanm. 

Arz ederim. 

E K i 
E K - A (Yazi l i S o r u O n e r g e s i n i n C e v a b i ) 

HAKKARi MiLLETVEKiLl HAMiT GEYLANi TARAFINDAN VERlLEN 

7/4582 SAYILI YAZILI SORU ONERGESiNlN CEVABI 

M.Vecdi GONUL 
Mill! Savunma Bakani 
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2.- Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu 'nun, Izmir'de deprem riski tasiyan okullara ilis
kin sorusu ve Milli Egitim Bakani Huseyin Celik'in cevabi (7/4651) 

T U R K i Y E B U Y U K M i L L E T M E C L i S l B A S K A N L I G I N A 

Asag idak i soru lanmin Milli Egi t im Bakani S a y m Dg. Dr. Husey in C E L i K 
;arafindan yazi l i olarak yan i t lanmasin i ; Anayasa 'n i n 98 v e ig tuzugun 96. maddeler i 
qeregince sayg iy la talep eder im. 22.07.2008 

Tjirkiye 'n in deprem haritasi incelendiginde; buyuk bir kisminin birinci derece 
deprem bolgesinde oldugu gorulmektedir. Birinci derece deprem bolgesi deprem 
acisindc1" e n r | s k ' ' bolge olarak kabul edilirken; Izmir ilimiz de bu bolgede 
b u l u n m c k t a d i r -

2fj. 12.2007 Tarihinde sordugumuz yazili soru onergesine verdiginiz 
cevap lar d a ; ' z r n i r sinirlan iginde bugune kadar 344 okul binasimn guglendirme 
testine b*bi tutuldugu; yapilan inceleme sonucunda 11 okul binasimn yikilmasma 
karar veri'digini ve yikilmasi gereken okul binalannin bo§altildigi ve bu binalarda 
egit im-c9 r e t 'm yapilmadigini ve bu okullann; 

Cikili Kirath Koyu 60.YH Ilkogretim Okulu, Cigli Balatgik ilkogretim Okulu 
Lojmanr. K i r a z Cevizli Koyu E B S O Ilkogretim Okulu, Menderes Cile Koyu Ilkogretim 
Okulu, Menderes Kisikkdy Ilkogretim Okulu, Menderes Mualla Nusret Sezer 
IlkoQret'm Okulu, Menemen Huriye Mehmet Akcasakiz Ilkogretim Okulu , Torbah 
Demirci Ilkogretim Okulu, Urla Sehit Kemal ilkogretim Okulu, Urla Demircili Ilkogretim 
Okulu, <Odemi§ Isik Ilkogretim Okulu oldugunu belirtmistiniz. 

i/.mir ll Ozel Idaresi'nden alinan bilgiye gore; uzman heyetlerin yaptigi 
inceleme* sonucu, guglendirmesi, maliyetlerinin yuzde 40'mi gegtigi igin yikilip 
yeniden in§a edilmesi gereken okullar; 

Elayindir Zeytinova ilkogretim Okulu, Cigli Izzet G&kgimen ilkogretim Okulu, 
Kar§iycka Anadolu Kiz Meslek Lisesi, Kinik Yayakent ilkogretim Okulu, Kinik 
Mustafa* Kemal Pa§a Ilkogretim Okulu, Kinik Sehit Sezai Ilkogretim Okulu, Menderes 
Cileme jlkftgretim Okulu, Menemen Koyundere ilkogretim Okulu, Tire Cumhuriyet 
llkdgreti *n Okulu, Torbali Pancar Muzaffer Hanim ilkogretim Okulu ve Torbali Ozbey 
Ilkogreti'Ti Okuludur. 

Bu baglamda; 
1- 2008-2009 Egitim ve Ogretim yihnin basjamasina 46 gun kaldi, birinci 

derecede deprem ku^aginda yer alan Izmir'de , sozii edilen bu okullarda 
Ogrenim goten Ogrencilerimizin can gOvenligi igin yapilan galismalariniz 
nelerdir? 

2- Soz konusu tarih itibariyle "Acil" yikilmasma karar verilen okullanmizin 
hangileri yikilmis, hangilerinin guglendirme insaatlari tamamlanmistir? 

3- Muhtemel bir depremde yikilma tehlikesi tasiyan okullann dayanikliligmin 
artinlmasi ve guglendirme insaatlarinm tamamlanmasi igin ne kadar odenek 
ayrilmistir ve valilige ne kadar Odenek gonderilmistir? Cali?malar hangi tarihte 
sona erecektir? 

4- Yukarida sozu gegen okullann hangilerinde, 2008-2009 Egitim ve Ogretim 
doneminde egitim ve ogretim yapilacaktir? 

5- 2003 Yilmda baslatilan " Okullanmiz Yikilmasin" kampanyasi kapsaminda 
Izmir'de kag adet okul guglendirilmistir ve bunlar hangileridir? 

A h m e t Kenan T A N R I K U L U 
Izmir Milletvekili 
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T . C . 
M I L L I E G I T I M B A K A N L I G I 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi :B.08.0 .SGB.0.03.06.03- l l /5 'Ol£ Of //O/2008 

Konu : Soru Onergesi 

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 

Ilgi : 13.08.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8181 sayih yazi. 

izmir Milletvekili Sayin Ahmet Kenan TANRIKULU'nun, "izmir'de deprem riski 
tasiyan okullara iliskin" ilgi yazi eki 7/4651 esas numarah yazih som onergesi incelenmistir. 

1-222 sayih yasa geregi iilke genelindeki tiim ilkogretim okullarinin yapim, bakim ve 
onanm isleri valiliklerin sorumlulugunda bulunmaktadir. 

Guclendirilmesi gereken okul binalanmizda ogrencilerimizin guvenligi agisindan 
gerekli tedbirier Valiligimizce ahnmaktadir. Bu kapsamda bazi binalar yikihp, yenisi 
yapilmis, bazilan tasimah kapsamina ahnmis, bazilannda da ek binalardan yararlamlmaktadir. 

2- Yikim karan verilen 11 okul binasindan, 1 adedi igin il Ozel idaresi imar ve Yapi 
Isleri Daire Baskanhginca saglam rapom verilmis olup, geri kalan 10 binanin tamami 
bosaltilmistir. Bunlardan 4 adedi tasimah kapsamina ahnmi§, 3 adedi yikihp yeniden yapilmis, 
1 adedi yikilmis yenisinin insaati devam etmekte, 1 adedi lojman binasi olup, bosaltilmistir, 1 
okulumuzda ise yikilmasi gereken bina bo$altilmis olup, egitim ogretim ek binada 
surduriilmektedir. 

3-Bakanhgimiz Merkezinden izmir Valiligi emrine okullarm depreme dayanikhhginin 
arttinlmasi (tahkik, proje ve insaat) islerinde kullanilmak iizere 2004 yihnda 400.000 YTL, 
2005 yihnda 1.600.000. YTL 2006 yihnda, 2.000.000 YTL olmak uzere toplam 4.000.000 
YTL odenek tahsis edilmistir. 

Bakanhgimiz tarafindan izmir Valiligi emrine ilkogretim okullarinin yapim, bakim ve 
onanminda kullanilmak iizere 2003 yihnda 11.518.000 YTL, 2004 yihnda 4.548.638 YTL, 
2005 yihnda 8.275.000 YTL, 2006 yihnda 13.460.464 YTL, 2007 yihnda 12.910.000.YTL ve 
2008 yihnda 9.221.179 YTL olmak iizere toplam 59.933.281 YTL odenek tahsis edilmistir. 

Tiirkiye genelinde 2008 yihnda okullann depreme karsi giiglendirilmeleri igin 
40.000.000 YTL odenek aynlmistir. 

izmir ilimizdeki guglendirme gahsmalanna 2008 yihnda il Ozel idaresince 
4.400.000,00 YTL Bakanligimizca ise 4.000.000,00 YTL olmak iizere toplam 8.400.000,00 
YTL odenek aynlmistir. Cah§malar il Ozel idaresi imar ve Yapi Isleri Daire Baskanhginca 
yapilmakta olup, gahsmalann 2008 yih sonuna kadar bitirilecegi belirtilmektedir. 

4- Bu okullardan ilk 11 'inin dummu yazimizm 2. maddesinde belirtihnis olup, geri 
kalan 11 bina ile ilgili olarak 1 adedi lojman binasi olup bosaltilmis, 1 adedi il Ozel idaresi 
imar ve Yapi isleri Daire Baskanhginca saglam rapom verilmis, 4 adedinin ihale hazirhklan 
devam ediyor, 5 adedi guglendirme maliyeti orani yeniden yapimi oranina gore %40 oranini 
asmasi nedeniyle degerlendirilmek iizere Ege Universitesine gonderilmistir. (Ek-2) 
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5- 2003 yilmdan gunumiize 43 adet okul binasi giiclendirilmis olup, listesi ekte 
gonderilmistir. (Ek-3) 

Halen II Ozel idaresi imar ve Yapi isleri Daire Baskanhgi tarafindan 15 adet okul 
binasi, 1 adet okul binasinda hayirsever tarafindan guclendirme insaati devam etmektedir. 15 
okul binasimn da guclendirilme in?aatlan il Ozel idaresi imar ve Yapi Isleri Daire 
Baskanhginca ihale asamasindadir. 

Bilgilerinize arz ederim. -^"""^ . 

EK/EKLER: 
Ek-1: Liste 2 
Ek-2: Guclendirilmesi yapilan 

okullar listesi 
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L J S T E 2 EK-1 

Sira No iLCJESi OKUL ADI DURUMU GUCLENDIRME DURUMU 

I BAY1NDIR ZEYTINOVA I.O.O. ACIK. 11 Ozel idaresi Imar ve Yapi isleri Daire 
Baskanli tarafindan ihale hazirliklan 
devam ediyor. 

2 CIGLI tZZET GOKCiMEN 
i . o . o . 

ACIK Maliyetin %40'i asmasi nedeniyle 
universite tarafindan degerlendirilecek 

3 KARSIYAKA AND. KIZ MESLEK 
LiSESi 

ACIK Maliyetin %40'i asmasi nedeniyle 
universite tarafindan degerlendirilecek 

4 KINIK YAYAKENT i.O.O. ACIK Maliyetin %40'i asmasi nedeniyle 
universite tarafindan degerlendirilecek 

5 KINIK MUSTAFA KEMAL 
PASA 
i.O.O.(LOJMAN 

ACIK Bina Lojmandir bosaltildi.Yikilacak 

6 KINIK SEHIT SEZA1 l.O.O. ACIK Maliyetin %4()'i asmasi nedeniyle 
universite tarafindan degerlendirilecek 

7 MENDERES CiLEME I.O.O. ACIK il Ozel idaresi imar ve Yapi isleri Daire 
Baskanli tarafindan iliaie hazirliklan 
devam ediyor. 

8 MENEMEN KOYUNDERE l.O.O. ACIK ll Ozel ldaresi imar ve Yapi isleri Daire 
Baskanli tarafindan ihale hazirliklan 
devam ediyor. 

9 TIRE CUMHURIYET i.O.O. ACIK Maliyetin %4()'i asmasi nedeniyle 
Universite tarafindan degerlendirilecek 

10 TORBALI PANCAR 
MUZAFFER HANIM 
i . o . o . 

ACIK il Ozel ldaresi imar ve Yapi isieri Daire 
Ba?kanli tarafindan ihale hazirliklan 
devam ediyor. j 

11 TORBALI OZBEY I.O.O. ACIK Giiclendirilmesine gerek gorlilmedi 
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2004-2006-2007 GUQLENDlRlLMESl YAPILAN OKULLAR 

S.Nc ILCESI OKULUN ADI YILI 
1 ALIAGA Fatih Ilkogretim Okulu 2004 
2 ALlAGA Endiistri Meslek Lisesi Atolye Binasi 2004 
3 ALlAGA Aliaga Ilkogretim Okulu 2004 
4 BALQOVA Vali Kutlu Aktas Ilkogretim Okulu Ek Bina 2004 
5 BUCA Ali Ku§cu Ilkogretim Okulu 2004 
6 BUCA Camlikule Ilkogretim Okulu 2004 
7 BUCA Akincilar Ilkogretim Okulu 2004 
8 BUCA Saadet Emir ilkogretim Okulu 2004 
9 KINIK Arpaseki Ilkogretim Okulu 2004 

10 KONAK Saadet Onart Ilkogretim Okulu 2004 
11 KONAK Tahir Merzeci Ilkogretim Okulu 2004 
12 MENEMEN Sehit Kemal Ilkogretim Okulu 2004 
13 MENEMEN 9 EylUI Ilkogretim Okulu 2004 
14 MENEMEN Haldun Kosay Lisesi 2004 
15 MENDERES Menderes IOO 2006 
16 GOZELBAHCE Vali kazimpasa IOO 2006 
17 KONAK Mehmet Lutfiye donmez IOO 2006 
18 BERGAMA Lisesi 2007 
19 CESME Sami San An.Lisesi 2007 
20 CIGLI Cahide Ahmet Dalyanogiu IOO 2007 
21 FOCA llipinar Ilkogretim okulu 2007 
22 FOQA Bagarasi Sh.Yzb.Mesut Kuru IOO 2007 
23 KARABURUN Mordogan Fatma Emin Karaagag CPL.' 2007 
24 KARSIYAKA Fuat Koprulu Ilko&r.Ok. 2007 
25 KAR5IYAKA Anadolu Lisesi 2007 
26 KEMALPASA Yukan Kizilca llkogr.okulu 2007 
27 KINIK Lisesi 2007 

28 KlRAZ YlBO 
Bakanhk tarafindan 
yapildi 

29 DlKlLl Kirath UOO 
Hayirsever 
tarafindan yapildi 

30 BALCOVA Vali Kutlu Aktas Ilkogretim Okulu Ek Bina 
Hayirsever 
tarafindan yapildi 

31 KONAK Cinarli End.Mes.Lis. 2007 
32 KONAK Aydmogiu Mehmet Bey IOO 2007 
33 KONAK Riza Ozmenogiu IOO 2007 
34 MENDERES Gumuldur Lisesi 2007 
35 MENEMEN Lisesi 2007 
36 ODEMIS Ataturk IOO 2007 
37 ODEMIS 8 O . Y 1 I IOO 2007 
38 ODEMIS Capacizade IOO 2007 

39 SEFERIHISAR Asil Nadir 90k Procj.Lise 2007 

40 SEFERIHISAR Muharrem GOrpinar IOO 2007 
41 KONAK GOztepe An.Mes.ve Meslek Lisesi 2007 
42 SELCUK End.Mes. Lisesi 2007 
43 MENDERES GGmQIdCir Lisesi(ikmal ins.) 2007 
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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 

GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

6 NCI BIRLE§IM 
15 EKIM 2008 gAR§AMBA 

SAAT: 11.00 

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 

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 I O J F L E R J 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 § A R T S I Z M i L L E T I N D i R 



DANISMA KURULU ONERILERI 
1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sah giiniinun denetim konulanna (Anayasanin siireye 

bagladigi konular harig), Garsamba ve Persembe giinlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin goriisulmesine aynlmasi, Sah ve Carsamba giinlerinde birle§imin ba
sinda bir saat siire ile sozlii sorulann gdrii§iilmesi, "Sunuslar" ve isaret oyu ile yapilacak secimle
rin her giin yapilmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 uncii birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- Genel Kurulun; 15.10.2008 Carsamba gunii ve 16.10.2008 Persembe giinii yapilacak bir
lesimlerinde gahsmalanni saat 11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda siirdiirmesi ve 15.10.2008 
Carsamba giinii yapilacak birlesimde sozlii sorulann gdrii§iilmeyerek kanun tasari ve tekliflerinin 
goriisulmesi, 

14.10.2008 tarihinde dagitilan, 295 sira sayih gemi insa sanayisindeki i§ giivenligi konusun
daki (10/121, 129, 132, 134) esas numarah 296 sira sayih zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel 
yaglar konusundaki (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis arastirmasi komisyonlan rapor-
lannin Giindemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kismina alinmasi ve raporlar uzerindeki 
genel gorusmelerin Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii Birlesiminde yapilmasi, 

Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii Birlesiminde gahsmalanni saat 15.00 - 20.00 arasinda 
siirdiirmesi, 22.10.2008 Car§amba giinii ve 23.10.2008 Persembe giinii yapilacak Birle§imlerde 
gahsmalanni saat 11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda siirdiirmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 14.10.2008 tarihli 5 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

GRUP ONERILERI 
1.- 90 Sira Sayih Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansinm; igtiiziigiin 91 inci maddesine gore 

Temel Kanun olarak gdriisiilmesi ve birinci boliimiiniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bdliimu-
niin iki gegici madde dahil olmak iizere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- 96 Sira Sayih Tiirk Ticaret Kanunu Tasansinm igtiiziigun 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak gdriisiilmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

KOMISYON TOPLANTILARI 

* Kamu iktisadi Tesebbiisleri Komisyonu 
15.10.2008 Carsamba - Saat: 10.30 
16.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 

* Plan ve Biitge Komisyonu 
15.10.2008 Carsamba - Saat: 11.00 



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 
6 N C I B i R L E S I M 1 5 E K I M 2 0 0 8 C A R S A M B A S A A T : 1 1 . 0 0 

1 _ BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 

sCtk 

2 _ O Z E L GUNDEMDE Y E R ALACAK ISLER 

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, U§ak Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet 
Gokhan Sancam 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 Siirduriilebilir 
Yonetimi Konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 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) 

2.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagdas 
ve 23 Milletvekilinin, Istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve 
Istanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi in§a Sanayisindeki i§ Guvenligi 
ve C^sma 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) (Gorusme giinu: 21.10.2008) 

3.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet 
Erturk ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir 
Milletvekili A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 24 
Milletvekilinin, Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde 
Yasanan Sorunlann Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi 
Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) 
(S. Sayisi: 296) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) (Goriisme giinii: 21.10.2008) 

3 - SEQIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK ISLER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 

>ct* 
6 - GENEL GORUSME VE MECLIS ARASTIRMASI 

YAPILMASINA D A I R ONGORUSMELER 

7 - SOZLU SORULAR 



8 - K A N U N T A S A R I V E TEKLIFLERi 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 $ L E R 

(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(*) Goriismeleri yarim kalan kanun tasari ve tekliflerini gosterir. 
(**) Igtiiziigiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak gdriisulmesi kabul edilmistir. 

- 4 - 6 NCI BiRLESiM 

1. X - Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul 
Sehrinde Yapilacak Besinci Dunya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi 
Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Qevre ile Plan ve Butge 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayisi: 214) (Dagitma tarihi: 25.4.2008) (*) 

2. - Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmunde Karamamede 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 §enol Bal'in; 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 Raporlan (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) (Dagitma tarihi: 2.5.2008) 

4. - Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Butge Komisyonlan Raporlan (1/605) (S. Sayisi: 275) 
(Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

5. - Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulu Hakkinda Kanun HUkmunde Karamamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Butge Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayisi: 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

6. - Kultur ve Tabiat Varhklanni 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) 

7. - 1.8.2008 tarihli ve 5803 Sayih Elektronik Haberlesme Kanunu ve Anayasanin 89 uncu 
ve 104 uncu Maddeleri Geregince Cumhurbaskaninca Bir Daha Gorusulmek Uzere Geri 
Gonderme Tezkeresi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/638) 
(S. Sayisi: 297) (Dagitma tarihi: 13.10.2008) 

8. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirhk, Imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

9. X - istanbul Milletvekili Mehmet Domag ile Antalya Milletvekili Husnu CdUd ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhginin Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde 
Karamamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Butge 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 



8 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R J 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 $ L E R 

- 5 - 6 NCI BiRLESiM 

10. - Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Sinin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale islemleri Hakkmda Kanun 
Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Plan ve Butee Komisyonlan Raporlan (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 

11. 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) 

12. - Erisme Kontrollii 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) 

13. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Gergeve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokoliine 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) 

14. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Miistesarhginm Kurulus v e 

Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

15. - Tiirk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Rapom (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 

16. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erddl'iin; Gocuklarin Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Gahsma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

17. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulus 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) 

18. X - Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

19. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

20. 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) 
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21. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda ikili is, Birligi Suresince Mubadele Edilen veya 01u?turulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karsihkh Korunmasi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disjsjeri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayisi: 21) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

22. X - Turkiye Cumhuriyeti Kuciik ve Orta Olcekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
idaresi Baskanhgi ile Romanya KOBE ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disjsjeri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

23. 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) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

25. 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) 

26. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimaciligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayisi: 24) (Dagitma tarihi: 
11.10.2007) 

27. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimacihgina iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayisi: 26) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

28. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

29. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Turizm Alaninda isbirligine iliskin Mutabakat Zaptimn 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

30. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

31. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlarinda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

- 6 - 6 NCI BiRLESiM 
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32. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Tiirk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanligi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkmda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

33. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgiitii Genel Sekreterligi Arasinda 
Cerceve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

34. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti 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) 

35. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Guney Afrika Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Gumruk idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

36. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

37. X - Cocuklarla Kisisel iliski Kurulmasina Dair Avrupa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terdrizm, Organize Suclar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlann Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kacakcihgi ve Diger Tiplerdeki Suclarla Miicadelede isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Rapom (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

39. X - Milletlerarasi Mal Satimina iliskin Sdzlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasina Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Rapom (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

40. X - Avmpa Konseyi Terdrizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disi§leri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

41. X - Giineydogu Avmpa Sivil-Asker Acil Dumm Planlama Konseyi Kumlmasi Hakkinda 
Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

42. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda iki 
Tarafli Askeri Teknik isbirligi Gergevesinde Kullamlan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Miilkiyet 
Haklannin Karsilikh Komnmasina iliskin Miisterek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disi§leri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 
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43. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine Iliskin Cergeve Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

44. X - Irak'a Komsu Devletler Hiikumetleri ile Irak Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Terorizm, Sinirlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgutlu Suclarla Mucadele Konulannda Guvenlik 
isbirligine iliskin Protokolun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 

45. X - Kalici Organik Kirleticilere iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile C e v r e v e Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

46. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kacakgihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasina iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kacakgihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

48. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hukumeti 
Arasinda Gumriik Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasimn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

49. X - Turkiye Cumhuriyeti Disisleri 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) 

50. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EiT) Kagakcihk ve Gumriik Suclan 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) 

51. - Malatya Milletvekili Mahmut Mucahit Findikh 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 Aydin'm; 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) 

52. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sozlesmeye Ait 2005 Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 
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53. X - Turkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanligi ve Diinya Saglik Orgutu Avrupa Bolge Ofisi 
Arasinda iki Yillik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disi§leri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

54. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttinlmasina ve Sosyal Guvenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 

55. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
igisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

56. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve C°cuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkmda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

57. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

58. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi igtiiziigiinun 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtiizuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

59. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 

60. - Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamenin Eki Cetvellerin 
Genglik ve Spor Genel Miidurliigiine Ait Bdliimunde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butge Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayisi: 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

61. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (S. Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

62. X - Dariilaceze Miiessesesi Genel Mudurliigu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

63. - Tiirk Ticaret Kanununun Yururliigii ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/487) (S. Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

64. - 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) 

65. X - C-ok Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasinm 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

66. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ve Avustralya Hukiimeti Arasinda Askeri Alanda is 
Birligi Qerceve Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/368) (S. Sayisi: 135) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 
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67. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Ba$kanhgi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanhgi Arasinda Savunma Uzay isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disjsjeri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayisi: 136) 
(Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

68. X - Engellilerin Haklarma iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 

69. X - Corum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayih Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayih Toplu i§ Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

70. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgutu 
(GTO) Arasinda GTO Orta Asya Alt Bolge Ofisi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disjsjeri Komisyonlan 
Raporlan (1/397) (S. Sayisi: 242) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

71. 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 
Disis>ri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

72. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti 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) 

73. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanhgi ile Yemen Cumhuriyeti 
Bahkcihk 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) 

74. 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) 

75. X - Dopingle Mucadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

76. - 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) 

77. X - Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sdzlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Bayindirlik, imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlari (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 
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78. - istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'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 Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin ictuziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/102) (S. Sayisi: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Amasya Milletvekili Akif Gulle'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 Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin ictuziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/103) (S. Sayisi: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'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 Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/104) (S. Sayisi: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'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 (3/105) (S. Sayisi: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

82. - Diizce Milletvekili Metin Kasikoglu'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 Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlutepe ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - 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 igtuziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih 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 Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 
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133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'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 Tekirdag Milletvekili Enis Tiituncu ve 4 Milletvekilinin Igtuzugiin 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) 

86. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'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 Tiituncii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

87. - Bilecik Milletvekili Yasar Tuzun'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 Bilecik Milletvekili Yasar Tuzun'iin igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - 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 Tiituncii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/112) (S. Sayisi: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

89. - 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 Tekirdag Milletvekili Enis Tiituncii 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) 

90. - 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 igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

91. - 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 Raporlan ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtiiziigiin 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) 

92. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 



8 - 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 I G E R I § L E R 

Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin Igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

93. - Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/117) (S. Sayisi: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

95. - Zonguldak Milletvekili Polat Turkmen'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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/120) (S. Sayisi: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

96. - 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 Giiner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

97. - 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 igtiiziigiin 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

98. - 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 igtuziigun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

99. - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 

- 13 - 6 NCI BiRLE$iM 
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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 (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

100. - Sanhurfa Milletvekili Abdurrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi 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 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) 

101.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin igtiiziigun 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/126) (S. Sayisi: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - 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) 

103. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/128) (S. Sayisi: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

104. - 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 igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/129) (S. Sayisi: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105. - Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtuzugiin 
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) 

106. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temiir'iin Yasama 
Dokunulmazliklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kowsturmanin Milletvekilligi Sifatinin 



8 - K A N U N T A S A R I V E TEKLIFLERi 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 § L E R 

- 1 5 - 6 NCI BiRLE$iM 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/131) (S. Sayisi: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

107. - istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, Idris Nairn Sahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Acikahn ve Kir§ehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtuzugiin 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) 

108. - Konya Milletvekili Ozkan Oksuz'iin 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 Adiyaman Milletvekili §evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/133) (S. Sayisi: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

109. - Kutahya Milletvekili Husnu Ordu'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 Adiyaman Milletvekili $evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

110.- Sanliurfa Milletvekili Abdurrahman Mufit 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 Adiyaman Milletvekili §evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 
133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/135) (S. Sayisi: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

111. - Tokat Milletvekili Zeyid Asian'm 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 Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

112. - 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 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtuziigun 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
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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 (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

114.- Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/139) (S. Sayisi: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustun'iin 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 igtuziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/140) (S. Sayisi: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

116.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Agba'nin Yasama Dokunul
mazhklannin 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 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) 

117.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm igtuzugun 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) 

118. - Karabiik 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 
Igtuziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- 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) 

120. - Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
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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 (3/145) (S. Sayisi: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi 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 igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/146) (S. Sayisi: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Zonguldak Milletvekili Fazh Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtiiziigiin 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) 

123. - Bahkesir Milletvekili ismail Ozgiin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 
igtiiziigun 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) 

124. - 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 
igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtiiziigiin 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

126. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ve Slovak Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

127. - il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usuliine iliskin 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayisi: 260) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 
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128. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Genglik ve Spor Genel 
Mudurlugiinun Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanunda Degisiklik Yapdmasina Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayir ve 2 Milletvekilinin; C êsitli Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274,2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

129. 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 Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayisi: 265) (Dagitma tarihi: 
27.6.2008) 

130.- Kutahya Milletvekili Husnu Ordu'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/151) (S. Sayisi: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

131.- Ordu Milletvekilleri Eyup Fatsa ve Enver Yilmaz'in Yasama Dokunulmazhklannin 
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 Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 iincu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/152) (S. Sayisi: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132.- 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 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiizugiin 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) 

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 igtuzugiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/155) (S. Sayisi: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

134.- 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 igtuziigun 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) 

135. - 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 igtiiziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/157) (S. Sayisi: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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136. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi 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 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/158) (S. Sayisi: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137. - Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 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 igtiiziigun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/159) (S. Sayisi: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 Mersin Milletvekili Ali Oksal'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/161) (S. Sayisi: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik 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 igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141.- 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 (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
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'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/164) (S. Sayisi: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - 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 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin Igtiizugiin 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) 

145. - 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 igtuzugun 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - 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 igtiizugun 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) 

147. - Sanliurfa 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 Suner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

148. - 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 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiizugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/189) (S. Sayisi: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'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 igtuziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/209) (S. Sayisi: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

150.- 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 (3/215) (S. Sayisi: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Tunceli Milletvekili $erafettin Halis'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 Antalya Milletvekili Tayfur Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/217) (S. Sayisi: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

152.- Mardin Milletvekili Ahmet Turk'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 



8 - 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 I G E R I S L E R 

- 2 1 - 6 NCI BiRLESiM 

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 (3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

153. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkmda 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 Igtuziigiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 21 l'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

154. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 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) 

155. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 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 Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 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) 

156. X - Avrupa Toplulugunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Gergeve Programinin (2007-
2013) Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programma Tiirkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda 
Turkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayisi: 271) 
(Dagitma tarihi: 15.7.2008) 

157.- Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevliit 
Cavusoglu'nun; Cesjtli 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; Tiirk 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) 

158.- Mersin Milletvekili Zafer Uskiil ve 21 Milletvekilinin; insan Haklan Komisyonu 
Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapom (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 
28.7.2008) 

159. - Milli Egitim Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Butge Komisyonu Rapom (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. X - Bakii-Tiflft-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

161.- Tiirkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Butge Komisyonu Rapom (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 
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162. - Tekirdag Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Degisiklik 
Yapdmasina Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Ogut 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) 

163. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 $ubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafindan Azerbaycan'in Hocali Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" 
Olarak Taninmasi, 26 $ubat'in "Hocah Katliamini Anma Gunu" Olarak Kabul Edilmesine iliskin 
Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Ukrayna Hukumeti Arasinda Enerji Alaninda 
isbirligine iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayisi: 287) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Tayland Kralhgi Hukumeti Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayisi: 288) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

167. 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) 

168. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Olusturan Duzeltilmis Sozlesmeye 
Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile C e v r e v e Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/386) (S. Sayisi: 290) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

169. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Ispanya Kralhgi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

170. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilimsel 
ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayisi: 292) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

171. X - Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligimn Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun 
Tasansi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm; igisleri ile Plan ve Butge Komisyonlan 
Raporlan (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

172. - Turk Akreditasyon Kurumu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (S. Sayisi: 294) (Dagitma 
tarihi: 1.10.2008) 



Donem: 23 Yasama Yili: 2 

T B M M ( S . S a y i s i : 2 2 1 ) 

C o g r a f i i s a r e t l e r i n K o r u n m a s i H a k k i n d a K a n u n H u k m u n d e 

K a r a r n a m e d e D e g i s i k l i k Y a p i l m a s i n a D a i r K a n u n T a s a n s i 

i l e S a n a y i , T i c a r e t , E n e r j i , T a b i i K a y n a k l a r , B i l g i v e T e k n o l o j i 

K o m i s y o n u R a p o r u ( 1 / 4 9 7 ) 

T.C. 
Basbakanlik 

Kanunlar ve Kararlar 10/01/2008 
Genel Muduriugu 

Sayi: B.02.0.KKG/196-279/175 
TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Onceki yasama doneminde hazirlanip Baskanhginiza sunulan ve ictuziigiin 77 nci maddesi 
uyannca hiikumsuz sayilan 1/1162 Esas Numarah "Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda 
Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi"nin yenilen
mesi Bakanlar Kurulunca uygun gdrulmustur. 

Geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 

t.c. 
Basbakanlik 

Kanunlar ve Kararlar 29/12/2005 
Genel Muduriugu 

Sayi: B.02.0.KKG.0.10/101-1221/5844 
TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanhginca hazirlanan ve Baskanhginiza arzi Bakanlar Kurulunca 
19/12/2005 tarihinde kararlastirilan "Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiik
miinde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi" ile gerekcesi ilisikte gon
derilmistir. 

Geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
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GENEL GEREKCE 

Ulkemiz Diinya Ticaret Orgiitii miizakerelerinde, cografi isaret korumasi konusunda sarap ve 
alkollu icecekler ile diger urunler arasinda suregelen aynmcihgin ortadan kaidinimasi ve olusturul
masi dii§iinulen 90k tarafli mekanizmadan, cografi isaret korumasi saglanabilecek butiin urunlerin 
yararlanmasi gerektigini uzun siiredir devlet politikasi olarak savunmaktadir. Ulkemizin bu talebi, 
TRIP'S (Trade Related Intellectual Property Rights - Ticaretle ilgili Fikri Mulkiyet Haklan) Kon-
seyinin olagan oturumlannda yapilan tarti§malarda; isvigre, Bulgaristan, Macaristan gibi bazi ulkeler 
tarafindan desteklenmi§, ancak Avustralya, Amerika Birlesik Devletleri, Arjantin, Yeni Zelanda, Sili, 
Kanada gibi bazi ulkeler tarafindan kabul gormemistir. 

Cografi isaretlerin turn iiriinlere yansitilmasi global anlamda korunan uriin sayisinin oldukga 
artmasina yol agacaktir. Uluslararasi ticarette cografi isaretin onemi, isaret alan uriinun ihracatimn 
yapilip yapilmamasi ve bu uriinun uluslararasi ticarette tanimyor olup olmamasiyla yakindan iliski
lidir. Bir ulkenin ne kadar fazla uriinii uluslararasi iine sahipse ve taklitleri yapihyorsa soz konusu ulke 
getirilecek ilave korumadan o kadar fazla yarar saglayacaktir. 

Ulkemiz kulturel ve yoresel uriin bakimindan zengin bir cografi uriin ce§itliligine sahiptir. Mev
cut uriin cesitliliginin uluslararasi ticarete tasinmasi bu uriinlerin her seyden ewel ulkemizde cografi 
isaret korumasi altina ahnmasiyla mumkiindiir. Bu nedenle ulkemizde cografi isaret korumasi almis 
urun sayisinin artinlmasi buyiik onem arzetmektedir. Cografi isaret tescili sayisinin artinlmasinda, 
prosediirlerin basvum sahibi lehine kolaylastinlmasi da kuskusuz ki faydali olacaktir. 

Tasan bu amagla hazirlanmistir. 

MADDE GEREKCELERI 

Madde 1- Turk Patent Enstitiisiince yuriitiilen galismalar sonucu, cografi isaret mevzuatinin 
yuriirliige girdigi 1995 yilmdan 2005 yih Mayis ayina kadar toplam 167 cografi isaret basvurusu 
yapildigi, fakat bunlarin yalniz 67 tanesinin tescile baglandigi tespit edilmistir. Tescil edilmeyen 
cografi isaret basvurularinin buyiik bir boliimunun tescil edilememe nedeni, yurt gapinda dagitimi 
olan en yuksek tirajh gunliik gazetelerden ikisinde yayimlanma kriterini yerine getirememektir. Zi
ra, ekonomik agidan yeterince giiglii olmayan basvum sahipleri, yurt gapinda yayimlanan yuksek 
tirajh gazetelerin ilan ucretlerini ddeyememektedir. Madde ile ilan mukkellefiyetinin Resmi 
Gazete'de yayimlanmak suretiyle yerine getirilmesi dngoriilmiis, yiiksek tirajh giinliik gazetelerde 
sadece bu ilanin duyurulmasi zorunlu kihnmis, hem kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de basvum 
sahiplerinin gok daha az ilan ucreti odemeleri saglanrnistir. Boylelikle, Devlet politikalanmizla uyum 
saglanmasi ve TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights- Ticaretle ilgili Fikri Miilkiyet 
Haklan ) Konseyinde ulkemizin muzakere yapma giiciiniin artinlmasi hedeflenmistir. 

Madde 2- Yuriirluk maddesidir. 

Madde 3- Yuriitme maddesidir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 221) 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 30/4/2008 

Esas No.: 1/497 

Karar No.: 6 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGTNA 
Sanayi ve Ticaret Bakanhginca hazirlanan ve Bakanlar Kurulunca 10/1/2008 tarihinde ictuziigiin 

77 nci maddesi uyannca yenilenerek Baskanhgimiza Sunulan "Cografi isaretlerin Korunmasi 
Hakkinda Kanun Hukmiinde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi", 24/1/2008 
tarihinde esas olarak Komisyonumuza havale edilmis. ve Komisyonumuzun 24/4/2008 tarihli 6 nci 
toplantisinda Sanayi ve Ticaret, Maliye Bakanhklan ile Turk Patent Enstitusii, Tiirk Standartlan 
Enstitusii temsilcilerinin katihmlarryla incelenip g6rusulmii§tur. 

Tasari esas itibariyle ulkemizde cografi isaret korumasi almis iiriin sayisinm artinlmasi igin, 
prosediirlerin basvuru sahibi lehine kolaylastinlmasi amaciyla degisiklikler ongormektedir. 

Tasannin tiimii uzerindeki goriismelerden sonra gerekgesi uygun bulunmu§, maddelerinin 
goriisiilmesine gegilmesi kararlastinlmistir. 

Tasannin sozkonusu diizenlemeleri igeren 1 inci maddesi ile yiirurluk ve yiiriitmeye iliskin 2 ve 
3 iincii maddeleri aynen kabul edilmistir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak iizere arz olunur. 

Baskan Baskanvekili Sozcii 
Soner Aksoy Hasan Angi Mahmut Miicahit Findikh 

Kutahya Konya Malatya 
Katip Uye Uye 

Osman Coskun Tacidar Seyhan Yilmaz Tankut 

Yozgat Adana Adana 
(imzada bulunamadi) 

Uye Uye Uye 

Hiisnii Collii Kutbettin Arzu Metin Kasikoglu 

Antalya Diyarbakir Diizce 
Uye Uye Uye 

Mehmet Ali Susam Toner Yildiz Alim Isik 

izmir Kayseri Kutahya 

Uye Uye Uye 
Hasan Ali Celik Mustafa Cumur Fazh Erdogan 

Sakarya Trabzon Zonguldak 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 221) 
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HUKUMETIN TEKLIF ETTiOi METIN 

C O G R A F I I S A R E T L E R I N K O R U N M A S I 

H A K K I N D A K A N U N H U K M U N D E K A R A R -

N A M E D E D E G i § i K L i K Y A P I L M A S I N A D A I R 

K A N U N T A S A R I S I 

M A D D E 1- 24/6/1995 tarihli ve 555 sayih 
Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun 
Hukmunde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 
uguncu fikrasi asagidaki sekilde degistirilmi§tir. 

"3, 5, 7 ve 8 inci madde hukiimlerini 
kar§ilayan ba§vurular, cografi isaretin men§e ad 
oldugu durumlarda, Enstitu tarafindan Resmi 
Gazete ile cografi i§aretin uretim alamni kap
sayan ilde yayimlanan bir yerel gazetede yayim
lanir, cografi isaretin ait oldugu uretim alaninin 
birden fazla ili kapsamasi durumunda ise cografi 
i§aretin kapsadigi butiin illerde yayimlanmak 
sartiyla, bu illerde yayimlanan yerel gazeteler
den birinde ilan yoluyla yayimlanir. Cografi 
isaretin mahreg i§areti oldugu durumlarda, 
men§e adlar igin gegerli olan, Resmi Gazete ve 
yerel gazete ilamna ek olarak ba§vurunun Res
mi Gazetede ilan edildigine iliskin bilgi ilam, 
yurt gapinda dagitimi olan en yuksek tirajh giin-
luk gazetelerden ikisinde ilan yoluyla yayim
lanir. Yayima iliskin her turlu masraf ba§vuru 
sahibinden karsjlanir." 

SANAYi, TICARET, ENERJI, TABII KAYNAKLAR, 
BILGi VE TEKNOLOJi KOMISYONUNUN 

KABUL ETTiGi METIN 
C O G R A F I I S A R E T L E R I N K O R U N M A S I 

H A K K I N D A K A N U N H U K M U N D E K A R A R -

N A M E D E D E G I S i K L I K Y A P I L M A S I N A D A I R 

K A N U N T A S A R I S I 

M A D D E 1- Tasannin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmi§tir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 221) 
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde 
yiiriirliige girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hiikumlerini Bakan
lar Kurulu yuriitiir. 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
Disisleri Bak. ve Basb. Yrd. 

A. Giil 

Devlet Bakani 
B. Atalay 

Devlet Bakani 
N. Cubukcu 

Milli Savunma Bakani 
M. V. Goniil 

Milli Egitim Bakani 
H. Celik 

Ulastirma Bakani 
B. Yddirim 

Sanayi ve Ticaret Bakani 
A. Coskun 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul 

Ettigi Metin) 

MADDE 2- Tasannin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 3- Tasannin 3 iincii maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmistir. 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
A. Sener 

Devlet Bakani 
A. Babacan 

Devlet Bakani 
K. Tiizmen 

Igisleri Bakani 
A. Aksu 

Bayindirhk ve iskan Bakani 
F. N. Ozak 

Tanm ve Koyisleri Bakani 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakani 
M. H. Guler 

Cevre ve Orman Bakani 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
M. A. Sahin 

Devlet Bakani 
M. Aydin 

Adalet Bakani 
C. Cicek 

Maliye Bakani 
K. Unakitan 

Saghk Bakani 
R. Akdag 

Cahsma ve Sos. Guv. Bakani 
M. Basesgioglu 

Kiiltur ve Turizm Bakani 
A.Koc 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 221) 
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O r g a n i z e S a n a y i B o l g e l e r i K a n u n u n d a D e g i s i k l i k Y a p i l m a s i 

H a k k m d a K a n u n T a s a n s i , B u r s a M i l l e t v e k i l i M e h m e t A l t a n K a r a -

p a s a o g l u ' n u n ; O r g a n i z e S a n a y i B o l g e l e r i K a n u n u n d a D e g i s i k 

l i k Y a p i l m a s i n a D a i r K a n u n T e k l i f i , M i l l i y e t c i H a r e k e t P a r t i s i 

G r u p B a s k a n v e k i l i v e I z m i r M i l l e t v e k i l i O k t a y V u r a l i l e I z m i r 

M i l l e t v e k i l i § e n o l B a l ' i n ; 4 5 6 2 S a y i l i O r g a n i z e S a n a y i B o l 

g e l e r i K a n u n u n a B i r G e c i c i M a d d e E k l e n m e s i n e D a i r K a n u n 

T e k l i f i , I z m i r M i l l e t v e k i l i A h m e t E r s i n v e 1 8 M i l l e t v e k i l i n i n ; 

4 5 6 2 S a y i h O r g a n i z e S a n a y i B o l g e l e r i K a n u n u n a B i r G e c i c i 

M a d d e E k l e n m e s i H a k k i n d a K a n u n T e k l i f i v e T a r i m , O r m a n 

v e K o y i s l e r i i l e S a n a y i , T i c a r e t , E n e r j i , T a b i i K a y n a k l a r , B i l g i 

v e T e k n o l o j i K o m i s y o n l a n R a p o r l a n ( 1 / 5 4 4 , 2 / 7 5 , 2 / 1 3 5 , 2 / 1 5 0 ) 

Not: Baskanlikca; 1/544 esas numarah Tasari tali olarak Tanm, Orman ve Koyisleri ile Plan ve 
Biitge komisyonlanna, 2/75 esas numarah Teklif tali olarak Plan ve Biitge ile Milli Egitim, Kultur, 
Genglik ve Spor komisyonlanna, 2/135 ve 2/150 esas numarah teklifler tali olarak Plan ve Biitge 
Komisyonuna; Tasari ve teklifler esas olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonuna havale edilmistir. 

T.C. 
Basbakanlik 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Muduriugu 12/3/2008 

Sayi: B.02.0.KKG.0.10/101-1533/1U3 
TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanhginca hazirlanan ve Baskanhginiza arzi Bakanlar Kurulunca 
25/2/2008 tarihinde kararlastirilan "Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapil
masi Hakkinda Kanun Tasansi" ile gerekcesi ilisikte gonderilmistir. 

Geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 

GENEL GEREKCE 

4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu, 12/4/2000 tarihli ve 24025 sayih Resmi 
Gazete'de yayimlanarak yuriirliige girmi§tir. Kanunun yayimlandigi tarihten gunumiize kadar gegen 
siirede, gerek OSB tiizel ki§iliklerinden ve OSB Ust Kurulusundan gerekse sivil toplum kuru
luslanndan ve OSB iginde yer alan miitesebbislerden muhtelif zamanlarda sozlii ve yazih olarak 
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intikal eden talep ve sorunlann degerlendirilmesi sonucunda Kanunda tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesi ile yeni ihtiyaglann kar§ilanmasinda ekonomik, sosyal ve mevcut gevresel fayda 
gdriilerek; 

- Planh bir §ekilde yiiriitiilen OSB'lerde faaliyet gosteren firmalann ihtiyaglanmn karsilanmasi 
amaciyla ticaret, saghk, egitim, lojistik ve benzeri faaliyetlerin birlikte planlanmasi, 

- 4562 sayih Kanunun sanayi igin bir drgiitlenme modeli oldugu, bu Kanuna gore kurulan 
OSB'lerin sanayinin turn ihtiyaglanni kar§ilayabilecek bir sanayi kenti olmasinin hedeflendigi, an
cak mevcut yasal duzenleme ile sanayinin ihtiyaci olan ve aynlmaz bir pargasi olarak goriilen saghk, 
egitim ve ticaret alanindaki ozel sektor taleplerinin de karsilanmasimn kaginilmaz olmasi, 

- Bu arada OSB'lerin §ehrin di§inda, kuguk sanayi sitelerinin ise sehre entegre olmus. veya gok 
yakininda planlanmasi nedeniyle OSB'lerde yer alan sanayicilerin kiigiik olgekli imalat ve tamirat-
lanna iliskin ihtiyaglanmn giderilmesi igin bolge iginde sinirh sayida da olsa kiiguk imalat ve tami-
rat alanlanna ihtiyag duyulmasi, 

- Yer segimini muteakip bolge sinirlan iginde maliki oldugu parselde uretim yapmak isteyen 
kisi, kurum ve kurulusjar ile bolge iginde fiilen faaliyet gosteren kiracilann katihmci tamminda yer 
almasi, tasdikli sinir disjnda zorunlu olarak kalan aritma, su isale hatti, enerji nakil hatti, ses ve veri 
iletisimine iliskin ve benzeri teknik altyapi hizmetlerinin bakim ve onanminin bolge tiizel kisjligi 
tarafindan yapilmasi, 

- OSB imar planlan ile ilgili genel- ozel mevzuat arasinda uyumsuzlugun giderilmesi, 
- OSB projelerinin yapim ve isjetme a§amasinda goriilen finansal ve yonetsel sorunlar nedeniyle, 

yerel kaynaklann harekete gegirilmesi konusunda sanayici dernek ve kooperatiflerine nazaran daha 
iyi bir sekilde 6rgutlenmi§ olan odalann OSB kuruluslannda aktif rol almasinin oneminin artmasi, 

- Kurulus, amaci kamu yarari, faaliyet konusu kamu hizmeti olan ve bundan dolayi da iistiinluk 
ve ayncahklari bulunan, idari denetime tabi, etkinlikleri ile ilgili i?lemlerinde her tiirlu vergi, resim 
ve hargtan muaf natulan, yonetici ve personelinin cezai sorumlulugu agisindan Devlet memuru gibi 
addedilen, gelirleri kanunla duzenlenmis, ve giivence altina ahnmis, olan bir tiizel kisjlige sahip 
OSB'lerin bu dzelliklerinin kamu hukuku tiizel kimliklerinin ozelligi olmasi gergevesinde niteliginin 
"kamu kurumu niteliginde meslek kurulu§u" olarak belirlenmesi, 

- Bolge iginde faaliyet gosteren ki§i, kurum ve kuruluslann, kurulus asamasinda finans kurum
lanndan kredi alabilmelerinin onunde engel te§kil eden arsalanna ipotek konulamamasindan dogan 
kredinin guvencesinin olusturulmasi ve finans kurumlanndan saglanan destegin surekliligi igin gerek
li duzenlemelerin yapilmasi yoniindeki taleplerin yogunlasmasi, 

- Hizmette devamhhgin saglanmasi amaciyla, Kanunun yiirurluliik tarihinden once odalar 
. marifetiyle kurulmus, olan OSB'lerde odalann kurucu ve i§letici vasfinin korunmasina yonelik duzen-
lemeye ihtiyag bulunmasi, 

- Tanm ve hayvancihga dayah sanayilerin desteklenmesi, tanma dayah sanayinin geli§tirilerek 
paketleme, muhafaza etme pazarlama ve pazarlama yontemleri konusunda gerekli teknik destek verilmesi, 
i§letme sanayinin rekabet edebilirligini artinci nitelikte uygun ve kaliteli ham maddenin temini igin 
tanm sanayi entegrasyonunun gelistirilmesi dusuncesiyle besi, sut sigircihgi, sera, gigekgilik ve ben
zeri adlar altinda tammlanan Tanma Dayah ihtisas OSB'leri igin iletilen taleplerin degerlendirilmesi, 

hususlan da goz dnune ahnarak yeni bir yasal diizenlemeye ihtiyaci tespit edilmistir. 
Bu itibarla tespit edilen eksiklikler ve ihtiyaglann giderilmesi amaciyla bu Tasan hazirlanmi§tir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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MADDE GEREKCELERI 
Madde 1- Madde ile 4562 saydi Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun 3 iincu maddesinde 

degisiklige gidilerek; organize sanayi bolgeleri tammi, OSB icin gerekli kiigiik imalat ve tamirat, 
saghk, egitim, lojistik, gagn merkezleri ve benzerleri dahil ticaret alanlari ile sanayi isletmelerini 
kapsayacak sekilde genisletilmis, OSB alam disinda bolgenin zorunlu teknik altyapi ihtiyacinin 
sanayici icin daha ekonomik olarak temini maksadiyla onayh sinir tammi getirilmis, katihmcinm 
tammi ise fiilen var olan kiracilan da kapsayacak sekilde geni§letilmi§tir. 

Madde 2- Madde ile 4562 sayih Kanunun 4 iincii maddesinde degisiklige gidilerek; 3194 sayih 
Imar Kanunu ile 4562 sayih Kanunda yer alan ve farkh tanimlar iceren "mevzii" ibaresi, yol agtigi 
tereddudii ortadan kaldirmak ve kanunlar arasi dil birligini saglamak iizere metinden cikanlmis, ayn
ca ildeki mevcudiyet durumuna gore OSB kurulmasi ongoriilen yerde varsa sanayi odasi, yoksa 
ticaret ve sanayi odasi, o da yoksa ticaret odasindan en az birinin kurucular arasinda yer almalan; 
yerel kaynaklann harekete gegirilmesi konusunda sanayici dernek ve kooperatiflerine nazaran daha 
iyi bir sekilde drgutlenmis olmalan nedeniyle, zorunlu hale getirilmistir. 

Madde 3- Madde ile 4562 sayih Kanunun 5 inci maddesinde degisiklige gidilerek; tek durak ofis 
§eklinde cahsmayi teminen kamusal nitelikte verilen gorevleri yerine getirmeleri ve yetkilerini kul-
lanabilmelerini saglamak iizere OSB'lere "kamu kurumu niteliginde meslek kurulusu" kimligi 
kazandinlmistir. 

Madde 4- Madde ile 4562 sayih Kanunun 15 inci maddesinde degisiklige gidilerek; sanayi tesis-
lerine yatinm ve isletme kredisi veren kredi alacakhsi kuruluslara icra halinde tesisi satin alma ve son
rasinda OSB'nin kurulus protokolunde ongoriilen niteliklere sahip gergek ve tiizel kisilere satabilme 
ve/veya kiraya verebilme imkam getirilerek, kredi mekanizmasimn dniindeki engeller kaldinlmistir. 

Madde 5- Madde ile 4562 sayih Kanunun 18 inci maddesinde degisiklige gidilerek; OSB plan 
butunliigiiniin bozulmamasi agisindan OSB'deki tasmmazlann icra yoluyla satislan dahil uguncu 
kisilere devrinde OSB'den uygunluk goriisiinun alinmasi zorunluluk haline getirilmistir. Aynca iilke 
genelinde tesis edilen tapu islemlerinde birlikteligin saglanmasi amaglanmistir. 

Madde 6- Madde ile 4562 sayih Kanuna 26/A maddesi eklenmek suretiyle; tanm-sanayi sek
tor grubunun entegrasyonunun gelistirilmesine, yerel girisimciligin harekete gegirilmesine, istihdam 
agisindan onem tasiyan yatinmlann yayginlastinlmasina, yerel kaynaklann kullanilmasina katki 
saglanmasi amaglanyla yapilacak uygulamalara brnek plmak iizere, pilot projeler bazinda, "Tanma 
Dayah ihtisas OSB Men" kurulabilmesinin yasal dayanagi olusturulmustur. 

Madde 7- OSB Ust Kurulusunun birden fazla kurulamamasi amaciyla, 4562 sayih Kanunun 27 
nci maddesinin birinci fikrasinda gegen "kuruluslanmn" ifadesi OSB Ust Kurulusunun tammina da 
uygun olarak "kurulusunun" olarak degistirilmistir. 

Madde 8- Madde ile hizmette devamhhgin saglanmasi amaciyla 4562 sayih Kanunun gegici 2 
nci maddesinde degisiklige gidilerek; Kanunun yiirurliiliik tarihinden once odalar marifetiyle kurul
mus ° l a n OSB'lerde odalann kurucu ve isletici vasfimn korunmasina imkan getirilmistir. 

Madde 9- Yiirurliik maddesidir. 
Madde 10- Yurutme maddesidir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapdmasina Dair Kanun Teklifi ve Gerekce
si ilisikte sunulmu§tur. 

Geregini arz ederim. 
Saygilanmla. 

M. Altan Karapasaoglu 

Bursa 

G E N E L G E R E K C E 

Gunumuzde suratle gelisen teknoloji, gahsanlarin mesleklerini egitim yoluyla surekli 
geli§tirmelerini, hatta bazen degi§tirmelerini mecbur kilmaktadir. Ozel sektor, bu nedenle cah§anlan 
firma iginde ve di§inda egitime tabi tutmaktadir. Bu konuyu basari ile gergeklestiren sektorler iler-
lemelerini surdurmekte, gahsanlanni teknolojinin giincel seviyesinde egitemeyen sektorler de gerile-
mektedirler. Bu konu ile ilgili ba§anh bir ornek vermek gerekirse, Turkiye'de ozellikle otomotiv sek
toriiniin yan sanayisinin, gah§anlanni egitime zorlamasi ve bu egitimler neticesinde gahsanlarin be
cerilerinin artmasina vesile olmasi, son on yilda ulkemiz otomotiv sanayinin ve ihracatin geli§imine 
gok fazla katkida bulunmu§tur. 

Cahsanlann, Milli Egitim Bakanliginin orgiin egitimi kapsaminda ve teknolojinin en iist se
viyesinde surekli egitime tabi tutulmasi mumkun degildir. Ulkemizdeki meslek okulu sayisindaki 
yetersizlikler, bu okullan yurt gapinda insan ve makine kaynaklannin her an teknolojinin en iist se
viyesinde tutmamn maddi ve manevi gugliikler, dolayisiyla gagimizda son derece detaylanmi§ ve 
ge§itlenmi§ olan yuzlerce degisik meslek kollanni orgun egitim gergevesinde vermenin gergekgi ol
madigi ulkemizdeki gegmis tecriibelere de bakilarak agikga goriilebilir. Turn bunlar zaten ulkemiz 
sartlanndan kaynaklanan bazi yetersizlikleri olan meslek okullannda, mesleklerin sadece ana un-
surlannm ogretilebilmesine sebep olmakta, meslek icrasinda onemli olan detaylara girilmesini en-
gel lemektedir. 

Avrupa Birligi uyesi ulkelerde de gegmi§te aym sorunla kar§ila§dmistir. Ancak bu sorun "Ya§am 
Boyu Egitim" sistemlerinin kurulmasi, bu sistem igerisine ozel egitim kurumlannin, ozel sektoriin, 
kalkinma ajanslanmn, is kurumlannin, bazi bakanliklann, sivil toplum orgutlerinin ve yerel yone-
timlerin resmi ya da gayri resmi gesitli i§birliklerin saglanmasi ve bu isbirliginin te§vik edilmesi, 
aym zamanda meslek kollarimn standardize edilerek standart egitimler sonunda ogrencilere verilen 
sertifikalann akredite edilmesi neticesinde, ulkeler ve Avrupa Birligi nezdinde tamnmasimn saglan-
masiyla gozulmu§tur. Ayrica Avrupa Birligi'nde bu konuda ge§itli hibe ya da ucuz, uzun vadeli 
krediler seklinde destekler mevcuttur. 

Ulkemizde de benzer galismalar yapilmakta olup, iyi ornekler mevcut olmakla birlikte, kanuni 
altyapidaki eksiklikler dolayisiyla gesjtli gugluklerle kar§ila§dmaktadir. Mesleklerin standartlannin 
belirlenmesi ve bu meslek dahnda verilecek egitimler sonunda egitilenlerin aldiklan sertifikalann 
akretide edilmesi gorevi ile 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayih Kanun ile kurulmu§ olan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu kurulmustur. Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmasi bu giigluklerin asdmasi 
hususunda onemli bir adim olmu§tur. 
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Yasam boyu egitim konusunda ihtiyaclann ve kaynaklann en fazla yogunlastigi yerler, sanayi 
bolgeleridir. Ozellikle Organize Sanayi Bolgelerinde yer alan isletmelerin yetismi§-kalifiye eleman 
ihtiyaclannin karsilanmasi ve teknolojik yeniliklere uyum yeteneklerinin artinlmasi amaciyla "mesle
ki yeterlilik ve beceri egitimi" duzenlenmesi elzemdir. OSB'ler, ulkemizde yasam boyu egitimin 
tanitilmasi, yayginlastinlmasi ve boylelikle issiz insanlarimizin meslek sahibi olmalan, diinya ile 
rekabete zorlanan sanayicimize ama ozellikle KOBI'lerimize kalifiye eleman yeti§tirilebilmesi igin 
uygun ortamlardir. Kurulmus olan Mesleki Yeterlilik Kurumu ayni zamanda bu ortamda Ya§am 
Boyu Egitim veren kuruluslann akreditasyonunu da saglayip verilen meslek egitiminin yurt capin-
da, hatta AB gapmda da tamnmasim saglayarak bu kuruluslann halk arasinda sayginhgimn artmasi
na da vesile olacaktir. 

Tiim bu nedenlerle, Organize Sanayi Bolgelerinde sanayicinin istegi ve ihtiyaclan dogrultusunda 
ve sanayicinin maddi ve manevi katkilanmn diger gesitli fonlarla beslenerek "Yasam Boyu Egitim" 
faaliyetlerinin yapilabilmesi, yapilacak egitim gahsmalannin her bakimdan dtizenlenecek organi-
zasyonlann kurulabilmesi, bu konuda sanayicilerin katkilanmn vergiden diisiilebilmesinin saglanmasi 
amaciyla, katihmcilann bolge imar planlannda egitim alanlari olarak aynlan yerlerde bu faaliyetleri 
yapmalanna imkan verilmesi amaciyla bu duzenlemeler yapilmistir. 

Aynca, OSB dahilinde mesleki ve teknik egitimin gelistirilmesi amaciyla egitim kurumlannin 
veya vakif ve dernek gibi OSB'nin destekledigi diger kurumlann sunmus oldugu egitim hizmetleri 
dolayisiyla yiiriirlukteki vergi mevzuatma gore odemeleri gereken KDV, OTV gibi dolayh vergiler-
den muaf tutulmasi ongoriilmektedir. Yine egitim hizmeti sunan kurumlann istihdam ettigi per
sonelin odemesi gereken gelir vergisi tahakkuk ettirilmekte, ancak tutann OSB ve egitim kurum
larina aktanlmasi ongoriilmektedir. OSB hesabinda toplanan kaynagin egitim hizmetlerine ve egitim 
kurumlarina yonelik kullanimi ise her OSB'nin kendisine birakilmaktadir. 

Aynca, Organize Sanayi Bolgelerinin gergeklesmesi igin zorunlu goriilen teknik alt yapilarla il
gili alanlann OSB simrlari iginde degerlendirilmesi igin Onayh Sinir tammi getirilmistir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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BURSA MiLLETVEKILi MEHMET ALTAN KARAPASAOGLU'NUN TEKLIFi 

ORGANIZE SANAYI BOLGELERI KANUNUNDA DEGiSiKLIK YAPILMASINA DAIR 
KANUN TEKLIFi 

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun 3 iincii mad
desinde yer alan "Organize Sanayi Bolgeleri" ile "Katihmci" tanimi degi§tirilmi§ ve "Katihmci" 
tanimindan sonra gelmek iizere "Onayh Sinir" tanimi eklenmistir. 

"Organize Sanayi Bolgeleri: Sanayinin uygun goriilen alanlarda yapilanmasini saglamak, carpik 
sanayile§me ve §ehirlesme ile gevre sorunlanni onlemek, kaynaklari rasyonel kullanmak, bilgi ve 
bilisjm teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi tiirlerinin belirli bir plan dahilinde yerlestirilmeleri 
ve geli§tirilmeleri amaciyla, sinirlan tasdik edilmis arazi parcalannin imar planlanndaki oranlar 
dahilinde gerekli ticaret, egitim, sosyal ve teknik altyapi alanlan ve teknolojik geli§tirme bolgeleri 
ile donatihp planh bir §ekilde ve belirli sistemler dahilinde tahsis edilmesiyle olusturulan ve bu Ka
nun hukumlerine gore isletilen mal ve hizmet uretim bolgelerini," 

"Katihmci: Organize sanayi bolgelerinde bir isletmenin kurulmasi igin parsel tahsisi veya sati§i 
yapilan, maliki bulundugu parselde iiretimde bulunan veya mute§ebbis heyet veya genel kurulun ala-
cagi karar gergevesinde, sosyal ve teknik altyapi alanlan ile ticaret ve egitim alanlanna ait parsellerin 
tahsisi veya sati§i yapilan gergek ya da tiizel ki§iyi," 

"Onayh Smir: Yer segimi sonucunda sinirlan tasdik edilmi§ OSB alanlanyla birlikte, OSB'nin 
gergeklesebilmesi igin zorunlu olan ve Bakanhgin uygun gdrdugu; baglanti yolu, su isale hatti, su de
posu, golet, atik su ve yagmur suyu §ebekeleri de§arj hatti, enerji nakil hatti, iletisim baglanti hatti, 
dogalgaz baglanti hatti, atik su ve temiz su antma tesisi, kati atik toplama ve bertarafi gibi benzeri 
tesislerin yapilacagi teknik altyapdara ili§kin tesis ve baglanti hatlarimn yer aldigi OSB dismdaki 
alam," 

MADDE 2- 4562 sayih Kanuna a§agidaki ek madde eklenmistir. 
"EK MADDE 1- OSB tiizel kisiligi, OSB iginde mevcut sanayi tesislerinde ihtiyag duyulan 

mesleki ve teknik egitimi geli§tirmek amaci ile kurulmu? ozel egitim ogretim kurumlanna yardim-
da bulunmak, yenilerini kurmak veya kurulmasina katkida bulunmak, bu amaca yonelik vakif ya da 
demek kurmak, kurulmu? veya kurulmakta olanlara istirak etmek, yukarida yazih amaca uygun 
olarak bu egitim tesislerinde egitim goren ogrencilere burs vermek, bu tesislerde galisan egitimci ve 
diger personelin maa§ ve sair giderlerini karsilamak, bu tesislerin ihtiyag duydugu makine, alet, 
edevat giderlerini kar§ilamak, kendi bolgesi iginde bu amaca yonelik tesisler kurmak konulannda 
yetkilidir. 

Katihmcilar tarafindan da egitim hizmetleri verilebilir. Ancak bunun igin Milli Egitim Bakan
liginin uygun gdrii§unun ahnmasi §arttir. 

OSB sinirlan dahilinde, sanayi tesislerinde ihtiyag duyulan ve OSB tiizel kisiliginin onayladigi 
mesleki ve teknik egitimi veren gergek ve tuzel ki§iler, egitim hizmetlerine iliskin gelir ve kurumlar 
vergisi harig olmak iizere her tiirlu vergi, resim ve hargtan muaftir. Bu kurumlara sanayiciler tarafin
dan yapilan maddi yardimlar ile fiyat ve teknolojik uygunluklan OSB tiizel kisiligince onaylanmis 
olan, egitime katki saglanmasi amaciyla yapilmis ayni yardimlar, yardimi yapan kurulusun vergi 
matrahindan dusulebilir. Ayni yardim olarak verilen egitim amagh makine ve teghizat, 2 yildan 
eski olamaz. 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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Egitim kurumlannda gahsan personele yonelik olarak tahakkuk eden gelir vergisi tutannin yiizde 
25'i egitim hizmetlerinde kullanilmak iizere OSB'nin adina olusturulan bir hesaba, yiizde 75'i ise 
hizmeti sunan tiizel kisiligin hesabina yatinhr. OSB'nin nezdinde agilan hesapta toplanan paranin 
egitim hizmetlerine tahsisi ve kunimlara aktanmi konusunda her OSB, dagitim kriterlerini gikaracagi 
esas ve usullere gore kendisi belirler. 

OSB tuzel kisiligi, OSB dahilinde sunulan mesleki ve teknik egitim hizmetlerine yonelik olarak 
her yil toplam gelirinin en az yiizde 5'i bir hesapta toplamr. Bu kaynak, belirlenecek esas ve usuller 
ile olu§turulacak dagitim kriterleri gergevesinde ilgili kurumlara kullandinhr. Dagitimda oncelik, 
mesleki ve teknik egitim vermek amaciyla OSB dahilinde kurulmus kuruluslann isletme harca
malanna verilir." 

MADDE 3- Bu Kanun yayimi tarihinde yiiriirliige girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hukiimlerini Bakanlar Kurulu yiirutur. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Giiniimiizde iilke ve bolge kalkinmasinin en onemli araclanndan biri kabul edilen Organize 
Sanayi Bolgeleri, aym zamanda uluslararasi endiistriyel rekabetin de odagini olusturmaktadir. Bu 
nedenle tiim ulkeler, KOBITer ve Organize Sanayi Bdlgelerini gelistirmek igin ozel stratejiler 
gelistirip uygulamaktadir. 

Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi (KOSBI)'de toplam 1300 hektarhk alaniyla iilkemizin 
gelisme potansiyeli tasiyan onemli organize sanayi bdlgelerinden biridir. Kemalpasa Organize Sanayi 
Bolgesinde 281 sanayi tesisi ile 26 ticari isletme, 7 depo, 7 adet akaryakit istasyonu bulunmaktadir. 
Bolgede 17000 kisi istihdam edilmektedir. 

Ancak, bu giizide sanayi sitesinin "tiizel kisilik" sorunu nedeniyle hizmet vermesinde biiyuk 
sikintilarla karsilasilmaktadir. 

15.04.2000 tarihinde Resmi Gazetede yayinlanarak yiirurliige giren 12.04.2000 tarih ve 4562 
sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun temel amaclanndan biri organize sanayi bolgelerine 
hiikmi sahsiyet kazandirmak, hak ve borg edinebilme imkam getirmek, devlet gozetiminde, fakat 
miistakil organlarla yonetimini saglamak, kisaca bunlara "tiizel kisilik" kazandirmaktir. Yasal diizen-
leme boyle iken Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesinin tiizel kisiliginin yurutiilmesi, simrlari iginde 
kaldigi Ulucak Beldesi Belediye Baskanligmin basvurusu uzerine Izmir 3. idare mahkemesi karany
la durdurulmustur. 

Tiizel kisiligin yurutiilmesinin durdurulmasi; mulkiyeti organize sanayi bolgesine ait olan dogal
gaz dagitim hattindan gaz verilememesi tehlikesi yaratmis, EPDK'dan dagitim ve uretim lisansi ahmi 
belirsizlige girmis, yiiriitmesi durdurulan OSB yonetimince yiiriitiilmekte olan atiksu antma tesisi in-
saati durdurulmus, DSI ile yapilan protokol gergevesince projelendirilen igme suyu projesinin gele-
cegi belirsiz hale gelmis, Turgutlu-Gobanisa istasyonunu OSB'ye baglayacak demiryolu hatti %80 
oramnda tamamlanmis olmasina karsin OSB igindeki yiikleme-indirme istasyonunun yapiminin OSB 
yonetimince iistlenilmis olmasi nedeniyle bu hattin isletilmesi tehlikeye girmis, OSB igindeki sanayi-
ciler tesviklerden yararlanamaz hale gelmis, Y e n i yatinmcilar beklemeye itilmistir. 

Sorunun gdziimii yargi siirecindedir. Ancak yargi siirecinin itirazlar, yeni davalar gibi nedenler
le gok uzun siirecegi anlasilmaktadir. 

Bu sorunun iilke ekonomisi igin onemi nedeniyle acilen goziimu igin yasal duzenleme gerekli 
hale gelmistir. Yasa teklifimizle Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesinin ve benzer durumda bulunan 
Organize Sanayi Bolgelerinin tiizel kisilik sorununun gdziimlenmesi amaglanmistir. 

Oktay Vural Senol Bal 

Izmir Izmir 

G E N E L G E R E K G E 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

12.04.2000 tarih ve 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa bir gecici madde eklen
mesine dair kanun teklifimiz, gerekgeleri ile birlikte ekte sunulmustur. 

Geregini saygilanmizla arz ederiz. 
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MADDE GEREKCELERI 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

Madde 1- 4562 saydi Kanunun yururluge girdigi 15.04.2000 tarihinden once, bu Kanunun 
amacma uygun olarak kurulmus olan, ancak, aym Kanunun gecici 1 inci maddesinde ongoriilen sure 
iginde durumlanm bu Kanuna uygun hale getirmeyen, herhangi bir nedenle getirmemis saydan 
OSB'ler bulunmaktadir. Bu OSB'lerde sanayi tesisleri kurularak isletmeye agilmi§tir. Bu sanayi tesis
leri, yetkili ve gorevli kuruluslardan ruhsat ve izin aldiklan igin kapatilmalari veya yikilmalari 
hukuken ve fiilen miimkiin degildir. 4562 sayih Kanun kapsaminda kabul edilmedikleri igin de bu 
tesislerin kurulu bulundugu yerlerde, duzensiz bir sanayi alam ortaya gikacaktir. Bu alanlarda 4562 
sayih Kanunla verilen gorev ve yetkiler kullamlamayacagi igin, merkezi antma, mii§terek altyapi ve 
benzeri ortak isletme alanlarinda hizmetlerin yuriitiilmesinde sorunlar yasanmaktadir. Aynca, bu 
alanlarda yer alan sanayi tesisleri OSB'lere taninan haklardan yararlanamamaktadir. Yapilan bu 
duzenleme ile sanayi tesislerinin OSB sinirlan iginde kalmalannm saglanmasi ve mevcut sorunlann 
giderilmesi amaglanmaktadir. 

Madde 2- Kanunun yuriirliige girisj diizenlenmektedir. 
Madde 3- Bu Kanun degisikliginin yuriitiilmesi dUzenlenmektedir. 

MiLLIYETCi HAREKET PARTiSi GRUP BASKANVEKILi VE IZMIR MILLETVEKiLi 
OKTAY VURAL ILE IZMIR MILLETVEKiLi $ENOL BAL'IN TEKLIFI 

4562 SAYILI ORGANIZE SANAYI BOLGELERI KANUNUNA BIR GECICi MADDE 
EKLENMESINE DAIR KANUN TEKLIFI 

MADDE 1- 12.04.2000 tarih ve 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa asagidaki 
gegici madde eklenmistir. 

"GECICi MADDE 8- 15.04.2000 tarihinden once 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Ka
nunu'nun amacina uygun olarak kurulmus olup, bu Kanunun gegici 1 inci maddesine gore herhangi 
bir nedenle tiizel kisilik kazanamayan Organize Sanayi Bolgeleri ile tevsi alanlan dahil yer segimi 
kesinlesmis OSB'lerin, 4562 sayih Kanunun 4 iincii maddesine gore hazirlayacaklan kurulus pro-
tokolunu, bu maddenin yuriirliige girdigi tarihten itibaren alti ay iginde Bakanhga vermeleri halinde 
durumlanm bu Kanuna uygun hale getirmis sayihrlar ve Bakanlik OSB Sicil Defterine kaydedilerek 
tuzel kisilik kazanirlar." 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yiiriirluge girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hiikumlerini Bakanlar Kurulu yuriitiir. 
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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 

Ahmet Ersin Canan Aritman Ali Oksal 

I zmi r I zmi r Mersin 
Mehmet Ali Ozpolat Abdurrezzak Erten Ali Riza Oztiirk 

Istanbul I zm i r Mersin 

Tekin Bingol Akif Ekici Tacidar Seyhan 

Ankara Gaziantep Adana 

Algan Hacaloglu Sahin Mengii Osman Kaptan 

Istanbul Manisa Anta lya 

Tayfur Siiner Ali Ihsan Koktiirk Halil Unliitepe 

Anta lya Zonguldak Afyonkarahisar 

Rahmi Guner Atila Emek Selcuk Ayhan 

O r d u Anta lya Izmi r 

M. Sevki Kulkuloglu 

Kayser i 

GENEL GEREKCE 

4562 sayih Kanunun yururl i ige girdigi 15.4.2000 tarihinden once, bu kanunun amacina uygun 
olarak kurulan, ancak aym kanunun gegici 1. maddesinde ongoriilen siire iginde, durumlanm herhangi 
bir nedenle 4562 sayih Kanuna uygun hale getiremeyen Organize Sanayi Bolgeleri bulunmaktadir. 

B u Organize Sanayi Bolgelerinde, sanayi tesisleri kurularak isletmeye agilmis v e alt yapi lan da 
buyi ik oranda tamamlanmisbr. Omeg in , Izmir-Kemalpasa ilgesi Ulucak Beldesi sinirlan iginde 1300 
hektarhk alanda kurulmus bulunan Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesinde ( K O S B f ) , 281 sanayi tesisi, 
26 ticari isletme, 7 adet depo ve 7 adet akaryakit istasyonu bulunmaktadir. Bazi yabanci sirketlerin de 
faaliyet gosterdigi v e yogun olarak ithalat-ihracat yapilan K O S B i ' d e , 17000 kisi istihdam edilmektedir. 

Gesitli nedenlerle tuzel kisilik kazanamayan Organize Sanayi Bolgeleri , 4562 sayih Kanun kap
saminda kabul edi lmediginden, bu tesislerin kurulu bulundugu yerlerde, duzensiz sanayi alanlari or
taya gikmaktadir. B u alanlarda 4562 sayih Kanunla ver i len gorev v e yetki ler kul lamlamadigindan 
merkezi aritma, miisterek alt yapi v e benzeri ortak isletme alanlannda, hizmetlerin yuriit i i lmesinde 
somnlar yasanmaktadir. A y n c a , bu alanlarda ye r alan sanayi tesisleri, Organize Sanayi Bolgelerine 
tamnan haklardan da yararlanamamaktadir. 

B u kanun teklifi i le, 4562 sayih Kanunun amacina uygun olarak kurulmus olan sanayi tesis
lerinin, Organize Sanayi Bolgeleri sinirlan iginde kalmalan saglanarak, mevcut sorunlarin gideri lme
si amaglanmaktadir. 

T i i r k i ye Bi iy i ik Mil let Mecl is i (S. Sayis i : 222) 

4562 sayih Organ ize Sanayi Bolgeler i Kanununa bir gegici madde eklenmesi ile ilgili kanun 
tekl i f imiz v e gerekgeleri ekte sunulmustur. 

Geregini arz ederiz. 

Saygi lanmiz la . 
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MADDE GEREKCELERI 

IZMIR MILLETVEKiLi AHMET ERSIN VE 18 MiLLETVEKiLININ TEKLIFI 
4562 SAYILI ORGANIZE SANAYI BOLGELERI KANUNUNA BIR GECICI MADDE 

EKLENMESI HAKKINDA KANUN TEKLIFI 

MADDE 1- 4562 saydi Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa, a§agidaki gegici madde eklen
mistir. 

GECICi MADDE 8- 15.4.2000 tarihinden once, 4562 saydi Organize Sanayi Bolgeleri Ka
nununa gore kurulmu§ o m P da, kanunun gegici 1. maddesindeki siire iginde, herhangi bir nedenle 
tiizel kisilik kazanamayan Organize Sanayi Bolgeleri ile tevsi alanlan dahil yer segimi kesinlesmis 
Organize Sanayi Bolgelerinin, 4562 sayih Kanunun 4. maddesine gore hazirlayacaklan kurulus pro
tokollerini, bu kanunun yuriirluk tarihinden itibaren alti ay iginde Bakanhga vermeleri halinde, du
rumlanm 4562 sayih Kanuna uygun hale getirmis sayihrlar ve kurulus protokoliiniin Bakanhkga 
onaylanmasiyla tuzel kisilik kazamrlar. 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yururluge girer. 
MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yuriitiir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

Madde 1- 4562 saydi Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa bir gegici madde eklenerek, gesitli 
nedenlerle tuzel kisilik kazanamamis Organize Sanayi Bolgelerine, Kurulus protokollerini hazirla-
yarak Bakanhga sunmalan igin imkan tanmmaktadir. 

Madde 2- Yayinlanmasi ile ilgilidir. 
Madde 3- Yuriirluk ile ilgilidir. 
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Tarim, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporu 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Tanm, Orman ve 

Koyisleri Komisyonu 
Esas No.: 1/544 17/4/2008 
Karar No.: 14 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 
12/03/2008 tarihinde Baskanhginiza sunulan, "Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisik

lik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi", Ba§kanhgimzca 20/03/2008 tarihinde esas komisyon o-
larak Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, tali komisyon olarak 
da Komisyonumuz ile Plan ve Butge Komisyonuna havale edilmistir. Komisyonumuz, 10/4/2008 
tarihli 10 uncu toplantisinda, Hukumeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, Tanm ve K6yi§leri 
Bakanhgi ve Maliye Bakanhgi temsilcileri ile konuyia ilgili kamu meslek kuruluslan ve sivil toplum 
orgiitleri temsilcilerinin katihmiyla Tasanyi inceleyip muzakere etmi§tir. 

Tasari ile gerek organize sanayi bolgeleri (OSB) tuzel kisiliklerinden gerekse sivil toplum ku-
rulusjanndan ve OSB iginde yer alan mutesebbislerden intikal eden talep ve sorunlann deger
lendirilmesi sonucunda, 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesi ile yeni ihtiyaglann ekonomik, sosyal ve gevresel fayda gozetilerek karsjlanmasi a-
maglanmistir. Yine Tasanda Komisyonumuzun ihtisasi dahilinde bulunan, tanma dayah sanayilerin 
desteklenmesi ve gelistirilerek paketleme, muhafaza etme ve pazarlama yontemleri konusunda gerek
li teknik destek verilmesi, i§letme sanayinin rekabet edebilirligini artinci nitelikte uygun ve kaliteli 
ham maddenin temini igin tanm sanayi entegrasyonunun gelistirilmesi diisuncesiyle besi, siit sigir-
cihgi, sera gigekgilik ve benzeri adlar altmda tammlanan tanma dayah ihtisas OSB'lerine iliskinde 
bir duzenleme bulunmaktadir. 

Tasannin tiinrii uzerindeki goriismeler sirasinda Komisyonumuzun ihtisas alaniyla sinirh 
goriisjer agiklanmis bu gergevede daha gok tanma dayah ihtisas OSB'lerine ili§kin fikirler sunul
mustur. Bu goriislerin ba§hcalan sunlardir: 

- Uzun yillardir, bir kisim sivil toplum orgiitleri ve yerel yonetimler tarafindan Tanm Bakan
liginin kontroliinde tanma dayah OSB'lerin kurulmasi talebi bulunmaktadir. Besicilik, sut sigircihgi, 
seracilik ve gigekgilik alanlannda Tanma Dayah ihtisas OSB'lerinin kurulmasi talepleri ilgili valilik-
ler aracihgiyla Sanayi ve Ticaret Bakanligina iletilmektedir. ilk defa Kars Valiligince Besicilik 
OSB'si kurulmasi talep edilmi§ ve bu talep 1998 yih Sanayi ve Ticaret Bakanhgi yatinm programi-
na dahil edilerek bu konuda yeni bir siireg baslamistir. Sanayi ve Ticaret Bakanhgi bu konudaki talep
leri meri OSB mevzuati gergevesinde kismen de olsa degerlendirmeye almistir. Ancak, basta 3143 
sayih Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Kurulu? Kanununda ve OSB mevzuatinda seracilik, gigekgilik 
ve besicilik gibi dogrudan tanmsal faaliyet sayilan planh bolgelerin kurulmasina iliskin Sanayi ve 
Ticaret Bakanligina bir gorev verilmedigi gibi, OSB mevzuati da bu bolgelerin kurulmasina ili§kin 
ozel bir duzenleme igermemektedir. Tasan ile bu ihtiyag giderilmeye gahsilmakta ve Tanma Dayah 
OSB'ler yasal dayanaga kavu§turulmaktadir. 

- Tanma Dayah OSB'lerde tanmsal faaliyetlerin yapilmasi soz konusu olacagmdan, bu bol
gelerin yer segimi, alt ve ust yapi projelendirilmesi ve uygulamasi ile ilgili hususlarda Tanm ve Koy
isleri Bakanliginin koordinasyonuna ihtiyag duyulmu§; bu gergevede, seracilik faaliyetinin toplu 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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olarak bir bolgede yapilmasi, besicilik faaliyetlerinin siki bir denetim altinda yurutiilmesi, bu bol
gelerin olu§turulmasinda ve isletilmesinde ozel kriterlere basvurulmasi ve bu bolgelerin 1/5000 dlcek-
li genel imar plani onayinin ve parsel bazh modiil planin Tanm ve Koyi§leri Bakanligi onayiyla yapil
masi gibi ilkeler benimsenmistir. 

- Tasannin hazirlanmasinda ozellikle salgin hastahklara karsi alinacak dnlemlere iliskin olarak 
ve bu bolgelerin yerle§im yerlerine yakinligi gibi konularda, iiniversitelerin veterinerlik ve ziraat 
fakultelerinden bilimsel goriis istenilmistir. Universitelerce verilen goriislerde, salgin hastahklanna 
iliskin gerekli onlemlerin alinmasi durumunda Tanma Dayah OSB'lerin kurulmasinda bir sakinca ol
madigi belirtilmistir. 

-1 Kasim 2005'de Tanm ve KdyisMeri Bakanligi ile yapilan protokol gergevesinde, proje sahip
leri ilgili Tanm il Miiduriinun uygun goriisii ve Valinin oluruyla Sanayi ve Ticaret Bakanligina 
ba§vurmaktadirlar. 

- 1998'den bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanligina yapilan 52 Tanma Dayah OSB kurulmasi 
basvurusundan, 10'unun yer segimi gahsmasi tamamlanmis, 3 adedinin yer segimi gahsmalan devam 
etmektedir. 15 adedinin yer segimi gahsmasi olumsuz sonuglanmi§, 24 adet proje ise yatinm programinda 
devam eden Tanma Dayah ihtisas OSB pilot projelerinin uygulama sonuglan beklendigi igin dur-
durulmustur. 

- Tasanyla, bu bolgelerin gerek kurulus asamasinda gerekse isjetilmesinde Tanm ve KdyisMeri 
Bakanhgiyla, Sanayi ve Ticaret Bakanhginin isbirligi igerisinde gah§malan hedeflenmistir. 

- Tanma Dayah OSB kurulmasi ulkemizde uzun yillar ihmal edilmis ve siiratle geli§tirilmesi 
gereken uygulamalardir. Bu OSB Merle tanm urunlerinin sanayi ile bulusturulmasi ve dolayisiyla 
Tanm sektdriiniin geli§imi saglanacaktir. 

- Ulkemizde dagimk olarak yapilmakta olan hayvancihk faaliyetlerinin gerek saghk bakimindan 
gerekse sehircilik ve gevre temizligi bakimmdan kontrol etmek oldukga zor oldugundan, bu faaliyet
lerin gerekli onlemleri ahnmis kontrol edilebilir bir alanda yapilmasi yerinde bir uygulama olacaktir. 

- Ozellikle seracihk faaliyetlerinde ureticilere verilmesi soz konusu olan alanlann tahsis §artlan, 
kamu vicdanini incitmeyecek, objektif kriterlerle olu§turulmahdir. Seracihga iliskin OSB uygula
masi sadece paketleme, ambalajlama ve i§lemeyle smirh olmahdir. Seracihk konusunda iiretimle be
raber bir uygulama, illerimizde seracihk igin yeterli alan bulunmamasindan dolayi sikintih ve sorun-
lu olacaktir. 

- Tarim sektdriiniin Diinya iilkeleriyle rekabetgi bir yapiya kavu§turulmasi igin tanmin itici giicii 
olan sanayi ile beraber ele alinmasi yerinde bir uygulamadir. Yine hedeflenen orgutlenmeyle, jeoter
mal kaynaklardan daha fazla ureticinin yararlanmasinm yolu agilacaktir. 

- Hedeflenen orgutlenmeyle, planh altyapi hizmetlerinin ureticilere ulasunlmasi ve yapilan ure
timin daha verimli gergekle§mesi soz konusu olacaktir. Ancak bu drgiitlenmede ulkemizin yeterli 
tecriibesi bulunmadigindan, icra makamlanmn uygulamada kar§ilasilacak muhtemel sorunlara karsi 
daha dikkatli olmasi gerekmektedir. 

Tasannin tumii uzerindeki goriismelerden sonra, Tasari Komisyonumuzca benimsenerek mad
delerinin gbriisulmesine gegilmesine; maddeler uzerindeki gorusmelerin ise igtuziigiin 23 iincu mad
desinin "tali komisyonlar goriislerini kendileriyle ilgili gordiikleri hususlar uzerinde bildirirler" sek
lindeki kurah geregi Tasannin 6 nci maddesiyle sinirh yapilmasina karar verilmi§tir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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Tasannin 6 nci maddesinin goriismeleri sirasinda; 

Maddede gecen 'imar plani' ibaresi tarti§ilmis, imar planlari usul ve esaslannin belirlenmesinin 
farkh bakanliklann yetkisine tabi oldugu, bu durumun yetki karmasasina neden olabilecegi, ulkemizde 
imar planlamasi noktasinda yeterli seviyeye gelinemedigi, dolayisiyla Tanma Dayah OSB'lerin ku-
rulmasmda soranlar yasanabilecegi seklinde elestirilerde bulunulmus; bu endi§enin giderilmesinin 
yonetmelik seviyesindeki diizenlemelerle giderilebilecegi dusuncesiyle bu konuda maddede bir 
degisiklik yapilmasina ihtiyag duyulmami§tir. 

Tasannin 6 nci maddesi Komisyonumuzun biitun iiyelerinin olumlu katihmlariyla, oybirligiyle 
ve aynen kabul edilmistir. 

Rapommuz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sunulmak 
iizere arz olunur. 

Baskan Baskanvekili Sozcu 
Vahit Kirisci Mehmet Erdogan Nuri Uslu 

Adana Adiyaman Usak 

Katip Uye Uye 
Ozlem Muftiioglu Ozkan Oksiiz Ertekin Colak 

Gaziantep Konya Artvin 
(Imzada bulunamadi) 

Uye Uye Uye 
Abdurrahman Miifit Yetkin Ziilfikar Izol Ali Ihsan Merdanoglu 

Sanliurfa Sanliurfa Diyarbakir 

Uye Uye Uye 
Ali Koyuncu Orhan Karasayar Ibrahim Tigit 

Bursa Hatay istanbul 

Uye Uye Uye 
Durdu Mehmet Kastal Ahmet Erturk Ikram Dinger 

Osmaniye Aydin Van 
Uye Uye Uye 

Abdullah Cetinkaya Ramazan Kerim Ozkan Vahap Secer 

Konya Burdur Mersin 
Uye Uye Uye 

Zeki Ertugay Abdulkadir Akcan Mehmet Akif Paksoy 

Erzurum Afyonkarahisar Kahramanmara? 
Uye 

Ibrahim Binici 

Sanliurfa 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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TARIM, ORMAN VE KOYISLERi KOMISYONUNUN KABUL ETTlOl METIN 
ORGANIZE SANAYI BOLGELERi KANUNUNDA DEGi$iKLIK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 6- Tasannin 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmistir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No.: 1/544, 2/75, 2/135, 2/150 30/4/2008 
Karar No.: 5 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 
Ba§kanhginizca, 20/3/2008 tarihinde esas olarak Komisyonumuza, tali olarak Tanm, Orman ve 

Koyisleri ile Plan ve Biitge komisyonlanna havale edilen "Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi", 30/11/2007 tarihinde esas olarak Komisyonumuza, 
tali olarak Plan ve Biitge ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor komisyonlanna havale edilen 
"Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapa§aoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi", 25/1/2008 tarihinde esas olarak Komisyonumuza, tali 
olarak Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilen "Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve 
Izmir Milletvekili Oktay Vural ile Izmir Milletvekili Senol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi Bol
geleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi" ile 20/2/2008 tarihinde esas o-
larak Komisyonumuza, tali olarak da Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilen "Izmir Milletvekili 
Ahmet Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici 
Madde Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 24/4/2008 tarihli 6 nci toplantismda 
Sanayi ve Ticaret, Maliye, Tanm ve Koyisleri, Milli Egitim bakanhklan ile DPT, TOBB, OSB Ust 
Kurulu§u, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bolgesi, Manisa OSB Sanayiciler Dernegi temsilcileri ve 
teklif sahibi Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun katihmlariyla incelenip 
g6ru§ulmii§tiir. Komisyonumuz ayni mahiyette olmalan nedeniyle yasa onerilerinin birlestirilerek 
gbrii§ulmesini ve daha kapsamh olan Tasannin gorii§melere esas ahnmasim kararlastirmistir. 

Tasan ile 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda zaman iginde tespit edilen eksik
liklerin giderilmesi ve yeni ihtiyaglann karsilanmasi amaciyla degisiklikler yapilmaktadir. 

Komisyonumuzca goriismelere esas ahnan Tasannin genel gerekgesinin okunmasina gerek 
goriilmemis ve geneli uzerinde gdrii§melerden sonra maddelerinin goriisulmesine gegilmesi karar-
lastinlmistir. 

Tasari uzerinde Komisyonumuzda yapilan goriismelerde su gorusler dile getirilmistir: 
• Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda, organize sanayi bolgelerinin vizyonunu zenginlestire-

cek nitelikte sanayicilerin ve sivil toplum orgiitlerinin organize sanayi bolgelerinde yasanan sorun
lara iliskin dneri ve talepleri degeriendirilerek yeni bir duzenleme yapilmasi ihtiyaci ortaya gikmistir. 

• Organize sanayi bolgelerinde imalat sanayi tiirleri igin ozel yer segimi yapilmasina ragmen 
sanayinin diger kollan olan enerji ve maden isleme tesislerinin bolge dismda kalmasi, sozkonusu 
tesislerin geli§igiizel yerlerde kurulmasina, kentlesmenin olumsuz yonde etkilenmesine, tanm alan
larmin tahrip edilmesine, dogal, kulturel ve tarihi varhklann zarar gdrmesine neden olmaktadir. 
Bunu onlemek igin imalat sanayi yerine sanayi kavrami getirilmistir. 

• Organize sanayi bolgelerinde faaliyet gosteren firmalann ihtiyaglannin karsilanmasi igin ticaret, 
egitim, saghk, lojistik faaliyetlerinin birlikte planlanmasi gerekmektedir. Mevcut yasal diizenlemede 
bu faaliyetler organize sanayi bolgeleri tuzel kisiliklerinin kisith imkanlanyla karsilanmaya gah§il-

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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maktadir. Tasan ile sanayinin ihtiyaci ve bir parcasi olan ticaret, saghk, egitim, kiiciik imalat ve tami-
rat ile lojistik tesislerine organize sanayi bolgelerinde ozel sektor girisimlerine imkan vermek a-
maciyla yer ayrilma olanagi getirilmi§tir. 

• 4628 sayih Enerji Piyasasi Kanunu'nda enerji faaliyetleri igin duzenlenmis olan onayh sinir 
tanimi, bolgenin enerji di§inda ihtiyaci olan su, kanalizasyon, dogalgaz, telekomunikasyon gibi teknik 
altyapi hizmetlerinin teminini de kapsayacak sekilde bu Tasanyla 4562 sayih Kanuna tasinmaktadir. 

• Sanayici dernek ve kooperatif iiyelerinin aym zamanda oda mensubu olmalan nedeniyle, 
mutesebbis heyette bunlarin iki ayn gatida temsili ile olusan mukenerligin onlenmesini saglamak 
uzere daha iyi orgiitlenmis olan odalann organize sanayi bolgelerinin kurulusunda aktif gorev al
masi saglanrnistir. 

• Finans kurumlanndan alinan kredinin guvencesinin olusturulmasi ve finans kurumlanndan 
saglanan destegin surekliligi igin organize sanayi bolgesinde kredi kuruluslarinin alacaklanni tahsis 
edememeleri durumunda lehlerine ipotek tesis edilmis tasinmazlann satisina istirak etmeleri ve tasin-
mazlan satin almalan ve bu tasjnmazlari kurulus protokolunde ongoriilen niteliklere haiz gergek 
veya tuzel ki§ilere satmalanna veya kiralamalanna imkan getirilmistir. 

• Besi, sut sigircihgi, sera, gigekgilik gibi adlar altinda tanimlanan Tanma Dayah ihtisas Or
ganize Sanayi Bolgelerinin kurulabilmesi igin yasal zemin olusturulmustur. 

• Tasan buyuk oranda organize sanayi bolgelerindeki ydnetim sorunlanni gidermeye yoneliktir. 
Sanayinin temel sorunlan ve organize sanayi bolgelerine yeni vizyon tayinine yonelik katkilar agisin
dan eksiktir. 

• Organize sanayi bolgelerinin belediyelerle olan iliskilerinde ortaya gikan sorunlar ve goziim 
onerileri diizenlemede net olarak yer almamistir. Ayrica duzenlemede ticaret borsalarimn da yer al
masi du§uniilmelidir. 

• Tasannin en buyuk sikintisi, ayni paralelde faaliyette gosteren diger kurumlann isleyis bigim-
leriyle, kanunlanyla geli§mesi noktasindadir. Ornegin kamu kurumu niteligindeki meslek kuru
luslarinin orgutlenmeleri, yapdanmalan, segim bigimleri organize sanayi bdlgelerinden farkhdir. Or
ganize sanayi bolgelerini kamu kurumu niteliginde meslek kurulusu haline getirmeye gah§mak, ayni 
kanun igerisinde iki farkh yapilanmanin mumkun olmayacagindan olasi degildir. 

• Organize sanayi bolgelerinin asli unsuru olmayan kurumlann katihmci tanimi igine ahnmasi 
ve oy hakki verilmesi organize sanayi bolgelerinin amaciyla bagdasmamaktadir. Organize sanayi 
bolgeleri yonetiminin, kurulu§ amacina uygun faaliyet gosteren katihmcilarla sinirh tutulmahdir. 

• Organize sanayi bolgelerinde kiiguk sanayi bir ihtiyag olarak gdriiluyorsa % 10 olarak belir
lenen oranin daha yuksek noktaya gikanlmasi gerekir. 

Yapilan goriismeler sonucunda Komisyonumuzca Tasannin; 
1 inci maddesinde yer alan ihtisas OSB tanimi, verilen onergeyle sanayi ve ticaretin gelisrnesine 

olumlu katkida bulunmak iizere, ulusal ve uluslararasi karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu tasi
macihginin yapilabilecegi, sanayicinin imalat oncesi ve sonrasi dim hizmetlerine destek saglanabile-
cegi, biinyesinde gumriikleme ve stok yonetimi ve benzeri teknik, idari ve sosyal tesisleri kapsaya
cak alanlarin ihtisas OSB olarak orgutlenebilmeleri amaciyla genisletilmistir. Bolgede yapilacak 
yatinm ve i§letmeye iliskin kararlarda ve OSB genel kurullannda tasjnmazin maliki (katihmci) 
tarafindan kullanilmasi gereken yetkilerin sinirh ayni haklara sahip kiracilar tarafindan kullaml-

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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masinin genel hukuk kurallanna uygun olmayacagi dikkate alinarak kiraci ifadesi katilimci tammin-
dan gikanlmistir. Aynca bolge iginde katihmcilann ekonomik ve sosyal gerekgelerle tesislerinde 
faaliyetlerini dogrudan surdurememeleri halinde, Kanunun oziine uygun olarak faaliyetin ve istih
damin devaminm saglanmasi, boylece milli varhk olan tesislerin atil kalmasimn onlenmesi igin ek-
lenen kiraci tanimiyla kiralanmasma imkan getirilmistir. Madde kabul edilen dnergeler dogrultusunda 
degistirilerek kabul edilmistir. 

2 nci maddesi, 4562 sayih Kanunun 4 iincii maddesine eklenen fikrada yer alan "katilimci" 
ibaresinden sonra "ve/veya kiraci" ibaresi eklenerek Tasannin 1 inci maddesine eklenen kiraci tammi 
nedeniyle, bolge iginde kiigiik imalat ve ticaret, egitim ve saghk hizmetlerine aynlan alanlannda 
faaliyet gosterecek olan miitesebbislerin kiraci olarak faaliyet gostermesine imkan tamnmasi yonunde 
degisiklik yapilarak kabul edilmistir. 

3 iincii maddesi, organize sanayi bolgeleri tiizel kisiliklerinin statiilerinin 4562 sayih Kanun 
uygulamalan devam ederken degistirilmesinin statu hukuku kapsaminda Anayasal yeni bir tartisma 
agabilecegi, meslek te§ekkulleri arasinda da yetki kullaniminda endi§eleri tetikleyebilecegi, ote yan
dan organize sanayi bdlgelerine ait mevcut ozel hukuk statiisiiniin bugune kadarki uygulamalarda 
ciddi bir sorun da yaratmadigi, kaldi ki anzi ihtilaflann yargi organlannca mevcut Kanun hiikiimleri 
gergevesinde goziime kavu§turuldugu, boylece igtihatlarla mevcut mevzuat hukumlerinin destek-
lendigi gerekgesiyle verilen dnergeyle Tasari metninden gikanlmistir. 

4, 5, 6, 7, 8 inci maddeleri 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madde olarak aynen kabul edilmistir. 
9 uncu maddesi, kanun yapim teknigine paralel olarak yeniden yazilmasi suretiyle verilen 

dnergeyle degistirilerek 8 inci madde olarak kabul edilmistir. 
10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmistir. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak uzere saygiyla arz olunur. 

Balkan Ba§kanvekili Sdzcu 
Soner Aksoy Hasan Angi Mahmut Miicahit Findikh 

Kutahya Konya Malatya 
Katip Uye Uye 

Osman Coskun Tacidar Seyhan Yilmaz Tankut 

Yozgat Adana Adana 
(Imzada bulunamadi) 

Uye Uye Uye 
Hiisnii Cdllti Kutbettin Arzu Metin Kasikoglu 

Antalya Diyarbakir Diizce 
Uye Uye Uye 

Mehmet Ali Susam Taner Yildiz Alim Isik 

Izmir Kayseri Kiitahya 
Uye Uye Uye 

Hasan Ali Celik Mustafa Cumur Fazh Erdogan 

Sakarya Trabzon Zonguldak 
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HUKUMETiN TEKLIF ETTiGi METIN 

ORGANIZE SANAYI BOLGELERI KA
NUNUNDA DEGiSIKLiK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 

sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun 
3 iincii maddesi asagidaki sekilde 
degistirilmi§tir. 

"MADDE 3- Bu Kanunun uygulan-
masinda; 

a) Bakanhk: Sanayi ve Ticaret Bakanhgim, 
b) Organize Sanayi Bolgeleri (OSB): 

Sanayinin uygun goriilen alanlarda yapilan-
masini saglamak, carpik sanayile§me ve gevre 
sorunlanni onlemek, kentle§meyi yonlendirmek, 
kaynaklan rasyonel kullanmak, bilgi ve bilisim 
teknolojilerinden yararlanmak, sanayi turlerinin 
belirli bir plan dahilinde yerle§tirilmesi ve 
gelistirilmesi amaciyla; sinirlan tasdik edilmis 
arazi parcalanmn imar planlanndaki oranlar 
dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapi 
alanlari ile kugiik imalat ve tamirat, ticaret, 
egitim ve saghk alanlari, teknoloji gelistirme 
bolgeleri ile donatihp planh bir sekilde ve belir
li sistemler dahilinde sanayi igin tahsis edilme-
siyle olusturulan ve bu Kanun hukiimlerine gore 
isletilen mal ve hizmet uretim bolgelerini, 

c) Onayh sinir: Yer segimi sonucunda sinir
lan tasdik edilmis OSB alanlariyla birlikte, 
OSB'nin faaliyetleri igin zorunlu olan ve Bakan
hgin uygun gordiigii; teknik altyapilara iliskin 
tesis ve baglanti hatlan ile teknik donati alan
larmin yer aldigi OSB dismdaki alanlari, 

d) Ihtisas OSB: Aym sektor grubunda ve bu 
sektor grubuna dahil alt sektorlerde faaliyet 
gosteren tesislerin yer aldigi OSB'yi, 

e) Organize Sanayi Bolgeleri Ust Kurulusu 
(OSBUK): OSB'lerin kendi aralarmda yardim-
lasmalan ve ortak sorunlanni goziime kavustur-
malanni saglamak iizere olusturulacak OSB iist 
kurulu§unu, 

SANAYi, TiCARET, ENERJI, TABil KAYNAKLAR, 
BiLGi VE TEKNOLOJi KOMiSYONUNUN 

KABUL ETTiGi METiN 
ORGANIZE SANAYI BOLGELERI KA
NUNUNDA DEGiSIKLiK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 

sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun 
3 iincu maddesi asagidaki sekilde 
degistirilmistir. 

"MADDE 3- Bu Kanunun uygulan-
masinda; 

a) Bakanhk: Sanayi ve Ticaret Bakanhgim, 
b) Organize Sanayi Bolgeleri (OSB): 

Sanayinin uygun goriilen alanlarda yapilan-
masim saglamak, garpik sanayilesme ve gevre 
sorunlanni onlemek, kentle§meyi yonlendirmek, 
kaynaklari rasyonel kullanmak, bilgi ve bilisim 
teknolojilerinden yararlanmak, sanayi turlerinin 
belirli bir plan dahilinde yerlestirilmesi ve 
gelistirilmesi amaciyla; sinirlan tasdik edilmis 
arazi pargalannin imar planlanndaki oranlar 
dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapi 
alanlari ile kugiik imalat ve tamirat, ticaret, 
egitim ve saglik alanlari, teknoloji gelistirme 
bolgeleri ile donatihp planh bir sekilde ve belir
li sistemler dahilinde sanayi igin tahsis edilme-
siyle olusturulan ve bu Kanun hukiimlerine gore 
isletilen mal ve hizmet uretim bolgelerini, 

c) Onayh sinir: Yer segimi sonucunda sinir
lan tasdik edilmis OSB alanlariyla birlikte, 
OSB'nin faaliyetleri igin zorunlu olan ve Bakan
hgin uygun gordiigii; teknik altyapilara iliskin 
tesis ve baglanti hatlan ile teknik donati alan
larmin yer aldigi OSB dismdaki alanlan, 

d) ihtisas OSB: Ayni sektor grubunda ve bu 
sektor grubuna dahil alt sektorlerde faaliyet 
gosteren tesislerin yer aldigi OSB ile lojistik 
amaciyla kurulan OSB'yi, 

e) Organize Sanayi Bolgeleri Ust Kurulusu 
(OSBUK): OSB'lerin kendi aralarmda yardim-
lasmalan ve ortak sorunlanni goziime kavustur-
malanni saglamak uzere olusturulacak OSB iist 
kurulusunu, 
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettigi Metin) 
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f) Katihmci: OSB'lerde, bir isletmenin ku
rulmasi igin parsel tahsisi veya satisi yapilanlar 
ile maliki bulundugu parselde uretimde bulunan 
veya bulunmayi taahhiit eden ve bu Kanunun 
amacina uygun faaliyet gosteren gergek ve dizel 
kisiyi, 

g) Kiraci: Katihmcinin tesisini, yonet
melikte belirlenen esas ve usullere uygun 
bigimde kiralayan gergek veya tiizel kisiyi, 

ifade eder." 
MADDE 2- 4562 sayih Kanunun 4 uncu 

maddesinin; besinci ve altinci fikralanndaki 
"mevzii" ibaresi madde metninden gikanlmi§, 
besjnci fikrasindan sonra gelmek uzere asagida
ki fikra eklenmis, mevcut dokuzuncu fikrasi 
asagidaki sekilde degi§tirilmi§tir. 

"Ortak yerlerden sayilan zorunlu idari, 
sosyal ve teknik altyapi alanlan ile aritma tesisi 
alam ve aktif yesil alanlar bolge buyuklugunun 
%8 inden az; katihmci ve/veya kiraci vasfi ile 
bolge iginde faaliyet gosteren kiiguk imalat ve 
tamirat, ticaret, egitim ve saghk hizmet alanlan 
ise bolge buyuklugunun %10 undan fazla ola-
maz." 

"OSB; kurulmasi ongoriilen yerde varsa 
sanayi odasi, yoksa ticaret ve sanayi odasi, o da 
yoksa ticaret odasindan en az biri ile talepleri 
halinde il ozel idaresi veya OSB'nin iginde bu-
lunacagi il, ilge veya belde belediyesinin, 
biiyiiksehirlerde aynca biiyiiksehir belediyesinin 
temsilcilerince imzah ve valinin olumlu 
gorii?unu muhtevi kurulus protokolunun Bakan-
hkga onaylanmasi ve sicile kaydi ile dizel kisi
lik kazanir." 

f) Katihmci: OSB'lerde, bir isletmenin ku
rulmasi icin parsel tahsisi veya satisi yapilanlar 
ile maliki bulundugu parselde uretimde bulunan 
veya bulunmayi taahhiit eden yahut OSB yone
tim kurulu karan ile kiracihk vasfi kabul edilerek 
bu Kanunun amacina uygun faaliyet gosteren 
kisileri, 

ifade eder." 

MADDE 2- 4562 sayih Kanunun 4 iincii 
maddesinin; besjnci ve altinci fikralanndaki 
"mevzii" ibaresi madde metninden cikarilmis, 
besinci fikrasindan sonra gelmek iizere asagida
ki fikra eklenmis, mevcut dokuzuncu fikrasi 
a§agidaki sekilde degistirilmi§tir. 

"Ortak yerlerden sayilan zorunlu idari, 
sosyal ve teknik altyapi alanlan ile aritma tesisi 
alam ve aktif yesil alanlar bolge buyuklugunun 
%8 inden az; katihmci vasfi ile bolge iginde 
faaliyet gosteren kucuk imalat ve tamirat, 
ticaret, egitim ve saghk hizmet alanlan ise 
bolge buyuklugunun %10 undan fazla ola-
maz." 

"OSB; kurulmasi ongoriilen yerde varsa 
sanayi odasi, yoksa ticaret ve sanayi odasi, o da 
yoksa ticaret odasindan en az biri ile talepleri 
halinde il ozel idaresi veya OSB'nin iginde bu-
lunacagi il, ilge veya belde belediyesinin, 
biiyiiksehirlerde ayrica buyuksehir belediyesinin 
temsilcilerince imzah ve valinin olumlu 
goriisunii muhtevi kurulus protokoluniin Bakan-
hkga onaylanmasi ve sicile kaydi ile dizel kisi
lik kazanir." 

MADDE 3- 4562 sayih Kanunun 5 inci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"MADDE 5- OSB, bu Kanunda verilen 
gorev ve yetkileri yerine getirmek uzere olustu-
rulmu§ tiizel ki§ilige sahip kamu kurumu 
niteliginde meslek kurulusudur. 
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettigi Metin) 

MADDE 3- Tasannin 4 uncii maddesi 
3 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmi§tir. 

MADDE 4- Tasannin 5 inci maddesi 
4 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmi§tir. 

MADDE 5- Tasannin 6 nci maddesi 5 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

OSB adina kamulastirma karan Bakanlik 
tarafindan verilir. Kamulastirma islemleri OSB 
tarafindan yurutulur. Arazinin mulkiyetinin e-
dinilmesinde yapilan masraflar ile arazi bedeli 
odeme yukumlulugu OSB dizel kisiligine ait
tir." 

MADDE 4- 4562 sayili Kanunun 15 inci 
maddesinin uguncu fikrasi asagidaki sekilde 
degi§tirilmis ve maddeye a§agidaki fikra eklen
mistir. 

"OSB'ce teminat olarak gosterilen ve bu 
nedenle sati§ina karar verilen veya katilimcdarin 
borcundan dolayi sati§ma karar verilen ta§in-
mazlann icra yoluyla satisi halinde; Bakanlik ve 
OSB alacaklarimn oncelikle odenmesi ko§uluy-
la, bolgenin kurulus protokolunde ongoriilen 
niteliklere sahip ahcilara veya kredi alacakhsi 
kurulu§a satis yapilabilir. Satis ilanlannda kuru
lu? protokolunde yer alan katihmci niteliklerine 
de yer verilir." 

"Ta§inmazlann kredi alacakhsi kurulu§a 
satilmasi halinde, kredi alacakhsi kurulu?, satin 
aldigi tasinmazi sadece bolgenin kurulus pro
tokolunde ongoriilen niteliklere sahip gergek 
veya tiizel kisilere en geg iki yd igerisinde sat-
mak veya aym nitelikteki gergek veya tuzel 
kisilere kiraya vermek zorundadir." 

MADDE 5- 4562 sayih Kanunun 18 inci 
maddesinin be?inci fikrasindan sonra gelmek 
iizere a?agidaki fikra eklenmistir. 

"Katihmcilara geri ahm hakki serhi 
kaldinlarak tapu verilmesi durumunda tapu kay-
dma "tasjnmazin icra yoluyla satisi dahil uguncu 
kisilere devrinde OSB'den uygunluk g6rii?ii 
ahnmasi zorunludur." serhi konulur. Bu durum
da eski katihmcinin vermis oldugu taahhutler, 
yeni ahci tarafindan da aynen kabul edilmi? 
sayihr." 

MADDE 6- 4562 sayih Kanunun 26 nci 
maddesinden sonra gelmek iizere asagidaki 
madde eklenmi§tir. 



(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettigi Metin) 

"Tanma Dayah ihtisas Organize Sanayi 
Bolgeleri 

MADDE 26/A- Tanm ve sanayi sek
torunun entegrasyonunu saglamaya yonelik tan
ma dayah sanayi girdisini olu§turan bitkisel ve 
hayvansal uretimin ve bunlann islenmesine 
yonelik sanayi tesislerinin yer alabilecegi ve il
gili mevzuati uyannca ongoriilen biyoguvenlik 
tedbirlerine uyulmasi sartiyla Tanma Dayah 
ihtisas OSB kurulabilir. 

Bu bolgelerin yer segimi, kurulusu, imar 
plani onayi, faaliyeti, isleyisi ve denetimine 
iliskin usul ve esaslar, Bakanhk ile Tanm ve 
K6yi?leri Bakanligi tarafindan hazirlanarak 
yiirurliige konulacak ayn bir yonetmelik ile be-
lirlenir." 

MADDE 7- 4562 sayih Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fikrasindaki "kuruluslanmn" 
ibaresi "kurulusunun" olarak degistirilmistir. 

MADDE 8- 4562 sayih Kanunun gegici 
2 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"Bu Kanunun yururliige girdigi tarihten 
once, miilga 5590 sayih Ticaret ve Sanayi 
Odalan, Ticaret Odalari, Sanayi Odalari, Deniz 
Ticaret Odalari, Ticaret Borsalan ve Tiirkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalari ve 
Ticaret Borsalan Birligi Kanununun 5 inci 
maddesinin (r) bendinin (5) numarah alt ben-
dine gore kurulup yonetilmekte olan OSB'ler, 
bu Kanunda adi gegen OSB'lerden sayihr. Bu 
Sekilde kurulup yonetilmekte olan OSB'lerde, 
genel kurul ve miitesebbis heyet gorevlerini, 
5174 sayih Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi 
ile Odalar ve Borsalar Kanununa gore faaliyette 
bulunan oda meclisleri yiiriitiir. Yonetim ve 
denetim kurulu uyeleri oda meclisi iiyeleri 
arasindan segilir. Oda meclisi uyeleri arasinda, 
OSB katihmcisi varsa, yonetim kurulu 
uyelerinin en az iigii bu iiyeler arasindan 
segilir." 

MADDE 6- Tasannin 7 nci maddesi 6 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmistir. 

MADDE 7- Tasannin 8 inci maddesi 7 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 
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(Htiktimetin Teklif Ettigi Metin) 

Recep Tayyip Erdogan 
Ba§bakan 

Devlet Bak. ve Bash. Yrd. 
C. Cicek 

Devlet Bakani 
M. Aydin 

Devlet Bakani V. 
M. V. Goniil 

Adalet Bakani 
M. A. Sahin 

Disisleri Bakani 
A. Babacan 

Bayindirhk ve iskan Bakani 
F. N. Ozak 

Tanm ve K6yi§leri Bakani 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakani 
M. H. Guler 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, TabiT Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettigi Metin) 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
H. Yazici 

Devlet Bakani V. 
C. Cicek 

Devlet Bakam 
M. ^imsek 

Milli Savunma Bakani 
M. V. Goniil 

Maliye Bakani 
K. Unakitan 

Saglik Bakani. 
R. Akdag 

Cah§ma ve Sos. Gtiv. Bakani 
F. Celik 

Kiiltiir ve Turizm Bakani 
E, Giinay 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakani 
K. Tiizmen 

Devlet Bakani 
M. S. Yazicioglu 
igi§leri Bakani 

B. Atalay 
Milli Egitim Bakam 

H. Celik 
Ulastirma Bakani 

B. Yddirim 
Sanayi ve Ticaret Bakani 

M. Z. Caglayan 
Cevre ve Orman Bakani 

V. Eroglu 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 222) 

M A D D E 9- Bu Kanunun 8 inci maddesi 
1/1/2008 tarihinden gegerli olmak tizere yayimi 
tarihinde, diger maddeleri yayimi tarihinde 
ytirtirltige girer. 

M A D D E 10- Bu Kanun htiktimlerini 
Bakanlar Kurulu ytirtittir. 

M A D D E 8- Bu Kanunun 7 nci maddesi 
1/1/2008 tarihinde, diger maddeleri yayimi 
tarihinde ytirtirltige girer. 

M A D D E 9- Tasannin 10 uncu maddesi 
9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmistir. 
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