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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

15'inci Birleşim 
11 Kasım 2008 Salı 

• 
İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
IL - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, mısır ve yer fıstığı üreti

cilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, süt üreticilerinin sorunla
rına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Alevilerin demokratik top
lumsal taleplerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı 

V.- AÇIKLAMALAR 
1.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Mehmet Mehdi Eker'in gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin 
açıklaması 
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2.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Tarım ve Köyişleri Ba

kanı Mehmet Mehdi Eker'in gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba iliş
kin açıklaması 743:744 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in gündem dışı konuşmalara verdiği 
cevaba ilişkin açıklaması 744 

4.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin 
açıklaması 744 

5.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin açıklaması 751:752 

6.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, doğal gaz zamlarına ilişkin 
açıklaması 788 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 752,765 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 752:755 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara 

Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 
İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, doğal gaz fiyatlarındaki artışın ve top
luma etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 752:753 

2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, güvenlik 
görevlilerince dur ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 753:755 

B) TEZKERELER 756 
1.- (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 

89,101, 119,145,146) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/583) 756 

C) ÖNERGELER 765:768 
1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin (2/191) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/92) 765:768 

VIL- ÖNERİLER 756 
A) DANIŞMA KUR UL U ÖNERİLERİ 756:765 
1.- (11/5) esas numaralı gensoru önergesinin görüşme gününe; gün

demdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 253 sıra 
sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun 
olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine; Genel Kurulun 11/11/2008 Salı 
ve 12/11/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer dene
tim konularının görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 756:765 
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VIII.- GENSORU 769,788,798 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 769:788,788:797,798:807 
1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri İzmir 

Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, elektrik 
ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla vatandaşları zor durumda 
bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği için 
gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddia
sıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 769:788,788:797,798:807 

IX.- OYLAMALAR 798 
1.- Elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla vatandaş

ları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji 
arz güvenliği için gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara 
yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin oylaması 798:807 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 808 
1 .-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle ilçesinde yapılacak TOKİ 

konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4774) 808:810 

2- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Muğla-Yatağan'daki bir bel
dedeki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4780) 811:814 

3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı(7/4783) 814:816 

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Gazi Üniversitesinin spor 
klüpleri ve spor yönetimi ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/4790) 817:821 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, olimpiyatlarda alınan sonuçların 
değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4794) 822:827 

6.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, tabii kaynak rezervlerine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/4820) 827:830 

7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki HES projelerine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/4822) 830:832 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AK PARTİ Siyaset Akade
misine katılan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4830) 833:836 

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Orhangazi ilçesindeki bir fut
bol sahasının çimlendirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4831) 836:838 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik ilçesi futbol sahasının du
rumuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/4832) 

11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Pekin Olimpiyatlarında 
alınan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4833) 

12.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, 2020 Olimpiyat Oyun
larına ev sahipliği adaylığına ve spor altyapısının geliştirilmesine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/4834) 

13.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, İstanbul Atatürk Olim
piyat Stadının etkin kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4835) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik ilçesinde turizmin ge
liştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/4869) 

15.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Çanakkale İl Kültür 
ve Turizm Müdürüne ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/4870) 

16.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, turistlerin alışverişte 
aldatıldığına yönelik bir yayına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/4871) 

17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, DÖSİM'in hesabındaki 
paranın başka bir bankaya transferine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/4872) 

18.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki 
tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/4873) 

19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, trafik ve idarî para ceza
larına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/4875) 

20.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Tufanbeyli ilçesinin askerlik 
şubesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün 
cevabı (7/4886) 

21.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, askerî arşivlerdeki kişi
sel bilgilerin güvenliğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
Gönül'ün cevabı (7/4887) 

22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Tosya Organize 
Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/4906) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof Türkgözü Sınır Kapı
sındaki sınır ticaretine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in 
cevabı(7/4925) 

24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki bir TOKİ uygu
lamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çi-
çek'in cevabı (7/4926) 
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25.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, belediyelerin vete

riner hekim kadrolarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun cevabı (7/4931) 892:895 

26.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'da bir 
yayladaki tesislerin durumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Vey
sel Eroğlu'nun cevabı (7/4995) 896:897 

27.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Bergama'daki baraj çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/4996) 898:899 

28.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Keşan ilçesindeki bir köy 
sosyal tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğ
lu'nun cevabı (7/4997) 900:902 

29.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki taş ve mermer 
ocaklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/4998) 903:904 

30.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın-Zon-
guldak-Karabük çevre düzeni planına yapılan itiraza ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5001) 905:906 

31.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, ruhsatsız su kuyularına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5002) 907:908 

32.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da çıkan orman yangınlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5004) 909:912 

33.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'te verilen maden arama 
ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/5005) 913:914 

34.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TÜİK'in açlık 
sınırı tespitine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren'in cevabı (7/5011) 915:922 

35.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, Antalya'da turizme tahsis 
edilen alanlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı (7/5060) 923:925 

36.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'te verilen maden arama 
ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı (7/5062) 926:927 

37.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, bir kara yolundaki 
elektrik direklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ce
vabı (7/5063) 928:930 

38.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, sporun ve sporcunun teş
vikine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/5114) 930:934 

39.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Kozak Yaylası'ndaki 
altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5147) 934:937 
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40.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Çevre Kanunu uyarınca 

verilen para cezalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevâbı (7/5149) 938:940 

41.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, anıt ağaçların ve İstan
bul'daki su havzalarının korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Ba
kanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5151) 941:943 

42.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Kuşadası'nda turistlerin 
esnaftan uzak tutulmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ
rul Günay'ın cevabı (7/5173) 943:945 

43.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, esnaf ve sanatkâra verilen iş
letme destek kredisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/5186) 946:948 

44.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, baraj yapımından etkile
nen bir köyün durumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/5218) 948:949 

45.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir köy yolu yapımındaki 
ağaç kesimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı(7/5220) 950:951 

46.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, bir gayrimenkulun kullanımına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/5267) 952:953 

47.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, camilerde toplanan paraların ve 
satılan yayınların denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said 
Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/5287) 953:956 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Türkiye'de tanık ve sanıkların gözaltına alınma 
koşul ve şartları ile gözaltına alınmalar sırasında yapılan uygulamalara, 

Ankara Milletvekili Zeynep Dağı, Akdeniz İçin Birlik Projesi'nde Türkiye'nin yeri ve önemine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun ülkemizdeki çocuk istismarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına Devlet Bakanı Nimet Çubukçu cevap verdi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Başkanlıkça 
"Hoş geldiniz" denildi. 

Konuk Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genel Kurula hitaben bir 
konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Türkiye'yi 
ziyareti sırasında Atatürk Bulvarı'na Azerbaycan Bayraklarının asılmamasından dolayı Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının tutumu hakkında bir açıklamada bulundu. 

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde 
hukuka aykın uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması (10/277), 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha 
Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Kıbrıs 
politikası konusunda bir genel görüşme (8/8), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, önergelerin gündemdeki yerini 
alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı, 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla 
vatandaşları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği için 
gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında Anayasa'nın 99'uncu, İç Tüzük'ün 106'ncı 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 
önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki ön görüşme gününün Danışma Kurulu 
tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı, 

Açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakçı'nın da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul 
edildi. 

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

1 'inci sırasında bulunan Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının (1/605) 
(S. Sayısı: 275) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/657) (S. Sayısı: 302) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı; tasarının 4'üncü maddesine kadar kabul edildi, 4'üncü maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 
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Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK PARTİ Grubuna 
sataştığı iddiasıyla, 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, konuşmasında ileri 
sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle, 

Birer açıklamada bulundular. 

Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın, görüşmeleri 
sırasında istem üzerine yapılan yoklamalarda, Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunmadığı 
anlaşıldığından, 11 Kasım 2008 Salı günü Saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.26'da son 
verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 

Başkan Vekili 

Canan CANDEMİR ÇELİK Fatma SALMAN KOTAN 
Bursa Ağrı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• 

No.: 22 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

11 Kasım 2008 salı 

Meclis Araştırma Önergeleri 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha 

Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, doğalgaz 
fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2008) 

2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2008) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi 
1.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/4698) 

• 
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11 Kasım 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15'inci Birleşimini açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 
içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz mısır ve yer fıstığı üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Osmaniye 
Milletvekili Sayın Hakan Coşkun'a aittir. 

Buyurun Sayın Coşkun. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, üç değerli arkadaşımız gündem dışı konuşma yapacak, çeşitli hazırlıklar 
yaparak sizlere bilgilerini sunacaklar. Dinlemek istemeyenler lütfen dışarı çıksın. Sükûnet içerisinde 
arkadaşlarımızı dinleyelim. 

Buyurun Sayın Coşkun. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

/.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun 'un, mısır ve yer fıstığı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mısır ve yer fıstığı 
üreticilerinin sorunlarını sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal girdilerin aşırı artması sonucu bütün tarımsal ürünlerde olduğu 
gibi mısır ve yer fıstığı yetiştiriciliği de maliyeti yüksek bir tarım şekline dönüşmüştür. Hatta son bir 
yılda yüzde 100'ün üzerinde artan gübre fiyatı, mazot, sulama ve diğer girdilerin -tarımsal girdilerin-
enflasyonun üzerinde artması, bu yılki tarımsal ürünlerde maliyeti yükseltmesine karşılık, ürünlerin 
birim satış fiyatlarının geçen yıldan daha düşük olması üreticilerimizi iflasın eşiğine getirmiştir. Özel
likle mısır üreticileri geçen sene serbest piyasada tonunu 420-440 YTL'ye satabilirken şu an serbest 
piyasada tonuna 320-350 YTL'ye alıcı bulamamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, görevi ülkemizdeki tarımsal piyasayı düzenlemek, üreticiyi ve tüketi
ciyi korumak olan Toprak Mahsulleri Ofisi tonu 480 YTL'den ithal mısır satarken, 2008 yılı müda
hale alım fiyatının tonunu 430 YTL'den açıklamıştır ve yirmi gün içerisinde de ödeyeceğini 
üreticilere taahhüt etmiştir. Ama tonu 430 YTL açıklanan mısırın kesintilerden sonra kalan en yüksek 
fiyatı tonda 405 YTL'yi geçememiş ve ayrıca 18 Eylülden sonra Toprak Mahsulleri Ofisine mısırını 
yatıran üreticilerimiz elli beş gün geçmesine rağmen henüz paralarını alamamışlardır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yanlış uygulamalarından dolayı, borçlu olan çiftçilerimiz serbest 
piyasaya tonu 320-350 YTL'ye, bir daha tekrarlıyorum, tonu 320-350 YTL'ye mısırını zararına 
satmaya mecbur bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, eski yıllarda çiftçinin kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisinin şu 
an yapması gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Mısırdaki kesintileri ayarlayarak, üreticilerinin paralarını bir an önce ödeyerek ve destekleme 
prim ödemesini 4 yeni kuruş değil en az 7 yeni kuruş açıklayarak... Sayın Bakanım, ancak bu durum 
mısır üreticilerine biraz nefes aldıracaktır diyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası KOBİ'lerin kredilerini olabildiğince, 
kırk sekiz aya kadar uzatacağını açıkladı. Zor durumdaki çiftçilerimizin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Ayrıca, adından da anlaşılacağı gibi, tarımsal faaliyette bulunan üreticilerimizin bankası Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, özellikle çiftçilerimizin şu zor durumunda mazot ve gübre alımlarında 
faizsiz, altı ay sonra ödemeli bir uygulama yapması çiftçilerimizi bir nebze rahatlatır düşüncesindeyim. 

Değerli milletvekilleri, yer fıstığı yetiştiriciliğinde de benzer problemler bulunmaktadır. Önce
likle, yanlış politikalar sonucu hem yer fıstığı üreticisi mağdur edilmekte hem de kalitesiz ithal yer 
fıstıkları piyasada satılmaktadır. Ayrıca, artan nüfusumuza bağlı olarak mevcut bitkisel yağ üretim açı
ğımız da her geçen gün artmaktadır. 

Ülkemizin uygun ekolojik iklim şartlarına sahip olmasına karşın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
mız, alternatif yağ bitkileri üretilmesini ve sanayiye ham madde teminini istenilen düzeye çıkarmayı 
başaramamıştır. Çünkü hâlâ yağlı tohumlar ithalatı için yüksek miktarda döviz ödemekteyiz ve hâlâ 
arz açığımız devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ayçiçeği, pamuk, soya, aspir, kanola ve dane mısıra destek
leme primi ödemeleri yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HAKAN COŞKUN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Yer fıstığının da bu destek kapsamına alınmasının faydalarından kısaca size bahsetmek istiyo
rum: Dünyada, yıllık ortalama 120 milyon ton bir bitkisel yağ üretimi bulunmaktadır. Bunun yüzde 
29'u soyadan, yüzde 14,5'i kolzadan, yüzde 8,5'i ayçiçeğinden, yüzde 4,7'si yer fıstığından, yüzde 
3,6'sı pamuktan, 3,2'si zeytinden ve 1,7'si mısırdan... 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi, diğer ürünlerin hepsine yağlı tohumluk prim desteği verilme
sine karşılık yer fıstığı önemli bir paya sahip olmasına rağmen hâlen verilmemiştir. 

Ayrıca, yer fıstığı yüzde 78 oranında Osmaniye ve Adana illerinde üretilmektedir. Bu illerde uzun 
yıllardan bu yana sulu tarım yapılması ve ikinci ürün projesinden dolayı topraklarımız verimsizleşmekte, 
tuzlulaşmakta olup münavebeye girdireceğimiz alternatif ürün bitki sayısı azalmaktadır. Bunun için de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkun. (MHP sıralarından alkışlar) 

Gündem dışı ikinci söz süt üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Enis Tütüncü'ye aittir. 

Buyurun Sayın Tütüncü. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, süt üreticilerinin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi en iyi dileklerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Genelde hayvancılığın özelde ise sütçülüğün ne kadar önemli olduğunu sanırım burada anlat
maya gerek yok. Şu kadar söyleyeyim: Tarıma darbe üstüne darbe vurulduğu bir dönemde çiftçimi
zin boğulmamak için can havliyle sarıldığı bir can simidi konumunda. Ama, gelin görünüz, şimdi ne 
yazık ki, bu üretim dalından da imdat çığlıkları yükselmeye başladı. Buradan soruyorum: Süt ve süt 
ürünleri piyasasında neler dönüyor? Çiğ süt fiyatları neden düşürülmek isteniyor? Çiğ süt fiyatla
rındaki düşüşlerden kimler ne kazanacak? Kimler kaybedecek, nasıl kaybedecek? Sayın Bakandan 
bu sorularımın yanıtlanmasını rica ediyorum. Şu kadarını söyleyeyim: Artan üretim maliyetleri kar
şısında süt fiyatlarının düşürülmesi, üreticiye haksızlık yapılmasının ötesinde sanki ekonomik açıdan 
bir işkencedir, sanki bir zulümdür. 

Niçin böyle konuşuyorum değerli milletvekilleri? Bakınız, süt üreticisine on beş yıldan bu yana 
ilk defa böylesine büyük bir olumsuzluk yaşatılmaktadır. Bakınız, ülkemizde sütün mevsim itiba
rıyla en az üretildiği iki ay var, kasım ve aralık. Kasım ayını yaşıyoruz, aralığı da yaşayacağız. Süt 
fiyatları bu aylar için düşürülmek isteniyor. Çanakkale ilinde Biga'da çiğ inek süt fiyatı geçenlerde 
62,5 yeni kuruştan, 56,5 yeni kuruşa indirilmiş durumda. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri? 

Endişemiz şudur: Süt üretiminin en az olduğu bir dönemde fiyatlar böylesine düşürülürse yıl
başından sonra ne olacak? Yılbaşından sonra süt üretimi doğal olarak artacağına göre süt fiyatları 
hangi seviyede belirlenecek? Görünen köy kılavuz istemez. Üretimin yüksek olduğu dönemde fi
yatlar daha da düşecek demektir. 

Bakınız, süt hayvancılığından ekmek yenilmesi için 1 litre süt bedeliyle en az 2 kilogram yem 
alınması gerekmektedir. Örneğin Avrupa Birliği ülkesinde bu pariteye itibar edilmektedir ve bu pa-
rite bozulduğu anda kamunun otomatik süt alım mekanizması devreye girmektedir, süt alımları baş
lamaktadır ve parite bire iki oranına ulaştığında otomatikman kesilmektedir. Yani, Avrupa Birliğinde 
sütçülük vahşi piyasa koşullarına terk edilmiş değildir. Bizde nedir? Tam tersi. Her açıdan vur aba
lıya. AKP olarak altı yıldır iktidardasınız. Mangalda kül bırakmayarak iktidara geliyorsunuz. Süt ve 
et fiyatlarındaki düzenleyici mekanizmaları şimdiye kadar niçin oluşturmadınız ve niçin oluşturmayı 
da düşünmüyorsunuz? Bakıyorum Avrupa Birliğine, şunu söylüyorum: Âlem gider Mersin'e, AKP 
İktidarı gider daime tersine. 

Peki, sütçülüğe prim desteği ne âlemde diye sorgu sual edersek bunun da devri iktidarınızda 
devede kulak kaldığına tanık oluyoruz. "Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir." demişler. Bu
radan Hükümeti uyarıyorum. Bu kafayla gidilirse üreticimizin yıllardır büyük zorluklarla yetiştir
diği kaliteli süt hayvanları yakında kasapların eline düşecektir ve sütçülük tam anlamıyla çökecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, ne yapmak gerekire kısaca değinerek toparlamak 
istiyorum. 

Prim ödemelerini derhal yükseltiniz ve ödemeleri geciktirmeyiniz. Okullarda süt içilmesi pro
jesini daha kapsamlı olarak yeniden başlatınız. Ayrıca, belediyeler ve Halk Ekmek aracılığıyla hal
kımızın ucuz süt içmesini sağlayınız. Süt konseyini acilen oluşturunuz. Sütçülüğü piyasanın 
olumsuzluklarından korumak için üretim, tüketim, pazarlama politikalarını oluşturunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, tamamlayacağım. 

Bu çerçevede, üreticilere kendi sütünü işleyebilecekleri tesisleri kurmak için gerekli olan her 
türlü desteği sağlayınız. Süt-yem paritesini, yani bire iki oranını tutturmaya yönelik mekanizmaları 
bir an önce devreye sokunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, çiftçi, üretici kan ağlıyor. Üreticiyi ağlatan ikti
darların sonu daima hüsran olmuştur. Tarım ve hayvancılığa can verecek politikaları henüz vakit var
ken, bir an önce uygulayınız. Ekonomik açıdan felç olma tehlikesi yaşayan milyonlarca çiftçimiz 
adına, bunu Hükümetten bir an önce talep ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 

Hükümet adına, şimdi söz sırası Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'de. 

Buyurun Sayın Eker. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gündem dışı konuşmalara cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye mısır üretimini son yıllarda Hükümetimizin uy
guladığı yerinde, uygun politikalarla 2,2 milyon tondan 4,2 milyon tona çıkardı ve bunu özellikle söy
lemek istiyorum: Türkiye eskiden mısır tüketiminin ancak yarısını karşılayabiliyordu yani biz 
Hükümete geldiğimizde bu durum böyleydi. Bizim aldığımız tedbirlerle, uyguladığımız politikalarla 
Türkiye mısır üretimini aşağı yukarı 2 kattan fazla arttırdı ve bugün Türkiye bu noktada. 

Bu tabii çok önemli bir gelişme. Bu dönem içerisinde bu şekilde üretimi artan yegâne ürün 
mısır da değildir, onu da özellikle ifade edeyim. Çünkü bizim politikamız, özellikle arz açığı olan 
ve geleneksel olarak ithal ettiğimiz, ithale mecbur kaldığımız, birtakım sebeplerden dolayı, ürün
lere öncelik vermek, bunların prim yoluyla üretimini desteklemek, çeşitli destekleme metotla
rıyla yerinde ve rasyonel tedbirlerle bunların üretimini arttırmaktır. Mısır bunlardan bir tanesiydi, 
çeltik keza bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin çeltik üretimi de 360 bin tondan 760 bin tona çıktı 
son beş yıl içerisinde. Bu, tabii, alınan tedbirlerle ve uygulanan destekleme modeliyle, destekleme 
politikasıyla oldu. 
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Şimdi, bu mısırla ilgili olarak söylenen, dile getirilen hususlar daha çok... Mısırda malum bir 
nem oranı var ve bu nem kriteri uygulanmak zorunda. Bunu vatandaşımız ya kendisi bir şekilde ku
rutacak o şekilde getirecek, tabii belirli bir düzeyde nem arttıkça onun alım fiyatında da bir miktar 
azalma meydana geliyor. Bizim bu sene Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım fiyatı mısırla 
ilgili olarak ton başına 430 YTL. Artı 40 YTL de ton başına destek veriyoruz, prim ödemesi. Diğer 
desteklerle birlikte mısırda ton başına sağlanan destek 490 YTL ve satış fiyatları da 500 YTL civa
rındaydı. Toprak Mahsulleri Ofisi, tabii barem sonucunda bunları belirli bir rutubet esasıyla alıyor. 
Bizim şu anda satın aldığımız mısırın fiyatı da piyasa fiyatlarının üzerinde. 

Bu arada, gecikme oldu bir miktar ödemelerle ilgili, o da bugün itibarıyla çözüldü. Bugün 
Maliye Bakanlığından aktarılan ödenekle bir iki gün içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisinin, gerek 
mısır gerekse fındık ile ilgili olarak aldığı ürünlerin bedelleri ödenmeye kaldığı yerden devam edecek. 
Bu hususu da yine sizlere ve sizlerin aracılığıyla Türk milletimize duyurmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yer fıstığıyla ilgili olarak da... Tabii Türkiye 28 bin hektar 
alanda yer fıstığı üretiyor ve 77 bin ton civarında bir üretime sahip. Yıllar itibarıyla, tabii geçen 
zaman içerisinde yer fıstığı fiyatları aslında giderek artış kazanıyor. Örneğin, 2002 yılında 1,05 iken 
2007 yılında bu 1,50 YTL'ye kadar çıktı. Hâlihazır 1,5-1,6 arasında fiyatlar değişiyor. Bu şekilde, 
mesela Osmaniye Ticaret Borsasında 10 Kasım 2008 fiyatı dediğim gibi 1,5-1,6 arasında, 1,80'e 
kadar çıkabiliyor. Onda da tabii kalite vesaire farkı var. 

Türkiye yer fıstığı ihracatını önemli miktarda bu arada artırdı. Örneğin 2002 yılında, Türkiye, 
846 bin dolar tutan yer fıstığı ihracatı 2007 yılında 2,2 milyon dolar düzeyine çıktı. Yani bu alanda 
yer fıstığında ihracatta önemli bir artış meydana gelmekte. Bunu da, bir hususu bu arada daha ifade 
etmek istiyorum. Biz, yer fıstığı üretimi, tabii bir yağlı tohum olması hasebiyle diğer yağlı tohum
larda olduğu gibi burayla ilgili olarak da ne gerekiyorsa, ki Türkiye, tabii uluslararası ticaret politi
kaları, uluslararası kuruluşların birtakım kuralları, müeyyideleri falan var, ama bunlara rağmen biz 
yer fıstığı üreticisini de -özellikle ticari anlamda bunu söylüyorum- elden geldiğince imkânlar ölçü
sünde bunu da desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu da zaten ilgililer de, yer fıstığı üretici
leri de bu durumu biliyor. Bazen çok fazla açıklama bu konularla ilgili gerekmiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Trakya'da özellikle sütçülükle, süt üretimiyle ilgili olarak 
da sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Süt üretimi, bizim, yine üretimini yüzde 50 oranında ar
tırdığımız bir faaliyet alanı, bir hayvancılığın faaliyet alanı. Biz yönetimi devraldığımız tarihte Tür
kiye'nin süt üretimi 8,4 milyon ton idi, bugün Türkiye'nin süt üretimi 12,3 milyon ton. Yani 8 milyon 
tondan 12 milyon tona çıktı Türkiye'nin süt üretimi. Bu son derecede önemli bir gelişme. 

Bu, tabii durduk yerde mi oldu? Hayır, durduk yerde olmadı. Çünkü daha önceden, devraldığı
mız dönemde hayvancılığa ayrılan pay toplam tarım destekleri içerisinde yüzde 4,4 idi. Bizim, hay
vancılığı, üvey evlat konumundan çıkarıp tarım sektörü içerisinde, öncelikli sektör hâline 
getirmemizle birlikte, bugün, Türkiye'de tarımsal desteklerin yüzde 24'ü oranında hayvancılık pay 
alıyor desteklerden. Bu, hem suni tohumlama hem süt primleri desteği hem yem bitkileri desteği, 
yani hayvancılık ve süt üretimiyle ilgili hem tarımsal kalkınma kooperatifleri yoluyla sağlanan bu 
alanda destekler hem süt sanayisiyle, özellikle kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsa
mında illerde, ilçelerde süt sağımı, süt hijyeni, süt kalitesi, süt soğuma araçları ve bunlarla ilgili tank
lar, bunun nakliyesi, bütün bunlara yapılan, hem üretimiyle hem nakliyesiyle, muhafazası ve 
işlenmesiyle yapılan desteklemeler sonucunda Türkiye bu noktaya geldi. 
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Şimdi, son günlerde... Tabii bildiğiniz gibi sütün bir endüstri tarafı var, bir üretim tarafı var. 
Yani çiftçiler sütü üretiyor ve endüstriye, süt endüstrisine bunu karşılıklı ilişkilerle satıyorlar. Burada 
ne Hükümetin bir müdahalesi söz konusu, yani Hükümetin süt fiyatlarını belirlemek veya süt fiyatı 
tayin etmek gibi veya süt almak gibi bir rolü yok. Bu rol çok eskiden beri olmuş değil. Ama sektörü 
izlediğimiz kadarıyla bu konuda bir fiyat düşüklüğü yaşandı. Biz de iki tarafı bir araya getirip bu 
konuda üreticinin lehine bir sonuç alma konusunda da gayret içerisindeyiz. 

Şu anda bir planlama yapmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde sektörün bütün taraflarını, 
gerek endüstri gerek üretici tarafını, bunları bir araya getirip, onlarla, bir uzlaştırıp çiftçi lehine, üretimin 
düşmemesi yönünde bir tedbir alınması yönünde bir toplantı düzenledik, onu gerçekleştireceğiz. 
Ondan bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Özellikle bunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, hayvancılık ve süt desteklemelerinde demin dedim ki: "Hayvancılıkla ilgili destekler -top
lam desteklerde önemli artış oldu- yüzde 4,4'ten yüzde 24'e çıkarıldı." 2008 yılında biz bu konuda 
bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikle esasen, çiftçinin eline, süt üreticisinin eline daha az değil daha 
fazla geçiyor. Bir misalle bunu ifadelendirmek istiyorum: 6 bin litre süt veren, yani bir dönemde, on 
aylık bir sağım döneminde 6 bin litre süt veren bir hayvanın 5,5 yeni kuruş prim almasıyla 330 YTL 
hayvan başına bir destek alınıyordu 2007 yılında. Yeni yönteme göre, yeni hesaba göre bu prim bir 
miktar düştü, 4 yeni kuruş yapıldı, 240 YTL ediyor. Ancak hayvan başına ayrıca ortalama 300 YTL 
ayrı bir destek veriyoruz. Böylece bir hayvanın aldığı destek miktarı 540 YTL'ye, yani 330 YTL'den 
540 YTL'ye çıkmış oluyor. Yani esasen destekleme miktarında herhangi bir azalma söz konusu değil. 
Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 

Özellikle Trakya bölgesi, diğer, hem yağlı tohumlarda, hububatta olduğu gibi hayvancılıkta da 
Türkiye için önemli bir bölge, önemli bir merkez. Çünkü bu bölgede 2,3 milyon baş, büyük-küçük-
baş hayvan popülasyonu var üç vilayetimizde. Bu son derecede önemli bir popülasyon. Biz burada 
bu bölgeyi hastalıklardan ari bir bölge hâline getirmenin projesini başlattık, geçen on ay öncesinde 
başlattık böyle bir projeyi. Böylece orayı hem şaptan hem diğer hastalıklardan ari bölge hâline ge
tirdiğimizde, tamamlandığında bu süreç -ki şu anda devam ediyor, on aydır- orası hem yurt içi bir da
mızlık üretim üssü olacak hayvancılık açısından hem de oradan hayvansal ürünlerin ihraç imkânı 
olur. Çünkü mevcut durumda, Türkiye'de şap hastalığı sebebiyle biz başka bölgelere, Türkiye'den 
birçok ülkeye hayvansal ürün ihraç edemiyoruz çünkü şap karşımıza çıkıyor. Bu, Uluslararası Sal
gın Hastalıklar Ofisinin aldığı bir kural. Örneğin, biz de Avrupa Birliğinden hayvan almıyoruz, yani 
hastalık bulunan ülkelerden biz de almıyoruz, onlar da almıyorlar. Ama Trakya'yla ilgili böyle bir pro
jemiz var, Trakya hayvancılığını geliştirme yönünde "hastalıktan ari bölge" statüsü kazanıldığında 
buraya büyük bir imkân, büyük bir ivme kazandırmış olacak. 

Tabii, hayvansal ürünler de tarımsal ürünler de birçok risk faktörüyle maalesef karşı karşıya. 
Çünkü bozulan nitelikte, çabuk bozulan nitelikte ürünler olmaları sebebiyle eğer entegrasyonda, zin
cirde en ufak bir problem yaşanırsa bu doğrudan fiyata vesaireye yansıyor. Bu hem işlemeyi hem bir 
an önce tüketilmeyi gerektiren bir sektör. Bizde tabii bunlar yeni yeni gelişiyor. 

Hükümetimiz döneminde Türkiye'de hem işlenen sütün miktarında önemli bir artış oldu, yani 
endüstride işlenen sütün miktarında hem de toplam üretimde, biraz önce arz ettiğim gibi, çok ciddi 
bir artış oldu, verimlilik arttı bu dönem içerisinde. 

Süt konseyinden bahsedildi. Süt konseyinin kurulmasıyla ilgili bir çalışmayı yaklaşık bir yıl
dan beri biz başlattık. Tabii bunun içerisinde sektörün bütün tarafları var. Yani biz sadece, bir bakıma 
organizatör rol üstlendik ama sektörün bütün temsilcileri, gerek üreticiler gerek sanayiciler, onların 
hepsi bu konseyde yer alıyor. Onunla ilgili çalışma son noktaya geldi. Biz tarafları ikna etmeye, yani 
bütün unsurları, bütün tarafları ikna etmeye çalıştığımız için bu gecikti. 
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Bir de yine Türkiye'nin Uluslararası Sütçülük Federasyonuna üyeliği ile ilgili de ciddi mesafe 
katedildi, aşağı yukarı o da son noktaya geldi. Biz gerek hayvancılığın gerekse bütün tarım sektörü
nün sorunlarını da yakından izliyoruz ve gerek destekleme yoluyla gerek yeni projeler ve politikalar 
üretmek suretiyle, bunları hayata geçirmek suretiyle bunu da izlemeye devam edeceğiz. 

Ben bu duygularla yüce Meclisi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Durmuş... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, İç Tüzük'ün 60'ıncı maddesine göre Baka
nın konuşması üzerine bir cümlelik açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Peki. 

Sayın Coşkun... 

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Soru soramazsınız, öyle bir usulümüz yok. 

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Sayın Bakanımızdan bölge çiftçilerimiz bekliyor yani mı
sırda nasıl bir önlem alacaklar serbest piyasada. Bir de. . . 

BAŞKAN - Ama yani bir soru... 

Sayın Paksoy... 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Açıklama yapacağım. 

BAŞKAN - Peki. 

Sayın Durmuş, bir dakikalık süreniz var. 

Buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR 

1. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş 'un, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker "in 
gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin açıklaması 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, 10 Kasım günü Ankara Akyurt'ta AKP belediye meclisi üyesi Benler Mar-
ket'in sahibiyle görüştüm -Bu, besicilik yapan büyük bir firma- diyor ki: "Yem fiyatlarındaki artış ve 
kaçak hayvan girişi nedeniyle battık, besicilik yapamıyoruz. 2002'de 50 kiloluk yem 7,5 milyon li
raydı, bugün 32 milyon lira. Etin fiyatı yüzde 25 arttı, buna karşılık yem fiyatı 4 kat arttı." 

Sayın Bakan hiç inandırıcı gelmeyen ifadelerle durumun çok iyi olduğunu söylüyor. Doğrusunu 
isterseniz bu makamlarda oturanların daha inandırıcı şeyler söylemesini bekliyorduk. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Coşkun, bir dakika süreniz var. 

2.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun 'un, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin açıklaması 

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Tarım Bakanım nemi söyledi de -Toprak Mahsulleri Ofisinde 14 nemdekinin kesintiler hariç en yük
sek fiyatı 405 YTL- bununla ilgili serbest piyasada nasıl bir düzenleme yapacaklar, onu merak ediyoruz. 

Bir de yer fıstığı üreticisi -"Şu an destek veriliyor." dendi- destek almıyor, desteklenecek mi 
desteklenmeyecek mi onu merak ediyor. 
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BAŞKAN - Şimdi burada siz soru sordunuz. 

Sayın Paksoy, en kısa söz talebinizin karşılığını lütfen. 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker 'in gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin açıklaması 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, her şey güllük gülistanlık gösteriliyor ama pamuk üretim sahaları yarı yarıya 
azaldı. Gübre ve mazot desteklerini hâlâ açıklamadınız. Besicilik öldü. Süt üreticileri zarar ediyor. 
Üç beş holdingin elinde oyuncak oldu. Fiyatları istedikleri gibi çıkarıyorlar, istedikleri gibi indiri
yorlar. Desteklere ayırdığınız payı artırdığınızı söylüyorsunuz ama gayrisafi millî hasılanın yüzde 
l ' i bile değil. Yani çiftçinin malı para etmezken girdi maliyetleri yüzde 300-400 artış gösterdi. Yani 
bu hususta hiç inandırıcı olmadığınızı söylüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, buyurun, konu nedir? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Bakanın söyledikleriyle ilgili bir iki şey... 

BAŞKAN - Hayır, önce bana söyleyin, ona göre açacağım. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ben de Sayın Bakana... 

BAŞKAN - Soru mu soracaksınız? Siz zaten gündem dışı konuşma yaptınız. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Arkadaşlarımızın söylediklerine bir ekleme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Bir saniye... Bir saniye... 

Ha bir ekleme yapacaksanız bir dakikalık bir süre vereceğim ama lütfen soru hâline çevirmeyin. 
Öbür arkadaşımıza da aynı şeyi söyledim. 

Buyurun. 

4.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
gündem dışı konuşmalara verdiği cevaba ilişkin açıklaması 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aslında, Sayın Bakan benim konuşmamla ilgili beklemiş olduğum yanıtı veremedi. Bu konuda 
üzüntülerimi ifade ediyorum. Sormuş olduğum soruların en azından bir tanesine yanıt vermesini bek
lerdim. Umut ediyorum, Sayın Bakan önümüzdeki günlerde sütçülerle yapacakları toplantıda sütçü
lerin aynı mahiyetteki sorularına o zaman yanıt verir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 

Gündem dışı üçüncü söz, Alevilerin demokratik toplumsal talepleri hakkında söz isteyen Tun
celi Milletvekili Sayın Şerafettin Halis'e aittir. 

Buyurun Sayın Halis. (DTP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Alevilerin demokratik toplumsal taleplerine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Alevilerin toplumsal 
talepleri üzerine söz almış bulunuyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Tabii, Türkiye'nin biriken sorunları karşısında ne yazık ki AKP İktidarı yöneticileri, kendilerine, 
yöneticiliklerine denk düşen görev ve sorumluluklarını unutur bir şekilde farklı söylemler geliştir
meye başladılar. Son günlerde Sayın Başbakanımızın söylemiş oldukları epeyce yazıldı, çizildi. Bun
lar bir yana, daha iki gün önce, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akan on binlerce Alevi 
yurttaşımız, kendi demokratik taleplerini, bugüne kadar kendilerine verilmemiş olan haklarını dil
lendirmek için Ankara'ya geldiler -ki sayısı yüz bini aşan bir topluluktu- ancak daha miting alanında 
Aleviler dağılmamıştı ki, hâlâ miting alanında türküler söylenip sazlar çalınıyordu ki buna dahi, bit
mesine dahi tahammül edemeyen konuyla ilgili Bakan Sayın Yazıcıoğlu "Bunlar uç fikirlerdir, bun
lara itibar etmiyoruz." diye açıklama yaptı. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, siz tutacaksınız, cemevlerini "cümbüş evi" olarak adlandıran ya da 
değerlendiren bir anlayışı içinize sindireceksiniz, bu uç olmayacak ama "Cemevleri ibadethane 
olarak açılsın." dendiği zaman uç olacak. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kim söylemiş? 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - Söyleyeceğiz. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Kim söylemiş? Birilerine mesaj verme, kim söylemiş onu söyle. 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - Yine, Türkiye'de ayrımsız bir şekilde bütün yurttaşlardan 
almış olduğunuz vergilerle beslediğiniz Diyanet İşleri Başkanlığının... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne demek beslemek? Görev yapıyor onlar. 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - O anlamda... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, sözünü geriye alsın lütfen. Devletin aleyhine 
konuşuyor. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sonra cevap verirsiniz. 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - Beslemekteki kastım... Kastımı aşmış olabilirim. 

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Aşmayacaksın. 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - "Besleme" yerine, kurumsal olarak vergilerle varlığını sür
düren Diyanet eğer bugün vergisini almış olduğu Alevi yurttaşlara eşit hizmet götürmüyorsa ve Alevi 
yurttaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığının demokratik, özerk bir yapıya kavuşturulması talebi için
delerse bunun neresi uç oluyor? 

Yine, AİHM'den de dönmüş olan -bozulmuş olan daha doğrusu- zorunlu din derslerinin, Sünni 
içerikli zorunlu din derslerinin Alevilere okutulmasından vazgeçilmesini talep etmenin neresi suç olu
yor, uç oluyor? Okullarda ya da kütüphanelerde bulunan kitaplardan Alevilere hakaret eden, iftira 
eden bir yığın kitap hâlâ bu iftiralardan arındırılmadı. Bunlardan arındın İmasını talep etmenin neresi 
suç oluyor? Tabii her şeyden önce bu talepler demokratik, insani taleplerdir. Bunlann uç olarak gös
terilmesini de hâlâ anlamış değiliz. Bu, AKP'nin Alevi sorununu çözmeye yönelik bir anlayışının ifa
desi olarak kendisini dışa vuruyor. Tabii yüzyıllardır baskı gören Alevilerin hâlâ sorunları çözülmüş 
değil. Biz Alevilerin tarihte yaşadığı zulümden bahsetmek istemiyoruz. Zaten Sayın Yazıcıoğlu da 
bunu itiraf ediyor, "Alevi kökenli vatandaşların birtakım sıkıntıları var. Bu sıkıntılar konusunda on
larla görüşüyoruz, diyalog içindeyiz." diyor. Peki, yüz bin insan buraya aktı. Onlarca Alevi temsil
cisi vardı. Onlarca Alevi derneği vardı. Yine bir o kadar Alevi vakfı vardı. Bunlarla diyalog içinde 
değilseniz kiminle diyalog içindesiniz? Yani bu sorunun cevabını da hâlâ bekliyoruz, almış değiliz. 
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Eğer gerçekten bu konuda bir samimiyet varsa öncelikle Alevilerin kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, ka
naat önderleriyle, siyasetçileriyle bir diyalog başlatılması gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu yetmi
yormuş gibi "Bu ülkenin menfaatine değil." deniliyor. Peki, "Hak aramak bir ülkenin menfaatine 
değil." demek nedir? Yani 12 Eylül koşullarının sessiz, suskun dönemini mi arıyorsunuz? Gene bu 
aşamadan sonra, dünyanın gelmiş olduğu, konjonktürün getirmiş olduğu bu aşamadan sonra Türki
ye'de insanları susturmanın, hak arayışı içine girmenin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - ...bir mümkünatının olmadığına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, geçen yıl AKP bir açılımdan, bir Alevi açılımından söz etti ama arkası gel
medi. AB İlerleme Raporu'nda da bu dillendirildi. 

Biz şunu söylüyoruz: Cemevleri ibadethane olacak mı? Diyanet eşit hizmet verebilecek bir ya
pıya kavuşturulacak mı? Zorunlu din dersleri okutul-maktan vazgeçilecek mi? Kitaplarda Alevilere 
hakaret eden söylemler arındırı-lacak mı? Tabii, biz bunları elbette bekliyoruz. Eğer gerçekten AKP 
bu konuda samimiyse bunların üzerine bir an önce gitmek zorundadır. 

Ben demokratik, eşit, özgür bir Türkiye'den yana olduğumu bildiren inancımla sizleri tekrardan 
saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halis 

Sayın Hıdır... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sisteme girdiniz. Önce bana söyleyin, ne nedenle girdiniz. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - "Cümbüş evi" dedi. Kim söylemiş acaba? 

BAŞKAN - Şimdi Sayın Bakan cevap verecek. 

Yani burada soru-cevap usulümüz yok. 

Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 

Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Tunceli Milletvekili Sayın Şerafettin Halis Bey yapmış olduğu gündem dışı konuşmada 
Türkiye'de yaşayan Alevi vatandaşlarımızın bazı problemlerini dile getirdi ve hafta sonu Ankara'da 
yapılan mitingden söz etti. Öncelikle, bir şeyin altını çizmem gerekiyor. 

Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 70 milyon vatandaşımızın etnik kökeni ne olursa olsun, 
dinî inançları ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, Hükümet olarak hepsine bu ülkenin vatan
daşı, birinci sınıf vatandaşı olarak bakıyoruz ve anayasal vatandaşlık esası üzerinde bütün vatandaş
larımıza bu manada eşit mesafedeyiz. 

Alevilik İslam kültür ve medeniyeti içerisinde ortaya çıkmış olan bir inanç sistemidir. Aleviliği 
İslam inanç ve sisteminden ayrı bir şey olarak düşünmek, İslami tarih ve pratiğin dışında düşünmek 
mümkün değildir. Bu açıdan baktığımız zaman, Alevi vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan Alevi 
vatandaşlarımız, onlar da "Bu memleketin yüzde 99'u Müslümandır." dediğimiz zaman o halkanın 
içerisinde bulunan bu ülkenin Müslüman ama İslam dinini yorumlama, İslam dinini yaşama açısın
dan farklılıkları olan vatandaşlarımızdır. Bu manada, biz, Alevi vatandaşlarımızın problemleri varsa, 
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sıkıntı duydukları konular varsa elbette buna muhatap olmaktan, onların Hükümeti olarak muhatap 
olmaktan şeref duyarız, bunu vazife telakki ederiz, görev telakki ederiz. Alevi vatandaşlarımızın 
veya diğer vatandaşlarımızın Hükümetimize karşı bir sitemi de olabilir. Biz onların Hükümetiyiz. 
Elbette bu ülkede şu veya bu şekilde rahatsızlık duyan, eksiklik hisseden bütün vatandaşlarımız si
temlerini bize yapacaklardır çünkü biz onların Hükümetiyiz, bu sitemleri Alman Hükümetine, Ame
rikan Hükümetine yapacak değiller. Sitem sevgiden doğar. 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Bakanım, sizin haberiniz yok mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben Alevi vatandaşlarımızın da bizi 
sevdiğine inanıyorum, biz de onları seviyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Karşılıklı muhabbetler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
hükümete geldiğimizden beri -bir şeyin altını çizmek istiyorum- hiçbir dış tesire muhatap olmadan, 
dışarıdan -samimiyetle söylüyorum, samimiyetle sizi temin ediyorum- hiçbir telkin almadan, Hükü
metimiz kendi iradesiyle bu ülkenin Alevi vatandaşlarının da, Alevilik inancının da en iyi şekilde an
latılması ve anlaşılması için ilköğretim ders kitaplarından başlamak üzere din kültürü ve ahlak 
bilgisinin müfredatına Aleviliği dâhil etti. İlk defa cumhuriyet tarihinde, bu olmuştur ve otuz iki 
sayfa ayrılmıştır Aleviliğin tanıtılması için. Alevi öğretisi nedir, Alevilik nedir, Bektaşilik nedir, Şii
lik nedir, Caferilik nedir ne değildir, bunlar bu kapsama alınmıştır. Alevi vatandaşlarımızı şu veya bu 
şekilde yanlış anlatan, Alevi vatandaşlarımızı töhmet altında bırakan ifadeler... 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Bakanım, ders kitapları yanlış yazılmış, kitaplar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .bizim tamamen dışımızdadır, kabul 
edebileceğimiz şeyler değildir sevgili arkadaşlarım. Biz bu ders kitaplarına bunu dâhil ederken Alevi 
vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu, onlar tarafından kurulan sivil toplum örgütlerine de. . . 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Ders kitaplarını kime yazdırdınız Sayın Bakanım, ders kitaplarını 
kime yazdırdınız? Bu önemli. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin arkadaşlar, böyle bir 
sistem yok. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Sayın Bakan, ders kitaplarını kime yazdırdınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Böyle bir sistem yok! 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Bakanım, kitaplar yanlış yazılmış. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin, ben bir şey anlatı
yorum size. 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Bakanım... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Lütfen, dinlemeyi öğrenin. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, biz birçok sivil toplum örgütüyle görüşmeler yaptık. Netice itiba
rıyla bu bir uzmanlık işidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, İslam dini içerisindeki bütün mez
hepler öğretilir, Hanefilik de öğretilir, Şafiilik de öğretilir, Hanbelilik de, Malikilik de öğretilir. 
Aleviliği de buna dâhil ettik. Öte taraftan, değerli arkadaşlarım, Hristiyanlık da var, Yahudilik de 
var. Protestanlık nedir, ne değildir? Katolisizm nedir, ne değildir? Efendim, diğer taraftan, bütün 
diğer Şintoizmden Budizme kadar bunlar da var. 
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Şimdi, şöyle bir itiraz geldi, dediler ki: "Bunu biz niye yazmadık?" Özellikle spesifik bazı der
nekler "Bunu biz niye yazmadık?" dediler. Biz de dedik ki: Biz diyelim ki Ortodoksluğu yazarken 
Rum Patriği Sayın Bartholomeos'ya yazdırmadık ki bunu veya Şafiilik bölümünü yazacak bir Şafii bu
lalım, Hanefilik için bir Hanefi bulalım demedik. Türkiye'de bu işin uzmanı olan, üniversitelerdeki ho
calardan yararlandık, Diyanet İşleri Başkanlığının birikiminden yararlandık, Millî Eğitim Bakanlığının 
uzmanlarından yararlandık. Diyelim ki bu ders kitaplarında Alevilik konusunda uzman olan, bu işi 
bilen bir arkadaşımız bize gelip derse ki "Burası yanlıştır, şuna göre yanlıştır, bugüne kadar gelen İs
lami kaynaklara göre yanlıştır, Türkiye'nin tecrübesi açısından yanlıştır." dediği zaman... 

ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Hepsi yanlış, doğru yazılmamış ki! 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Yazmasanız daha iyi zaten! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...biz bunları dinlemeye ve onların 
bu ortaya koydukları bilimsel itirazlara kulak vermeye ve bunu düzeltmeye hazırız ama bu işin, de
diğim gibi uzmanları olması lazım bu insanların, biz onları her an dinlemeye hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, gerek özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında yapılması ge
rekenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Alevi vatandaşlarımıza götürülmesi gereken hizmetler, 
bütün bunlar, demokratikleşme anlayışı çerçevesinde birileri istediği için değil, Avrupa Birliği İler
leme Raporu bunu söylediği için değil, böyle olması gerektiği için, bizim birbirimize saygımızın ge
reği olarak bunlar yapılmalıdır ve gerek Alevi vatandaşlarımız, onları temsil eden sivil toplum 
örgütleri demokratik bir biçimde tepkilerini ortaya koyabilirler, yürüyüş yapabilirler, seslerini bize 
duyurmak için bazı çabalar içerisine girebilirler. Biz bunların hepsini makul karşılarız. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Yollar yürümekle aşınmaz! 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Karşılamadınız Sayın Bakanım, karşılamadınız! Açılım yapın. 
Nerede açılım? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şiddet içermeyen, antidemokratik 
yollara tevessül etmeyen, demokratik kurallar içerisinde, hukuk içerisinde yapılan bütün eylemler, 
bütün tepkiler bizim saygı duyduğumuz eylemler ve tepkilerdir. Bakın, kesinlikle, bizim partimizden 
yetkili konumda olan, sorumlu konumda olan hiçbir arkadaşımız cemevi için "cümbüş evi" deme
miştir. Birileri eğer cemevlerine "cümbüş evi" diyorsa önce biz onu kınıyoruz. 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Başbakan diyor, o zaman önce onu kmayıverin, Sayın 
Başbakan diyor! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, Parlamentodaki 

müzakere nezaketi içerisinde bu yaptığınız yoktur. 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - İyi de sizin... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Sayın Bakan, hep yanlış konuşuyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yanlışın-doğrunun ölçüsü siz de
ğilsiniz ki! 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Bugüne kadar yaptığınız yanlışa hâlen devam ediyorsunuz. 
Lütfen! 

- 7 4 8 -
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ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Senin her hâlin yanlış, her hâlin. 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Siz oturun yerinize! 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Oturuyorum ben, siz ayaktasınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın grup başkan vekilleri, bir ele
manınız, bakın, bu müzakere usulüne uymayan bir tavır içerisindedir, lütfen kendisine müdahale edin. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, biz hiçbir zaman cemevlerine "cümbüş evi" demedik. Birisi söy
lüyorsa bizim vatandaşımızın ister ibadethane ister kültürel faaliyet gösterdiği, bir araya geldikleri, 
bir şeyleri paylaştıkları yeri küçümseme hakkına, onları hor görme hakkına hiç kimse sahip değildir. 
Bizim sizin ölçülerinize uymayabilir ama başkasının tavrı, başkasının hayat biçimi bizim sizin ölçü
lerinize uymasa da biz ona saygı duymak zorundayız. 

"Uç fikirler" demiştir. Bizim bir bakanımız "uç fikirler" deyip kimseyi küçümsemez asla. Ben 
bunu kabul etmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uç fikir olsa bile, bakın, uç fikir olsa bile demokrasilerde -altını çiziyorum-
demokratik bir yolla ifade edilmiş, demokratik bir biçimde ifade edilmiş en aykırı görüşler bile saygı 
duyulacak görüşlerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin hükmüne dayalı 
olarak verilmiş olan içtihat kararları var. Bir görüş sarsıcı da olsa, altüst edici de olsa, rahatsız edici 
de olsa, biz onu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmek ve ona göre de muhatap olmak zo
rundayız. Netice itibarıyla bir grubun fikirleri bizim için uç olabilir. 

Bakın, bazı Alevi dernekleri hafta sonunda Kızılay'da yapılan toplantıya tepki gösterdiler. 

ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Kaç tanesi Sayın Bakan? Vesayet altındaki iki vakıf. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hatta, Sayın İzzettin Doğan -bili
yorsunuz Cem Vakfının Başkanı, o da saygıdeğer Alevi büyüklerindendir, bir bilim adamıdır- belki 
başkasının gösterdiği tepkiden daha aşırı bir tepki gösterdi ve orada bazı sözler söyledi. Sayın İzzet
tin Doğan böyle düşünür, bir başkası farklı düşünür, Alevi-Bektaşi Dernekleri Federasyonu başka 
türlü düşünebilir. 

Arkadaşlar, biz... 

EROL TINASTEPE (Erzincan) Sayın Bakan, olayı çarpıtmayın! Olayı çarpıtmayın! 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - İzzettin Doğan sizin gibi düşünmüyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun, devam edin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlarım -çok 
fazla huzurlarınızı işgal etmeyeceğim- Cem Vakfı Ankara'da büyük bir toplantı düzenledi ve bizzat 
benim Başbakanım bana, Hükümet adına o toplantıya katılmamı, Alevi vatandaşlarımıza bizim me
sajlarımızı, onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmamı istedi, ben bunu yerine getirdim. İlk defa Tür
kiye'de bir Başbakan Alevi vatandaşlarımız tarafından düzenlenen bir yemeğe katıldı, aşure 
dolayısıyla düzenlenmiş olan bir iftar yemeğine katıldı... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Büyük açılım! 

ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) - Sonra ne oldu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .ve Ankara'da Bilkent Otel'de ilk 
defa bir Başbakan böyle bir toplantıya katılmıştır. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sonra ne oldu? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sonra ne oldu, sonra? 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Katıldıklarına pişman oldular. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, 
Alevi vatandaşlarımız şu partiye oy verebilir, bu partiye oy verebilir, düşünce olarak şurada olabilir, 
burada olabilir. Bırakın Alevi vatandaşlarımızı, bu ülkedeki gayrimüslim vatandaşlarımızın bile inanç
larını garanti altına almak, inançlarını en iyi şekilde yaşamak, pratiklerini yaşamak laik devletin boy
nunun borcudur. Laiklik budur aslında, laiklik budur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

EROL TINASTEPE (Erzincan) - Doğru, doğru. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Doğrudur, doğrudur. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Laiklik budur da siz laikliğe karşısınız! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Onun için, sevgili arkadaşlarım, 
tekrar söylüyorum: Biz Hükümet olarak demokratik olarak ortaya konan her tavra saygı duyarız. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Taleplere ne diyorsunuz Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hukuk içerisinde kalmak şartıyla, 
şiddet içermemesi kaydıyla, izinli yapılması kaydıyla her türlü gösteriye, her türlü yürüyüşe... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) Talepler için ne diyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) .. .her türlü platformda ifade edilen 
görüşlere saygı duyarız, katılmasak da saygı duyarız, demokrasi budur. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) Tamam... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, ben Alevi vatandaşla
rımızı da tebrik ediyorum. Birileri, hafta sonu Kızılay'da yapılan toplantıda yine vatandaşın camla
rına taş atılmasını, cam çerçeve indirilmesini, araba yakılmasını bekliyordu, bazılarının temennisi 
buydu. Ama Alevi vatandaşlarımız büyük bir sağduyu örneği göstermişlerdir, orada olgun bir toplantı 
yapmışlardır. Bazı siyasilerin araya girip onları kışkırtmalarına kesinlikle alet olmamışlardır. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Ne demek istiyorsunuz? Siyasiler katılmamalı mı halkın 
toplantılarına? 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Niye rahatsız oluyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Altını çiziyorum, altını çiziyorum. 
Alevi vatandaşlarımızın muhatabı biziz. Talepleri varsa biz onlarla paylaşırız... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne diyorsunuz ama ya! 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Taleplerini açıkladılar, ne diyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .ve demokratikleşme çerçevesinde 
biz Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin mutlu ve memnun vatandaşları olmaları için de elimizden 
geleni yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam ederiz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Ne yaptınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Herkesin inançlarına saygı duyul
ması gerektiğini düşünüyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Cemevleri ibadethane mi değil mi? Cemevlerinden bahset, 
cemevlerinden! 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hepinize sevgiler, saygılar sunu
yorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Efendim. . . 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - İzniniz olursa katkı sunmak istiyorum Sayın Bakana. 

BAŞKAN - Bir dakikalık süre veriyorum, buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

5.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir 'in, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in gündem dışı 
konuşmaya verdiği cevaba ilişkin açıklaması 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Öncelikle Sayın Bakanım söze başlarken Alevilerin, dün Kızılay Meydanı'nda 100 bin insanın 
toplantısını, talebini "Alevilerin sitemi varsa bize yapsın, başkasına yapmaya gerek yok, bize sitem 
edebilirler." diyor. Üzülüyorum ki Sayın Bakan, daha talep ile sitemi karıştırır vaziyette. Aleviler, 100 
bin insan orada toplandı, haklı anayasal taleplerini dile getirdiler. Sayın Bakan, bunu sitem olarak 
kabul ediyorsa Sayın Bakanın Alevileri nasıl anlayabileceğini, nasıl kavrayamadığının bir delili bu. 

Sayın Bakanım, Aleviler Sivas'ta bundan on beş yıl önce 37 aydınımızın yakıldığı, tarihî in
sanlık suçunun işlendiği Madımak Otelinin müze olmasını istiyorlar, talep ediyorlar. Bu konuda İk
tidarınız, bu konuda Sayın Başbakan Alevilerle yemekte ilk defa buluşan Başbakan olmak yerine ilk 
defa Madımak katliamını reddeden, telin eden bir Başbakan olmasını isterdik. Aleviler Madımak'ın 
müze olmasını istiyorlar. Aleviler, köylere hizmet götürürken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - ...Alevi köyü, öbür köye elektrik, su götüreceğim di
yenlerin dışında bir politika bekliyor. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, nedir konu? 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır, önce nedir? 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Aldığınız kadrolarda Alevi mi, Sünni mi. . . 

BAŞKAN - Sayın Özdemir... Sayın Özdemir... 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Niye bunları laf olsun diye boşuna... 

BAŞKAN - Sayın Kaplan... 

HASİP KAPLAN (Sımak) - Sayın Başkan, Sayın Bakan burada bizi tahrik edici bir konuşma yaptı. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Öyle bir şey yapmadı. 

BAŞKAN - İsim söylemedi, herhangi bir isim söylemedi. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - İsim söylemesine gerek yok... 

BAŞKAN - Sayın Kaplan... Sayın Kaplan... 

HASİP KAPLAN (Sımak) - Biz vardık orada Sayın Başkan. Sayın Bakan 100 bin kişilik bir hak 
arayışı yürüyüşünü bile farklı yönlere çekmeye çalışıyor. O açıdan, şimdi izin verirseniz... 
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BAŞKAN - Şimdi, bakın, siyasetçi denildiği zaman, siyasetçi eşittir milletvekili demek değil. 
Dolayısıyla herhangi bir siyasi partiyi, ben çok dikkatle izledim bütün konuşmaları, herhangi bir si
yasi partiyi... Zaten söylediniz. 

Sayın Kaplan, bir dakikayı da geçen bir süre içinde konu anlaşıldı ama söylemeye çalıştığım şey 
şu: Herhangi bir siyasi parti, herhangi bir siyasetçi ismini söylemedi. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Tamam Başkanım, söz almıyorum ama 100 bin kişi bir tek orada 
AKP Hükümetini uyardı. Hâlâ anlamamışlarsa bir şey diyeceğim yok yani ne diyeyim ben daha... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, 60'ıncı madde ihlal oldu sanırım, kısa ko
nuşma boyutunu aştı. 

BAŞKAN - Evet, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır, okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

/.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha 
Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol 'un, doğal gaz fi
yatlarındaki artışın ve topluma etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğalgaz fiyatlarında ortaya çıkan artışların nedenlerinin araştırılması, hükümetin yanlış ve tu
tarsız enerji politikalarının yurttaşlarımıza ve sanayicilere olumsuz etkilerinin tespit edilerek yurt
taşlarımızın doğalgaz fiyatlarındaki artıştan etkilenmemesi için gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

K. Kemal Anadol Hakkı Suha Okay Kemal Kılıçdaroğlu 

İzmir Ankara İstanbul 

CHP Grup Başkan Vekili CHP Grup Başkan Vekili CHP Grup Başkan Vekili 

Gerekçe: 

Siyasi iktidarın izlediği yanlış enerji politikaları, zamanında yeterli yatırım yapılmadığı için dışa 
bağımlılığı artırmış, enerji fiyatları hem yurttaşlarımız hem de sanayicilerimiz açısından altından 
kalkılamayacak bir yüke dönüşmüştür. 

Türkiye doğalgazda yüzde 97 oranında dışa bağımlıdır ve elektrik üretiminin de yüzde 45'ini do-
ğalgazdan sağlanmaktadır. Siyasi iktidar tercihini yenilenebilir enerji kaynaklarından yana kullan
madığı için son altı yılda doğalgaz tüketimi yüzde 100 oranında artmıştır. 

Enerji yönetiminde dağınıklık, yolsuzluk olayları, kötü yönetim bugünkü sorunların baş nedeniyken, 
siyasi iktidar bu yanlış politikalarının bedelini sorumsuzca geniş halk kitlelerinin sırtına yüklemektedir. 

Enerji Bakanı Hilmi Güler'in "Arz güvenliği meselesi bizim değil, EPDK'nın sorumluluğunda" 
şeklinde yaptığı açıklama, böylesine temel bir konuda bile Enerji Bakanlığı ve EPDK arasında bir 
yetki ve görev anlaşmazlığının olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum enerji yönetimindeki dağı
nıklığı net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Arz güvenliğinden bile kendini sorumlu tutmayan 
bir anlayışın sorunların çözümünde katkısı olmayacağı açıktır. 
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Hazine Müsteşarlığınca Ağustos 2008'de yayınlanan "2007 Kamu İşletmeleri Raporu" enerji 
KİT'lerinin nasıl yanlış yönetildiğini net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Rapor'da "Enerji 
KİT'leri arasındaki kronik hâle gelen borç-alacak sorununun devam ettiğine" vurgu yapılarak, BO-
TAŞ'ın mali borçları ve finansman giderlerinin sürekli arttığı tespitinde bulunulmuştur. Bu süreçte 
BOTAŞ nakit ihtiyacını banka kredisi kullanarak ve vergi borçlarını ödemeyerek gerçekleştirmek 
zorunda kalmış, sadece 2007 yılında 401 milyon YTL faiz ödemek zorunda kalmıştır. Rapor'da 
EÜAŞ-HEAŞ'tan olan alacakların zamanında tahsil edilememesi, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret sant
rallerinin TETAŞ'ın kendilerine ödeme yapmamalarını gerekçe göstererek, BOTAŞ'a olan gaz borç
larını zamanında ödememelerinin BOTAŞ'ı nakit sıkıntısına soktuğu belirtilmektedir. 
EÜAŞ-HEAŞ'tan sonra BOTAŞ'a en yüksek borçlu kamu kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediyesi-
dir. Halktan topladığı doğalgaz paralarını ödemeyerek BOTAŞ'ı faiz sarmalına sokan zihniyetin bu
günkü portrede de sorumluluğu olduğu açık bir gerçekliktir. 

Bununla birlikte enerji sektöründe yaşanan ve BOTAŞ üst yönetiminin neredeyse büyük bir bö
lümünün tutuklanmasına neden olan yolsuzluk olgusu da siyasi iktidarın enerji sektörüne "rant" an
layışıyla yaklaştığını ortaya koymaktadır. 

Doğalgaza 1 Kasım 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan vergiler dâhil gerçekte yüzde 
23.85'lik zamla birlikte, 2008 yılı içinde yapılan toplam zam oranı yüzde 82.15'e ulaşmıştır. Kış mev
simi öncesinde yapılan bu acımasız zam, elektriğin yüzde 45'ininin doğalgazdan üretildiği düşünül
düğünde yeni elektrik zamlarını da beraberinde getirecektir. 

Sayın Başbakan ve Sayın Enerji Bakanı yapılan zam konusunda siyasi iktidarın hiçbir sorum
luluğu olmadığını, zammın petrol fiyatlarındaki artışın 6 ya da 9 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yan
sımasından kaynaklandığı açıklamasında bulunmuşlardır. Siyasi iktidarın bu tutumu, çeşitli 
matematik oyunları ile yanlış enerji politikalarını kamufle etmeye yöneliktir. Maliye Bakanının 
"Memur oturup da bütün maaşıyla doğalgaz kullanıyor diye bir şey yok..." şeklindeki açıklaması ise 
siyasi iktidarın ezilen kesimlere yaklaşımını gözler önüne sermektedir. Bu anlayış, IMF'den önce 
halkın ümüğünü sıkmak, mali terör yaratmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir. 

Doğalgaz zamları, tamamen, enerji KİT'lerinin kötü yönetilmesinden, yenilenebilir enerji kay
nakları yerine dışa bağımlılığı artıran yanlış enerji politikalarından, yatırımların zamanında yapıla
mamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu açıdan hem zammın nedenlerinin hem de yoksul halk kesimlerinin zamdan kaynaklanan so
runlarının nasıl giderileceğinin Yüce Meclisimizce ivedilikle ele alınması gerekmektedir. 

2.-Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur ihtarına 
uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28.10.2008 tarihinde Antalya'da polisin dur ihtanna uymadığı öne sürülerek Çağdaş Gemik adlı 
18 yaşındaki bir gencimiz öldürülmüştür. 

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bu şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı, son 
yıllarda giderek artmaktadır. Bu tür olayların oluş şekli, olaylara karışan görevliler hakkında yapılan 
adli ve idari işlemler ve bunların sonuçlan hakkında çeşitli kaynaklarca değişik bilgiler ortaya atıl
makta ve bu bilgiler kamu vicdanını rahatsız etmektedir. 
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Bu nedenle Çağdaş GEMİK ve benzer öldürülme olaylarının açıklığa kavuşturulması ve önlen
mesine dönük gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak için, Anayasa'mızın 98, TBMM İç Tüzüğü
müzün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma 
komisyonunun kurulmasını arz ederiz. 

Gerekçesi ektedir. 31.10.2008 

1) Osman Kaptan (Antalya) 

2) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

4) Tayfur Süner (Antalya) 

5) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

6) Ahmet Ersin (İzmir) 

7) Turgut Dibek (Kırklareli) 

8) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

9) Rahmi Güner (Ordu) 

10) Abdullah Özer (Bursa) 

11) Kemal Demirel (Bursa) 

12) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

13) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

14) Gökhan Durgun (Hatay) 

15) Hüseyin Unsal (Amasya) 

16) Tekin Bingöl (Ankara) 

17) Bülent Baratalı (İzmir) 

18) Hulusi Güvel (Adana) 

19) Atila Emek (Antalya) 

20) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

21) Tansel Barış (Kırklareli) 

22) Hüsnü Çöllü (Antalya) 

23) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

24) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

25) Selçuk Ayhan (İzmir) 

Gerekçe: 

Son yıllarda güvenlik görevlilerinin uygulamaları sırasında, dur ihtarına uymadığı gerekçesi ile 
maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayılarında kayda değer bir artış gözlenmektedir. 

Antalya'daki Çağdaş Gemik olayında olduğu gibi, birkaç saat önce evinden sağ çıkıp, babasının 
motosikletine ehliyetsiz ve kasksız bindiğinden, polisten korkarak kaçtığı için hayatını kaybedenler, 
bir tarafta güvenlik görevlileri. Bu şekilde ki ölüm olayları çok taraflı mağduriyet oluşturmaktadır. 
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Güvenlik görevlilerinin asıl görevleri toplumun can ve mal güvenliğini sağlamaktır. En önem
lisi de can güvenliğidir. Suçluların dahi can güvenliği kamu otoritesine emanettir. Ancak, dur ihta
rına uymamanın ölümle sonuçlanması, can güvenliğini sağlamakla görevli polislerin bu konuda 
gereken özeni göstermemesi, toplumumuzda şikayetleri arttırmaktadır. Hiçbir suç, yargılanmadan 
bir kişinin öldürülmesini mazur gösteremez. 

Dur ihtarına uymadığı için öldürülen vatandaşlarımızın artması, kamuoyunun gündemini o kadar 
meşgul eder hâle gelmiştir ki, bazı kaynaklar dur ihtarına uymadıkları için öldürülenlerin sayılarını 
farklı farklı yayınlamakta, bazı kaynaklar bu tür olaylara karışan güvenlik görevlilerinin Türk Ceza 
Kanununun hangi maddesinden yargılanması gerektiği hususunda adeta kamplara bölünmüş bir şe
kilde, kamuoyuna farklı görüşler ileri sürmektedir. 

Örneğin; bazı kaynaklar bu tür olaylarda ölenlerin sayısının 2006 ve 2007 yılları için sekiz kişi 
olduğunu yazarken, bazı kaynaklar sadece 2008 yılının ilk sekiz ayında 13, bazıları ilk on ayında 33 
kişinin öldüğünü yazabilmektedirler. Yine bu konuda bazı hukukçular, bu olayın faili durumundaki 
güvenlik görevlilerinin; Türk Ceza Kanununun 85. maddesinde tanımlanan ve cezası 3-6 yıl arasında 
hapis olarak belirtilen taksirli öldürme suçundan, bazı hukukçular 20 yıl ile müebbet hapis cezası 
öngören kasten öldürme suçunu düzenleyen maddesinden yargılanmaları gerektiği hususunda fikir
ler ileri sürmektedirler. 

Bu örnek bile bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından ele alınmasının gerek
liliğini ortaya koymaktadır. 

Yine bu tür olaylar yurdumuzun bir çok yerinde meydana gelmektedir. Konunun adli ve idari ma
kamlara intikal edenlerinin bir çoğunun sonucu, mahkemelerin ve idari soruşturmaların uzun yıllar 
sürmesinden dolayı, kamuoyunca takip edilememekte, bu bilinemezlik, kamuoyunda yanlış bilgi
lenmeleri beraberinde getirmektedir. Vatandaşın can güvenliği konusundaki bilgi kirliliği de, bu ko
nunun yüce Meclisimizin gündemine almasını gerekli kılmaktadır. 

Dur ihtarına uymadığı ileri sürülerek öldürülen vatandaşlarımızın mahkeme kararı olmadan öl
dürülmesinin, bir hukuk devleti olan ülkemizde mahkemelerin yetkilerinin güvenlik güçlerince gasp 
edilmesi, sorunun TBMM' de yeni çözümler üretilmesi gereken bir sorun olduğu görüşleri de ka
muoyunda dile getirilmektedir. 

Yukarıda arz ettiğimiz ve kurulacak komisyonun çalışmaları ile ortaya çıkacak sonuca göre; 
yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığının tespiti, kamuoyuna; geçmişte olan üzücü olayla
rın nedenleri, sonuçları, bir daha olmaması için alınacak tedbirlerin neler olabileceği, olayların oluş 
şekilleri, olaya karışan güvenlik görevlileri, ölenlerin ve yakınlarının uğradıkları mağduriyetlerin gi
derilmesi, haklarının yeterince korunup korunmadığı konularında neler yapılıp yapılmadığının tes
pit edilmesi, sağlıklı resmî bilgi üretilmesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için böyle bir 
komisyonun kurulması gereklidir. Saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 
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B) TEZKERELER 

/.- (10/3, 8. 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 101, 119, 145, 146) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin bir ay uza
tılmasına ilişkin tezkeresi (3/583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alın
ması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 17.06.2008 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyonun çalışmalarını tamamlaması için İçtüzüğün 105. maddesi uyarınca 3 aylık çalışma 
süresinin bittiği 16.11.2008 tarihinden itibaren 1 aylık ek süre istenmesi hususunun, Yüce Genel Kurula 
sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Nuri Uslu 

Uşak 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 
içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

VII.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- (11/5) esas numaralı gensoru önergesinin görüşme gününe; gündemdeki sıralama ile ça
lışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 253 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın İç Tüzük 'ün 91 'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine; Genel Kurulun 11/11/2008 
Salı ve 12/11/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının gö
rüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 42 Tarihi: 11.11.2008 

6.11.2008 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 6.11.2008 tarihli 14 üncü Birleşiminde oku
nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkındaki (11/5) esas numaralı gen
soru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 
99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kuru
lun 11.11.2008 Salı günkü Birleşiminde yapılması, gündemin "Ka-nun Tasarı ve Teklifleri ile Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 80 inci sırasında yer alan 253 sıra sayılı kanun tasarısının 
bu kısmın 3 üncü sırasına alınması ve diğer kanun tasan ve tekliflerinin sırasının buna göre tesel
sül ettirilmesi ve 253 sıra sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, Genel Kurulun 11.11.2008 Salı 
günkü ve 12.11.2008 Çarşamba günkü Birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
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görüşülmeyerek 11.11.2008 Sah günkü Birleşiminde (11/5) esas numaralı gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması, 12.11.2008 Çarşamba günkü ve 13.11.2008 Perşembe günkü Birleşimlerinde ise 
11.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Da
nışma Kurulunca önerilmiştir. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Nurettin Canikli Kemal Kılıçdaroğlu 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Fatma Kurtulan 

Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

253 Sıra Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı (1/584) 

Bölümler Bölüm maddeleri Bölümdeki madde sayısı 

1. Bölüm 1-20 20 

2. Bölüm 21-36 

(Ek Madde 3-4-5. ila 

geçici 8-9. Md.ler dâhil) 19 

Toplam Madde Sayısı 39 

BAŞKAN - Öneri hakkında aleyhte ve lehte söz talepleri vardır. 

Aleyhte söz talebi Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e aittir. 

Buyurun Sayın Genç. 

Süreniz on dakika. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bir salı günü bir Danışma Kurulu kararı üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii, bağımsız bir milletvekili olarak burada görev yapmak çok zor, hele 
bu kadar keyfî işlemlerin icra edildiği bir Mecliste. 

Şimdi, bu Danışma Kurulu kararında... Kamu İhale Kanunu Hükümetten on iki madde gelmiş, 
Komisyona gitmiş otuz altı madde çıkmış. İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre komisyonlar kanun 
teklif etmezler. Sayın Başkan, siz daha önce bunu söylediniz burada "Bu son olsun." dediniz ama bu 
komisyonlar sizi dinlemiyor. Yani eğer bu İç Tüzük uygulanacaksa uygulansın, uygulanmayacaksa 
bunları rafa kaldıralım. 

Yine, efendim, salı, çarşamba günleri sözlü sorulan cevaplandırmayalım... Zaten bu Hüküme
tin sözlü sorulan cevaplandırma diye bir problemleri yok, hep yalan beyanda bulunuyorlar, sözlü so
rulara verdikleri cevapların hepsi yalan yani benim sorularıma verilen cevap... Ben başkasının tabii 
şeyi değilim. 
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Şimdi, değerli milletvekilleri, Kamu İhale Kanunu'nu temel kanun kabul ediyorsunuz yani niye 
kabul ediyorsunuz? Devletin bütün maliyesinin harcamalarının yapıldığı bir kanunun, siz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde enine boyuna tartışılmasını niye istemiyorsunuz? Bunu özellikle muhale
fet partilerine de söylüyorum yani. Kamu İhale Kanunu, burada; Hükümetten on iki madde gelmiş, 
Komisyona gitmiş otuz altı madde olmuş, ondan sonra da bunu iki madde hâlinde görüşeceksiniz. 
Kimden neyi saklıyorsunuz? Ben anlamıyorum değerli milletvekilleri. 

Bakın, yani özellikle AKP İktidarı zamanında belediyelerde yapılan ihalelerde, kamuda yapılan 
ihalelerde büyük bir şaibe var. Bunu inkâr eden var mı? Her gün basında söyleniyor. Ve inanmanızı 
istiyorum, her zaman bize bu konularda bilgiler geliyor -özellikle vatandaşların tabii çok sağlıklı bil
giler de göndermesini istiyorum- hepsinde ihale usulsüzlükleri var. Ya AKP'nin ilgili bir il başkanı 
veya belediye meclisi üyesi yani bunların yakınları ihalelere giriyorlar. Şimdi, bu kadar ihale soy
gununun olduğu bir memlekette siz, bunların burada, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
enine boyuna tartışılmasını niye istemiyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) Kaç defa ezbere konuşma dedik. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyi kaçırıyorsunuz? 

ALÎ İHSAN MERDANOĞLU (Diyarbakır) - Ezbere konuşma! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer ezbereyse, gelin... 

Bakın, biz burada konuştuğumuz zaman vatandaşların haberi oluyor bundan. Vatandaşlar görü
yorlar ki şurada şöyle bir ihale yapılmış, hemen bize de bildiriyorlar. Nitekim, işte belediyelerdeki 
imar yolsuzlukları artık ayyuka çıktı, genel başkan yardımcılarınız gitti. 

Değerli milletvekilleri, aslında konu çok ayrıntılı da... 

Biraz önce burada Millî Eğitim Bakanı Alevi inançlı insanlarla ilgili bir konuşma yaptı. Şimdi, 
bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bu konu gitmiş. Avrupa İnsan Hakları, Alevi inancının 
Türk toplumunda derin kökenleri olan bir inanç olduğunu... Ve Avrupa Sözleşmesi'ne göre bunu 
enine boyuna incelemiş; mesela, burada, Anayasa'nın 24'üncü maddesine uygun olarak... Verilen din 
ve ahlak, kültür eğitim ve öğretiminin Anayasa'da belirtilen ilkelere uygun olmadığını söylemiş, 
daire karar vermiş, sonra Hükümet buna itiraz etmemiş, Genel Kurula gitmemiş ve orada kesmiş. 

Şimdi, mesele şu: Pazar günü, Kızılay Meydanı'nda çok olgunca, hakikaten toplumumuza yakı
şan bir olgunlukta, bazı kişilerin bunu rayından çıkarma yolundaki gayretlerine rağmen çıkmamıştır, 
düşünceler dile getirilmiştir. Hemen bir bakanın çıkıp da "Bunlar uç fikirler." demesi çok ayıp bir şey. 

Şimdi, bakın, orada bazı fikirler yanlış olabilir. Mesela, ben de Diyanet İşleri Başkanlığının kal
dırılmasını istemiyorum çünkü Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırdığınız zaman, bu memlekette cema
atler hâkim olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapısı gereği, muhakkak, devletin denetiminde 
ama Anayasa'nın 136'ncı maddesinde tarif edilen tarife uygun bir Diyanet İşleri Başkanlığının olması 
gerekli ama bugün, yalnız Sünni mezhebine uygun olarak, yalnız ona göre icraat yapan bir Diyanet 
İşleri Başkanlığı Türk toplumunu kucaklayamıyor. Anayasa'nın 24'üncü maddesinde belirtilen Din 
Kültürü ve Ahlak Dersi... Dinin bir kültür olarak okutulması lazım.Ahlakın bir ahlak dersi olarak oku
tulması lazım ama burada Millî Eğitim Bakanlığının tedrisat kitaplarına koyduğu bu nitelikte bir eği
tim değil, bu nitelikte bir tedrisat değil. Mesela, şimdi biliyorsunuz, Hazreti Ali'nin bir atı var, "Düldül" 
deniliyor buna. Ee, bu, şeyde, Alevi inançlarında kutsal bir inanç olarak veriliyor ama sen getirmişsin 
din kitabına koymuşsun, demişsin ki: "Hazreti Ali'nin bindiği katır." Bu olur mu yani şimdi? Yani böyle 
bir hitap olur mu? İşte, Millî Eğitim Bakanı gitti. Gelsin, nasıl yazıyor? 

- 7 5 8 -
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Mesela, bir cemden bahsetmişler yine o din dersine konulan bir şeyde. Bizim Pülümür ilçesinde 
19 Mayısta veya işte 23 Nisanda çocukların orada bayramda yaptıkları bir oyunu almışlar, cem diye 
kitaba basmışlar. Ben bunu soru önergesi hâlinde de verdim. 

Şimdi, eğer bir şeyler yapılacaksa, bunları usulüne göre yapmak lazım. Bir de insanların inanç
larıyla alay etmemek lazım. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarımız; şimdi bizim istediğimiz... Alevi inançlı insanlar, 
Sünni inançlı insanlar, bunlar bu memlekette yıllarca kardeşlik içinde yaşamışlardır. Kimsenin de 
kimsenin inancının üzerinde bir şeyi yok. Ama Alevi inançlı insanlar da diyor ki: "Kardeşim, yani 
ben de bu memlekette bir inanç sahibiyim." Adamın inancını beğenirsin beğenmezsin ama o inanca 
saygı göstermek zorundasın. Benim biraz sonra bir kanun teklifim var 37'nci maddeye göre gün
deme alınmasıyla ilgili; aynı konuşacağım. İnşallah, onu da nazara alırsınız. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, birisi çıkıp camide ibadet etmek istiyor, birisi mescitte ediyor. 
Alevi inançlı insanlar da orada kendi inanç sistemine göre, mesela bir sazın eşliğinde inançlarını... 
Orada dua etmek istiyor, Allah'a yalvarmak istiyor. O saz teliyle dokununca toplumda, işte bayanlı 
beyli orada semah tutuluyor. Ee, bu semah onların inanç biçimleri. 

Şimdi, yani Diyanet İşleri Başkanlığının bir genelgesi var. Şimdi burada da okurum. Şimdi diyor 
ki: "Efendim, İslam inancında yalnız cami ve mescit var." Ya, tamam, ben bir şey demiyorum da 
yani ibadet yaptığın yere cami, mescit de diyebilirsin, cemevi de diyebilirsin. Bunda ne kötülük var? 
Yani, İslam dininde... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Kur'an'da cami yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, neyse, var yok. Yani, şimdi... Aslında İslam inancında 
her yerde ibadet edebilirsiniz; dağ başında da edebilirsiniz, evde de edebilirsiniz, her yerde edebi
lirsiniz ama böyle bir isimlendirilmiş. Alevi inançlı insanlar da diyor ki: "Kardeşim, ben de cem-
evinde ibadetimi yapmak istiyorum." Bunda ne var yani bunda "uç" diye bir şey var mı değerli 
milletvekilleri? 

Şimdi, yine okullarda öğretilen din dersleri... Avrupai hukuku kabul etmişiz. Anayasa'mız var. 
Anayasa'mızın 24'üncü maddesi de tabii "Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve de
netimi altında yapılır." diyor, "İlk ve ortaöğretimde zorunlu ama diğerlerinde ihtiyaridir." diyor ama 
din eğitim ve öğretimi ise ancak büyüklerinin müsaadesine göre yapılır. Şimdi, Anayasa burada or
tada iken sen Hükümet olarak bunu uygulamak zorundasın. 

Biraz önce Hüseyin Bey dedi ki: "Efendim, hiçbir AKP'li 'cemevi cümbüş evi' dememiştir." E, 
Tayyip Erdoğan'la ilgili bu konu da defalarca söylendi; çıksın desin ki: "Ben böyle bir şey söyle
medim kardeşim." O zaman biz de diyelim... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kaç defa söyledi, siz dinlemiyorsanız biz ne yapalım! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Çıksın desin efendim, onunla ilgili kaç defa söylendi. Desin ki: 
"Biz böyle bir laf söylemedik." 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, Parlamentonun ülkenin sorunlarına hâkim olması lazım. Bu 
ülke sorunlarının çözümü, böyle getirip de kanunları halkın gözünden kaçırarak olmaz, sorunlardan 
kaçınarak olmaz. 

- 7 5 9 -
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Maliye Bakanı Kemal Bey buraya getiriyor vergi yasalarını. Soruyorum: "Sen 2000 yıllarında 
Foça'da 15 milyar liraya alıp hemen kısa bir süre sonra 1 trilyon 260 milyar liraya sattığın şeyden 
dolayı 1 trilyon 245 milyar lira kâr etmişsin; bunu beyan ettin mi?" Bu soru kendisine 2006'da so
ruluyor; yok, ortada bir şey yok. Şimdi diyor ki: "Ben 2002 yılında defterime yazdım." diyor. E, nasıl 
yazdın? Diyorum ki: "Hasılatta beyan ettin mi?" Onu söyleyemiyor çünkü zaman aşımına uğramış 
2002. 2002 vergi hukuku bakımından zaman aşımına uğramış ama ticaret hukuku bakımından zaman 
aşımına uğramamış. "Getir o defteri ben göreyim." diyorum. Haa, sen zaten kendine uygun noterleri 
buluyorsun yani getirir sahte bir noterden "Yahu, evet falanca defterin falanca sayfasına bu fatura kay
dedilmiş." diyebilirsin ama o aslında maliyeye beyan edilen gelirler içinde var mı? Bunlar çok önemli 
şeyler. Bir memleketin bakanlığını yapan bir kişi, hem de maliyeyi, vergiyi kontrol eden bir kişi eğer 
bunları kamuoyuna güvence veremiyorsa, vergi kaçakçılığı yapmadığı konusunda eğer bir teminat 
veremiyorsa o devlet zaten bitmiş yani o zaman kimden alacaksın bu şeyi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, bugün grubunuzun konuşmasını dinledim. Efen
dim. .. Hiçbir şey söylemiyorlar. Yahu arkadaş, burada ihale yolsuzluklarının daniskası diye geliyor 
mu? Vergi kaçakçılığının daniskası diye geliyor mu? "Tayyip Bey, senin oğlun gemiyi neyle aldı?" 
diyorum. Bunu bize söyle yahu! Hangi parayla aldın? Bu Deniz Fenerine gelen paraların birisi Ze-
keriya Karaman... Zekeriya Karaman'ın oğlu ile senin oğlun bacanak. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sana ne! Başbakanımızı ne ilgilendirir Zekeriya Karaman? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ona 10 milyon euro gelmiş. Bu para nereye gitmiş? 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sen git Zekeriya Karaman'la uğraş, bizimle ne alakası var 
Zekeriya Karaman'ın? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, neyse işte. Bunlar incelenecek beyler! Bunları incele
yelim, ha bir şey yoksa biz çıkar özür dileriz, "Yahu, biz iftira atmışız." deriz ama eğer bizden hep 
şeyleri kaçırırsanız, gözden kaçırırsanız, bizim iddialarımızı karşılayacak ciddi bir cevap veremez-
seniz her gün çıkıp bu kürsülerde söyleyeceğiz, yarın kamuoyunun karşısında da söyleyeceğiz. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Seni ciddiye alan var mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla bunlara, çıkıp burada bize cevap verilmesi lazım. Ve
rilmeyince burada, toplumdan kaçırarak, kanunların müzakeresinden kaçırarak siz bu memlekete 
faydalı hizmet yapmıyorsunuz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Önerinin lehinde ilk söz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak'a aittir. 

Buyurun Sayın Kaynak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Danışma Ku
rulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu öneri, özeti itibarıyla, 253 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 
yani Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bö
lümlerin ekteki cetvele göre olması şeklindedir. Bu kanuna acil ihtiyaç duyulmasının temel sebebi, 
Yüksek Seçim Kurulunun göstermiş olduğu ihtiyaçtır. 
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Ayrıca, yine, Danışma Kurulumuz, bugün gensoru görüşüleceği için bugünkü çalışmaların, gö
rüşmelerin tamamlanıncaya kadar, yarın ve perşembe günü de saat 11,00'de başlayıp 20.00'ye kadar sür
mesini önermektedir. Dolayısıyla Meclisimizin daha fazla süre mesai yapmasını isteyen bir öneridir. 

Danışma Kurulu önerisinin lehinde olacağımızı beyan ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaynak. 

Öneri hakkında aleyhte söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. 

Buyurun Sayın İçli. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Kamer Genc'in de biraz evvel ifade 
ettiği gibi yine bir salı günü, yine önümüzde Danışma Kurulu önerisi. 

Şimdi, ilk olarak bu Danışma Kurulu önerisinde 253 sıra sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın dağıtılan kâğıtların 
80'inci sırasından 3'üncü sırasına alınmasına dair bir öneri var. Geçen salı günü Danışma Kurulu 
önerisini eleştirirken yaklaşık on iki kanun tasarı veya teklifinin öncelikli olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kuruluna getirilmesini eleştirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun gerçekten sayın grup başkan vekili arkadaşlarımın dediği şe
kilde ve biraz evvel lehinde söz alan Milletvekili Arkadaşımızın belirttiği şekilde çok çok önemli ise 
neden geçen salı günü bu kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmedi
niz? 80'inci sıradaki tasarı çok çok önemliyse bir hafta önceki Danışma Kurulu önerisinde bunun ge
tirilmesi gerekirdi. Şimdi, demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi, gerçek gündemi 
belirleyecek şekilde önümüze getirilmiyor. Birincisi, bu görüşümü ifade etmek istedim. 

İkinci olarak değerli arkadaşlarım, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, dağıtılan bu kanun tasarısı 
iki kanunu içeriyor: Birisi Kamu İhale Kanunu, diğeri Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Şimdi, yine 
Danışma Kurulunun önerisinde, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre bu kanunun temel kanun ola
rak görüşülmesi talep ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, İç Tüzük'ümüzün 91 'inci maddesi çok açık bir hüküm ifade ediyor. Şimdi 
bu kanun tasansı otuz beş madde veyahut otuz altı maddeden ibaret. Çok çok önemli kanunlar temel 
kanun. Örneğin: Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu 
gibi kapsamlı, geniş kanun tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisinde temel kanun olarak görüşü
lür. Bu benim görüşüm mü? Bu benim görüşüm değil. İç Tüzük'te amir hüküm var. Bakın ne diyor? 
"Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel il
keleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanın
daki özel kanunlann dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada 
ahenk sağlaması..." İç Tüzük devam ediyor, yani bu hâllerde ancak bölüm olarak görüşülebilir. Aksi 
takdirde, bu kanunun her maddesinin İç Tüzük'te belirtilen şekilde ayrı ayrı, madde madde görüşül
mesinde büyük yarar var. İç Tüzük'ü değiştiren daha önceki Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye
lerin iradesi bu şekilde tecelli etmiş. Siz, her kanunu "temel kanun" diye Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine getirirseniz, alelacele kanunlaşmasını sağlarsanız ve milletvekillerinin dene
timinden kaçırmaya kalkarsanız, bu, Parlamento hukukuna aykırı bir yöntemdir. 
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Şimdi erken seçim geliyor. Değerli arkadaşlarım, neden bu derece acele? Yine birçok salı gün
leri yaptığım konuşmada belirttiğim gibi Türkiye'nin gündemi gerçekten çok ağır. İşte ekonomik 
krizden bahsediliyor, çiftçi bitmiş, işçi bitmiş, emekli kan ağlıyor, tüccarlarımız, sanayicilerimiz ne
redeyse anahtar teslim durumuna gelmiş, bir tarafta başka birtakım sıkıntılar var, terörle ilgili sıkın
tılar var. Değerli arkadaşlarım, Hükümet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine acil diye 
getireceğiniz olayın mutfaktaki yangını söndürecek kanunlar olması lazım. İnsanlarımıza iş bulabi
lecek... İşverenlerimiz kan ağlıyor, her gün açıklama yapıyorlar, diyorlar ki: Hükümet bize destek 
versin. Krizde ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Eğer iflas olursa işten çıkartmalar artacak, işsizler ordu
suna yeni işsizler girecek. Bununla ilgili kanun getirin diye Hükümetten yardım beklerken önümüze 
Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair bir kanun 
getiriliyor ve otuz beş maddelik kanun temel kanun olarak önümüze getiriliyor. 

Bu uygulamalardan vazgeçmek lazım. Hükümet bu uygulamaya devam ettiği sürece bizler eleş
tirilerimizi yönelteceğiz. 

Benim bugünlük söyleyeceğim bunlar. Bunlara gerçekten hassasiyet gösterilmesi gerekir diyo
rum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

Önerinin lehinde son söz Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli'ye aittir. 

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Danışma Kurulu önerisi
nin lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Danışma Kurulu önerisiyle, özellikle bu haftanın çalışma gündemi oluşturulmaktadır. Buna göre, 
bugün, Enerji Bakanımız hakkında verilen gensoruyla ilgili görüşmeler gerçekleştirilecektir. Yani, 
yarın, çarşamba günüyse, iki tane yarım kalan kanun tasarısının görüşmeleri sürdürülecektir. Bun
lardan bir tanesi serbest bölgelerle ilgili kanun tasarısı, sanıyorum 5'inci maddede kalmıştık, diğe-
riyse bazı varlıkların millî ekonomiye kazandın İmasına ilişkin kanun tasansı, o da 4'üncü maddesinde 
kalınmıştı. Yarın, o iki kanun tasarısının görüşülmesi planlanıyor, öneriliyor ve perşembe günüyse, 
Kamu İhale Kanunu'nun görüşmelerine başlanması öneriliyor ve aynı zamanda temel yasa olarak gö
rüşülmesi İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi çerçevesinde öneriliyor. 

Değerli arkadaşlar, biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız, özellikle otuz dokuz maddeden olu
şan ve Kamu İhale Kanunu'nda önemli değişiklikler getiren kanun tasarısının temel yasa olarak gö
rüşülmesine eleştiri getirdiler ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesinin özüne, ruhuna uygun olmadığını 
ifade ettiler. Şimdi, sanıyorum burada bir yanlış yorumlama söz konusu. İç Tüzük'ün 91'inci mad
desinde belirtilen şartlar, her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bunlar, toplu olarak aranması 
gereken şartlar değildir. Yani, bir kanun tasarısının temel yasa olarak görüşülmesi için aranan şartlar 
açısından topluca değerlendirilmesi gereken şartlar değildir. Bu itibarla, 91'inci maddede belirtilen 
şartlardan herhangi bir tanesi gerçekleştiği takdirde, o kanun tasarısının temel yasa olarak görüşül
mesi ve Genel Kurula önerilmesi mümkündür. 

Biraz önce Sayın İçli okudu, ben, sadece ilgili, altını çizmek istediğim kısmı okuyorum: 
".. .kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi..." Bu da, bir kanun tasarısı
nın temel yasa olarak görüşülmesi için yeterli olan şartlardan bir tanesi. Bir başka ifadeyle, eğer, her
hangi bir kanun tasarısı, kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendiriyorsa, bunun 
temel yasa olarak görüşülmesi ve tartışılması mümkündür İç Tüzük'ün 91'inci maddesi çerçevesinde. 
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HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Bütün kanunlar toplum için çıkıyor. 

NURETTİN CANÎKLİ (Devamla) Tabii, hiç kimse, Kamu İhale Kanunu'nun -otuz dokuz 
maddelik, ciddi anlamda değişiklikler içeriyor- kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü 
ilgilendirmediğini söyleyemez. Bu itibarla, 91 'inci maddenin özüne de, lafzına da uygundur ve Da
nışma Kurulu önerisi bu açıdan bakıldığında, İç Tüzük'le herhangi bir çelişki içermemektedir. 

Değerli arkadaşlar, yine biraz önce bir konuşmacı arkadaşımız birtakım ithamlarda bulundu. Bunu 
sık sık yapıyor gerçi ama hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz: Eğer bir somut belgeye daya
nan ya da genel anlamda tevsik edilebilen bir suçlama, bir iddia söz konusuysa kamu yöneticileri hak
kında ya da siyasetçiler hakkında, elbette bunları arkadaşlarımızın ifade etmeleri, kamuoyuyla 
paylaşmaları son derece doğaldır ancak bu şartları taşımıyorsa, herhangi bir delil, herhangi bir belge, 
herhangi bir somut tevsik edilecek bir araç yok ise ve buna rağmen çıkıp birileri birilerini suçlamaya 
çalışıyorsa bu etik değildir arkadaşlar. En hafif ifadeyle etik değildir. Yani somut olarak ortaya konu
şacaksınız, insanların kafasını karıştıracaksınız, insanların kafasında soru işareti oluşmasına yol aça
caksınız, ondan sonra da rahat rahat bütün bu eleştirilere, ikazlara rağmen bu tavrınızı sürdüreceksiniz. 

İşin bir başka garip boyutu şu: Bir iddia tevsik edilmediği takdirde herhangi bir suçlama getiri-
yorsanız ispat külfetini suçlanan kişiye yüklemek gibi bir anlam içerir bu ve bunun, tam anlamıyla 
bu mantığın bir hukuk garabeti olduğunun da kabul edilmesi gerekir. Çünkü olmayan bir şeyin ispatı 
mümkün değildir, yani daha doğrusu olmadığının ispat edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle en 
temel hukuk kuralıdır, bir iddia sahibi iddiasını getirdiği zaman tevsik etmek zorundadır. Aksi hâlde 
bu konuşma boştur, anlamsızdır, içi boş bir konuşmadır, değersiz bir konuşmadır ve biz temenni edi
yoruz, diliyoruz benzer konuşmaların, yani herhangi bir şekilde tevsik edilmeden, delillendirilmeden 
ortaya atılan iddiaların bu Meclis kürsüsünden ya da herhangi bir yerden dile getirilmemesi... Ve bu 
ne o kişiye ne siyasi hayatımıza ne de bu milletin faydasına, geleceğine bir katkı sağlar. Sadece si
yasi ortamın gerginleşmesine ve esas tartışılması gereken konuların sağlıklı, daha sakin bir ortamda 
tartışılması hususunu ortadan kaldırır ve sonuç olarak ülkeye, hepimize olumsuz etkileri olur ve zarar 
verir. Elbette bu tür iddialar ortaya atıldığı zaman, ispat edilemeyen, delillendirilemeyen, afaki, an
lamsız, nerede olduğu belli olmayan, nerede yapıldığı belli olmayan konuşmalar yüklenilerek ya da 
itham edilerek olduğu zaman, elbette, bu iddialarla, bu haksız töhmetlerle karşı karşıya kalan kişiler 
ve onların temsilcileri de gereken konuşmalarla ya da gereken üslupta bu tür iddialara cevap vere
ceklerdir. Ama bunun, söylediğim gibi, hiç kimseye katkısı yok. 

Özellikle bir sayın konuşmacı bunu âdet, alışkanlık hâline getirdi. Lütfen, konuşurken, delil ola
rak ortaya koysun bir şey, zaman versin, süre versin, bir şeyler söylesin, somut olarak bir şeyler söy
lesin ama bunların hiçbirisi yok. Tevsik etme anlamında, tevsik edilmesini sağlayacak, gerektirecek 
hiçbir şey ortaya koymadığı hâlde, inanılmaz, içi boş, anlamsız ve gerçek olmayan -gerçek olmayan 
diyoruz rahatlıkla, çünkü delillendirilmediği için söylüyoruz ve delillendirilmesi de mümkün değil 
çünkü doğru değil- ve bu iddia edilen hususlarla ilgili olarak da bu iddiaya muhatap olan işte Sayın 
Başbakanımız, ilgili bakanlarımız da bu konuda defalarca açıklama yapmalarına rağmen, ısrar edil
mesini de anlamak gerçekten mümkün değil. Belki hiç muhatap olmamak lazım ama Meclisin kür
süsünden millete karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun değerli üyelerine karşı yapılan bir 
konuşma içerisinde sarf edildiği için elbette bunları dikkate alıyoruz ve bir şeyler söyleme gereği 
hissediyoruz. Aslında arzumuz, temennimiz de bizim çıkıp böyle boş, anlamsız, içi boş konuşmalara 
cevap vermek değil ama mecbur kaldığımız için söylüyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek gerekiyor: Bakın, yine biraz önce çok afaki 
"Efendim, işte, yandaşlara ihale veriliyor..." Biliyorsunuz 2002 yılından önce kamu kurumlarının 
alım satımlarıyla ilgili düzenleme 2886 sayılı Kanun tarafından, Kanun'daki hükümler çerçevesinde 
yürütülüyor idi ve gerçekten bu Kanun'un içerdiği özellikle belli bazı hükümler nedeniyle çok tar
tışma konusu yapılıyordu. Bunlardan bir tanesi, örnek olarak söylüyorum, davetiye usulü. Özellikle 
açık ihale sistemini sınırlayan ciddi anlamda hükümler içermesi nedeniyle, haklı olarak, eleştiriye tabi 
tutuluyordu ve 2001 yılında değiştirildi. Bu düzenleme değiştirildi ve uygulaması ilk defa, ağırlıklı 
olarak AK PARTİ Hükümetleri döneminde yapıldı. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 15 defa değiştirildi. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Esas itibarıyla düzenlemenin çatısı 2001 yılında dizayn 
edildi, daha sonra küçük değişiklikler oldu ama bu çatı korundu. Bu anlamda herhangi bir problem 
yok ve 2886 sayılı Kanun açısından bakıldığında, ihaleye katılımcıların sayısının artırılması, daha re
kabetçi bir ortamın sağlanması anlamında, çerçevesinde değerlendirildiğinde, şu anda uygulanan 
Kanun, 2886 sayılı Kanun'a göre, önce uygulanan, daha önceki dönemlerde uygulanan Kanun'a göre 
çok daha ileri hükümler içeriyor ve özellikle, ihalelerde yapılabilecek olan yolsuzlukların önünü baş
tan kapatıyor. Çünkü, ilke olarak, bütün ihaleler, tüm kamu kurumlarının, belediyeler dâhil, onların 
şirketleri dâhil, tüm KİT'ler dâhil. Biliyorsunuz, daha önce KİT'ler, 2886 sayılı Kanun kapsamında 
alım satım işlemlerini gerçekleştirmiyorlardı. Ama, 2002 yılının sonundan itibaren, 2003 yılı başın
dan itibaren, ağırlıklı olarak uygulandığı için söylüyorum, bütün bunlar açık olarak herkesin rahat
lıkla girebileceği ihale yöntemiyle yapılmaya başlandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum: Şu anda 
uygulanan ihale yöntemi, zaten, bu tür suistimallere büyük oranda kapalıdır değerli arkadaşlar, özel
likle 2886 sayılı İhale Kanunu'yla kıyaslandığında. Anlatımlarda, lütfen, bu hususa dikkat etmek ge
rekiyor. Yani, eğer öyle bir niyeti olsaydı AK PARTİ iktidarlarının, şu anda uygulanan kamu ihale 
mevzuatını, eski 2886 sayılı İhale Kanunu'nda yer alan ve idareye ihaleyi yönlendirme noktasında 
imkânlar sağlayan, birtakım fırsatlar veren o hükümleri değiştirebilirdi. Ama kesinlikle böyle bir 
yola gidilmedi. Neden? Çünkü baştan itibaren kamu ihaleleri yapılırken bu tür suistimaller ortadan 
kalksın ve kamu otoritelerinin, bu ihaleleri yürütmek durumunda olan insanların ihalelere müdaha
leleri asgariye insin, minimize edilsin. Amaç buydu ve bu konuda da en ufak geriye adım atılmadı, 
bunların takdir edilmesi gerekir değerli arkadaşlar. Bu, elbette, hükümetlerin, yönetici olan büro
kratların, yürütmek durumunda olan insanların görevidir. Elbette, kamu ihalelerinde yolsuzlukların 
en az seviyede oluşabilmesi için gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Biz de onu yapıyoruz. 
Bu değerlendirmeler yapılırken, eski dönemlerde uygulanan kanunlarla bu kıyaslamayı yapmak lazım 
ve global anlamda, bütün olarak da bakıldığında, özellikle bu nedenden dolayı, bu gerekçeyle es
kiyle kıyaslanamayacak kadar şu andaki uygulanan kamu ihale mevzuatı bu tür uygulamalara kapı
lıdır ve zaten hem kamunun satın alımlarda uyguladığı fiyatlar hem de.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

.. .satışlarda uyguladığı fiyatlarda ortaya çıkan rakamları dikkate aldığınızda bu gerçek çok net 
olarak ortaya çıkar. 

Ben, Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 



TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 O: 1 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, konuşmacı benimle ilgili diyor ki: "Hiçbir delil or
taya koymuyor, afaki konuşuyor." 

AHMET YENİ (Samsun) - Otur yerine be! 

Sayın Başkanım, böyle bir usul var mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben, Kemal Unakıtan'm 1 trilyon 245 milyar lirayı bir faaliyette ka
zandığını beyan etmesini istiyorum. Ben, Deniz Fenerinden Türkiye'ye gelen paraların bazı kişile
rin gemi alımlarında kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesini istiyorum. Ben, ATV ve Sabah 
ihalesinde 6 tane kişi ihaleye girdiği hâlde sonradan niye çıkarıldı, bunu araştırmak istiyorum. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Otur yerine be! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bundan daha müspet, daha müşahhas bir olay var mı efendim! 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, oku
tup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERGELER 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tekliji'nin (2/191) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/191 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimin İçtüzü
ğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını, 

Arz ederim. 23/06/2008 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN Önerge sahibi Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Buyurun Sayın Genç. 

Süreniz beş dakika. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün 37'nci madde
sine göre verilmiş bir istemim üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Tabii, burada konuşma imkânımız çok sınırlı olduğu için çok şeyleri söyleyemiyoruz. Mesela, 
şimdi eğitim - öğretimin ortalarına gelmişiz daha Tunceli'de bir yurt yok arkadaşlar. Bugün bana 4 
tane öğrenci telefon ediyor "Kalacak yurdumuz yok." diyor. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Üniversiteyi kurduk, onu da yapacağız merak etme. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani çok zor durumda insanlarımız. Bu terör zararından daha şim
diye kadar, bir buçuk seneden beri bir vatandaşa bir kuruş ödenmiyor. Neyse, bunlar şey değil de. . . 

Şimdi, değerli milletvekilleri, ikiyüzlü olmaya hiç gerek yok, açık seçik, net konuşmamız lazım. 
Benim kanun teklifim şu: Şimdi mevcut hukukumuza göre, yürürlükteki kanunlara göre, gerek 
442 sayılı Köy Kanunu'na göre gerekse 3194 sayılı Kanun'a göre ibadet yerleri arasında cemevleri 
sayılmamış. İşte ibadet yeri olarak mesela 3194 sayılı Kanun'da cami, mescit, kilise, sinagog, havra 
sayılmış ama cemevi sayılmamış. 
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Bizim verdiğimiz önergede... Daha önce biliyorsunuz buraya bir kanun geldi Hükümet tarafın
dan. İşte sinagogda, havrada, kilisede sarf edilen elektrik, su paraları belediyelerin bütçesiyle, dev
letin, yani bizim verdiğimiz vergilerle ödenecek deniliyor. Bu memlekette de sayısı 15 milyon mu, 
20 milyon mu, bir Alevi vatandaş kitlesi var. Bu Alevi vatandaş kitlesi vergi veriyor ve bu vergi... 
Yani siz Yahudi'nin, Ermeni'nin ibadet yerine onun yakıt parasını vermeyi kabul ediyorsunuz ama 
cemevi diye Alevi inançlı insanların ibadet ettiği yere vermek istemiyorsunuz. Yani AKP'lilerin... 
Yani burada açıkça tablo.. .Şimdi biz de diyoruz ki. . . 

AHMET YENİ (Samsun) - İktidardayken niye yapmadınız? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya tamam kardeşim, ben anlatayım. İşte, siz bilirsiniz... 

AHMET YENİ (Samsun) - İktidardayken niye yapmadınız? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, yapmadık, size yapın diyoruz. 

Şimdi diyoruz ki: Arkadaşlar, bugün Türkiye'de bir Alevi gerçeği var. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararı var. Türk toplumunda derinlikleri olan bir toplum. Sayısı 15-20 milyon veya 
25 milyon. Mesele çok açık. Yani bir Sıhhiye Meydanı 'nda birileri 100 bin insan topluyorsa bu sese 
kulak vermek lazım. 

Benim getirdiğim kanun teklifinde diyoruz ki: 442 sayılı Köy Kanunu'nun 2 ve 91'inci mad
delerinde yer alan "cami" ibaresinden sonra gelmek üzere "cemevi" ibaresinin eklenmesi... Yine, 
3/5/1985 tarihli ve 3190 sayılı İmar Kanunu'nda yer alan ibadet yeri tarif edilmiş. İbadet yeri olarak 
"cami, cemevi, mescit, kilise, sinagog, havra" olarak değiştirilmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, inanç bir gönül bağıdır. Yani insan kendi gönlüne göre, kendi düşüncesine 
göre ibadet eder. Yani "Sen git ille şurada ibadet et." diyemezsiniz. Vatandaşın büyük bir kısmı... 
Tabii ki bizim Sünni kardeşlerimizin inançlarına en ufak bir saygısızlığımız yok. Camiye gidiyor ca
mide ibadetini yapıyor, Alevi vatandaşların bir kısmı da gidiyor oraya ama bir kısmı diyor ki: "Kar
deşim, inancıma göre ben cemevinde yapacağım. Ee, cemevinde yaptığıma göre, ne olur yani bir 
cemevi, ibadet edilen yerin ismine 'mescit' yerine, 'cami' yerine 'cemevi' kelimesi ilave edilse bun
dan kim ne zarar görebilir?" Bilakis, bence mantıklı. Kaldı ki bu gibi şeylerde mantık da aramamak 
lazım. Diyor ki: "Kardeşim, ben cemevinde, yani cemevinde yapılan cemlerde o sazın teli altında Al
lah'a yalvarmak istiyorum, dinî ibadetimi böyle yerine getirmek istiyorum. Yani niye siz kiliseye, 
ondan sonra sinagoga verdiğiniz imkânları buna vermiyorsunuz?" 

İşte, diyoruz ki bunu kabul edin. Özellikle AKP'lilerden rica ediyorum, bunu gündeme alırsa
nız. .. Zaten hemen çıkarmazsınız yani değil mi? Yani gündemde gider, kalır ama hiç olmazsa yani 
tabii bu kamuoyu bizi dinliyor, ya işte, en azından bir saygı gösterildi, bu gündeme alındı... Ha, yine 
"çıkar, çıkmaz" meselesi değil ama reddederseniz siz bilirsiniz yani. Bu bir harekettir, bir gösteriş
tir. Ben sizden de rica ediyorum yani bu teklifin reddedilmemesini, gündeme alınmasını, sonra gün
demde olgunlaşmasını. Gerekirse çıkarırsınız, gerekirse çıkarmazsınız, takdir sizin. Ama mademki 
dün de böyle, pazar günü burada büyük bir toplumdan böyle bir istek geldi, o insanlara da "Ya, tamam 
kardeşim, biz de sizin isteklerinize cevap veririz." gibi bir düşünce içinde olunursa bana göre kimse 
bir şey kaybetmez, hem memleket de kazanır, insanlar da bir sevgi duyar, "Ya, tamam işte, en azın
dan bir iktidar partisi de buna bir sıcak baktı." denilir. Bunu sırf sizi, yani şey etmek değil. Ben olsam 
ben buna... Yani böyle bir teklif sizden gelse ben iktidarda olsam "Kabul" derim, ne olacak yani. 
Bunda daha açıkça verdiğiniz bir şey de yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii bu konuları reddettiğiniz zaman 
yani bunun mantığını da ben anlamıyorum. Dediğim gibi yani eğer reddedilirse derim ki: "Kardeşim, 
işte AKP kiliseye, sinagoga, bilmem şuraya verilen, orada, onu ibadet yeri yapıyor, kabul ediyor ama 
bu memleketin halis muhlis İslam felsefesini benimsemiş Alevi vatandaşların ibadet yerini ibadet 
yeri kabul etmiyor." Bu, bu kadar kolay bir şey. 

Sizden ricam, benim bu teklifimin gündeme alınması konusunda oy kullanmanızı diliyor, say
gılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Önerge hakkında, Sivas Milletvekili Sayın Malik Ecder Özdemir. 

Buyurun Sayın Özdemir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce gündem dışı konuşmaya cevap veren Sayın Bakanın tavnnı gerçekten ibretle izledim, 
Sayın Başbakanın tavrının bir kopyası Sayın Bakanın tavrı da. Ulufe dağıtan bir zihniyet anlayışıyla 
Sayın Başbakan bu tavrını giderek bütün bakanlara şamil hâle getirdi. Sayın Bakan, burada, konuş
masında "Alevilerin sitemi varsa dinlemeye hazırız." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, 100 bine yakın Alevi yurttaşımız önceki gün demokratik ve Anayasa'dan 
doğan haklarını talep ettiler. Bu talep karşısında Sayın Said Yazıcıoğlu "Bu uç taleplerle uğraşacak vak
timiz yok." dedi. Sayın Millî Eğitim Bakanı da çıktı, burada "Alevi kardeşlerimizin bir sitemi varsa, 
cumhuriyet Hükümeti olarak bu sitemi dinlemeye hazırız." diyor. Bir kere bu bakış açısını mahkûm 
etmek durumundayız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani, toplumun ezici bir çoğunluğunun, haklı, ana
yasal, demokratik talebi karşısında bunu bir sitem gibi görmek, varsa bu sitemlerini Almanlara yapa
cak değiller, gelsinler bize yapsınlar demek, kelimenin en basit şekliyle, gerçekten, bence hafifliktir. 

Değerli arkadaşlarım, Aleviler ne istiyor? Aleviler, cemevlerinin resmî statüye kavuşmasını is
tiyor. Görünürde buna AKP'li hiçbir yetkilinin hayır dediğini duymuyoruz, ama iş kanun teklifine gel
diğinde, ne yazık ki, bu teklifimiz yıllardır reddediliyor. Aleviler ne istiyorlar? Aleviler bundan on 
beş yıl önce Sivas'ta yaşanmış ve insanlık dramı olan, 37 aydınımızın hunharca yakıldığı olayları telin 
etmek adına Madımak Oteli'nin müze olmasını istiyorlar. Bunun uç tarafı neresi değerli arkadaşla
rım? Cemevlerinin ibadethane olması için geçen dönemde -22'nci Dönemde- Milletvekilimiz Sayın 
Ali Rıza Gülçiçek kanun teklifi verdi. Madımak Oteli'nin müze olması için yine geçen dönemde İs
tanbul Milletvekilimiz Berhan Şimşek kanun teklifi verdi. Ben, bu dönemde, Madımak Oteli'nin 
müze olması için kanun teklifi verdim. Ama ne yazık ki bizim sesimiz bu çoğunluk tarafından ya din
lenilmiyor ya dikkate alınmıyor, toplumun talepleri dikkate alınmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan "Alevilik açılımı" diye bir kampanya yürüttü geçen dö
nemde, "Bizden ne istiyorsunuz?" diye. Aleviler cemevinin cem olmasını sizden değil, Madımak Ote
li'nin müze olmasını sizden değil, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinden istiyorlar. Alevilerin sizden 
istediği, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin söylediği gibi eline, beline, diline sahip olmanızı istiyorlar. Al
evilerin en büyük isteği bu. Demokrasinin derinleştirilmesini istiyorlar. Bakanlıklara eleman alınırken, 
bırakın genel müdürü, müsteşarı; çaycı alınırken "Doğum tarihin, doğum yerin nere, Alevi misin, Sünni 
misin?" diye bakılmadan, doğru dürüst, demokratik anlamda yansız, tarafsız davranılmasını istiyorlar. 

Bu kürsüden soruyorum: Diyanet İşleri Başkanlığında Alevi bir tane çaycı var mı Sayın Mil
letvekili? İlgili Bakan gelsin, buradan cevap versin. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Seyfi Oktay'ı mı anlatıyorsunuz? 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Alevi bir tane çaycı var mı? Alevi bir tane müsteşa
rınız var mı, genel müdürünüz var mı? 

Sivas'ta, Erzincan'da, Tunceli'de, Anadolu'da hizmet götürürken köylere, hangi köyden size 
oy çıktığı ya da çıkmadığına bakmaksızın, hangi köy Alevi köyü, hangi köy Sünni köyü ayrımını yap
madan herkese eşit muamele yapmanızı bekliyorlar değerli arkadaşlarım. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Millet bunları biliyor, takdir ediyor. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Şimdi, söylenecek çok söz var. Gerçekten cemevle-
rinin ibadethane yapılması tıpkı camiler gibi, camilerimiz gibi, onların faydalandığı kanuni haklar
dan, indirimlerden faydalansa kime ne zararı var? Sivas'taki Madımak Oteli'nin aydınlanma müzesi 
yapılmasının sizlere ne zararı var, kime ne zararı var? Sayın Başbakan, insan hak ve özgürlükleri de
yince sadece türbandan ibaret zanneden Sayın Başbakan, 37 aydının yandığı, katledildiği bu katliamı 
bir kere olsun çıkıp telin ettiğini, lanetlediğini söylese ne zarar görür acaba Sayın Başbakan? Yani top
lumun bu haklı taleplerine, kulak ardı ederek, görmemezlikten gelerek... 

Samimi değilsiniz, burada söylediğinizin hiçbirinde samimi değilsiniz. Samimiyseniz soruma 
cevap verin: Kaç tane Alevi kökenli genel müdürünüz var iktidarınız döneminde? Diyanet İşlerinde 
kaç tane Alevi kökenli yurttaşımız görev alıyor, maaş alıyor değerli arkadaşlarım? 

Bu taleplerimizi böyle gürültüye getirerek, yok diyerek, tavır koyarak, bununla bir yere varmak 
mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Elbette Aleviler her zaman demokrasiden, laiklikten ve cumhuriyetten yana oldular. Eğer Al
evilerin gönlünü almak istiyorsanız, Alevilerin oyunu almak istiyorsanız önce demokrasiye, önce 
laik cumhuriyete, önce Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten, yürekten sahip çıkın. Alevilerin gönlünü 
almanın yolu buradan geçiyor. Öyle, laga lugayla, "alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete" ile ol
muyor. Hizmette eşitlik istiyor Aleviler, işe alınırken, köye hizmet götürülürken eşitlik istiyorlar, 
inançlarına saygı istiyorlar değerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle, Kamer Genc'in verdiği bu kanun teklifinin gündeme alınmasını ben de talep edi
yor, yüce heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

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

Birleşime on dakika süreyle ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.59 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.14 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15'inci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Mil
letvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, elektrik ve doğal gaz başta olmak 
üzere enerji zamlarıyla vatandaştan zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturama
dığı, enerji arz güvenliği için gereken tedbirleri alamadığı ve bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler hakkında Anayasa'nın 
99'uncu, İç Tüzük'ün 106'ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin (11/5) esas numa
ralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

VIII.- GENSORU 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

/.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural 
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla 
vatandaşları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği 
için gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/5) 

BAŞKAN - Hükümet? Burada. 

Önerge daha önce bastırılıp dağıtıldığı ve Genel Kurulun 6/11/2008 tarihli 14'üncü Birleşiminde 
okunduğu için tekrar okutmuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 99'uncu maddesine göre, bu görüşmede, önerge sahiplerin
den bir üyeye, siyasî parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için on dakika, gruplar ve Hükümet için yirmişer dakikadır. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi Bursa Milletvekili Sayın 
Necati Özensoy. 

Gruplar adına: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan. 

Sayın Özensoy, buyurun. 

Süreniz on dakika. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Sayın Doktor Hilmi Güler hakkında, Anayasa'nın 99'uncu, İç Tüzük'ün 106'ncı madde
leri uyarınca gensoru açılması talebiyle ilgili önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
heyeti saygıyla selamlıyorum. 
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Dün 10 Kasım, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ün 70'inci 
ölüm yıl dönümüydü. Rahmetle anıyor, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını 
bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. 

Türkiye ekonomik krizin etkilerinin ve endişelerinin yoğunlaştığı böyle bir ortamda reel sektö
rün artan maliyetlerine, kaybolan rekabet gücüne, azalan istihdamına çözüm paketleri oluşturması, 
vatandaşlarımızın içine düştüğü borç krizinden kurtulmasını, satın alma gücünü korumasını sağla
yacak tedbirler alması gerekirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının uyguladığı enerji politikaları 
sonucunda bugün vatandaşlarımız ve üretim sektörü, elektrikte ve doğal gazda yapılan son zamlarla 
haksız ve büyük bir bedel ödemekle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Öncelikle Sayın Bakanın göreve geldiği yıldan bugüne kadar elektrikle ilgili güvenilir kapasi
telere ve yaptıklarını bir gözden geçirelim. TEİAŞ'ın verilerine göre 2003 yılında kurulu güç 35.502 
megavat olup, 1999-2003 yılları arasında güç artışı ortalama yıllık 8,8'dir. 2003-2008 yılları ara
sında güç artışı ortalama 3,6 olup, 2008 itibarıyla 42.359 megavattır. Sayın Bakan bu rakamları ve
rirken 2002 yılını baz alarak veriyor. 2003'teki kurulu gücün 2002'de tamamlanan projeler olduğunu, 
2003 yılındaki santrallerin gökten inmediğini unutmamalıdır. 

Türkiye'de elektrik ihtiyacı her yıl yüzde 8 ortalama artmaktadır. Güç artışının yüzde 3,6 ol
duğu tespitine göre, Sayın Bakan 2003 yılına kadar yaklaşık yüzde 20 yedekli çalışan santrallerin mi
rasını yemiştir. Yine, TEİAŞ'ın verilerine göre 2008 yılı itibarıyla arz açığı küçük de olsa başlamış, 
matematik olarak 2012 yılma kadar iktidarda kalacakları düşünülürse, lisans almış ve inşaat hâlin
deki bütün santrallerin üretime geçtiğinde bile üretim 223 milyar 911 milyon kilovat saat olmasına 
rağmen talep 280 milyar 636 milyon kilovat saat olacaktır. Sayın Bakan, yaklaşık 51 milyar kilovat 
saatlik bu açığı nasıl kapatacağını veya nereden karşılayacağının açıklamasını yapmalıdır. 

Ayrıca, verilerin içinde 2012 yılında 1 milyar 143 milyon kilovat saat motorinden 10 milyar ki
lovat saat fuel oilden üretimin olması, ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur. Elektrik üretimi 
yapan KİT'lerde kapasite kullanım oranları artmasına rağmen verimli üretim yapılamamaktadır. 

Yine EÜAŞ'ın, Irak'a ihraç edilmek üzere Kartet'e sattığı elektrikten 12 milyon dolar zararı tes
pitler arasındadır. 

Ayrıca, Türkiye elektrik sisteminde ikili anlaşmaların dışındaki kısım, piyasa mali uzlaştırma, 
dengeleme sistemi üzerinde serbest elektrik piyasasından alınıp satılmaktadır. Son aylarda bu piya
sadan aylık yaklaşık 1 milyar YTL mertebesinde alım olup kilovat saati 22 kuruşu bulmaktadır. 
EÜAŞ'ın HES'lerle ilgili maliyetleri 0,8 kuruş olduğuna göre bu piyasaların oluşumundaki çarpık
lığın nerelere vardığını görmek, iyi görmek gerekir. 

Kayıp kaçak oranı genel ortalamanın yüzde 15 olduğu ve her bir puanın maliyetinin 180 milyon 
YTL olduğu ve bunun vatandaşa fatura edildiği aşikârdır. 

2001 yılında doğal gaz ve elektrik piyasasıyla ilgili kapsamlı kanunlar çıkarılmasına ve özel 
sektörün önü açılmış olmasına rağmen, Sayın Bakan bu süreci iyi yönetememiştir. Devlet yatırımla
rını tamamen durdurduğu gibi özel sektörün yatırımlarını gerektiği gibi yönlendirememiş, verimli bir 
elektrik üretim politikası ortaya koyamamıştır. 

2007 yılı seçimlerine kadar yapılmayan zamlann, tamamen siyasi mülahazalar ve seçim hesapla
rıyla olduğu ortaya açık ve net olarak çıkmıştır. Seçim dönemindeki bilboardlarda "Elektriklere zam 
yapmadık" afişleri ve 2008 yılında yüzde 65'i bulan elektrik zamları bunun açıkça bir ispati olmuştur. 
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TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 O: 2 

Gelelim doğal gaza, BOTAŞ'ın yaptığı yüzde 80'e varan zamlara, gerekçelere ve doğal gaz po
litikalarına. Öncelikle geçtiğimiz hafta 2005-2006 yılı BOTAŞ'ın hesap ve işlemleri denetlendi. Pet
rol Yasası gerekçe gösterilerek gizli bilgiler içerdiği için gizli toplantı yapılacağı söylenmiş, sadece 
basına kapalı toplantı yapılmış, gizli toplantı şartları sağlanmamış, birçok bilgi gizli olduğu gerek
çesiyle komisyon üyelerine aktarılmamıştır. 

Sayın Bakan, doğal gazın sıfır kârla satıldığını iddia etmektedir. Ancak açıklanan bilgilere göre 
BOTAŞ, 2007 yılında 965 milyon YTL kâr etmiştir. Çok ciddi finansman krizi yaşayan ve faiz gi
derleri olan BOTAŞ sıfır kârla gaz satıyorsa bu kârı nasıl elde etmiştir? 

Yine Sayın Bakan "Borç-alacak ayrı bir ifade, kâr-zarar ayrı bir ifadedir, nakit akışı ayrı bir ifade
dir. Birini ondan, birini ondan alırsanız kafanız karışır. Muhasebenin 'm'sini bilen, finansmanın Tsini 
bilen bu hataları yapmaz." diyor. Buradan soruyorum, finansman yani faiz giderleri zarar hanesine ya
zılmaz mı? Dolayısıyla kârlılık düşmez mi? Bu anlamda kâr-zarar, finansman giderleri kardeş değil mi? 

BOTAŞ'ın raporlarına göz atarsak şöyle diyor: "Kuruluşumuzun sürdümıüş olduğu bu kapsamlı 
faaliyetleri başarıyla tamamlayabilmesi için yeterli seviyede finansmana sahip olması büyük önem 
arz etmektedir. Bu finansman ihtiyacını faaliyetlerden elde ettiği gelirle karşılayan kuruluşumuz, 
başta EÜAŞ ve EGO olmak üzere yüklü miktarda alacağımızın bulunduğu kuruluşlardan bu alacak
larımızı tahsil etmede büyük sıkıntılar çekmektedir." BOTAŞ'ın bu alacaklarına 30/8/2008 itibarıyla 
göz atarsak toplam 15 milyar 600 milyonu buluyor. Bunun içerisinde Başkent ve EGO'nun toplam 
borcu 800 milyon civarında. 

Sayın Başbakan "Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlan yüzünden zam yapıldığına ilişkin 
yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu Hazineyedir, Belediye 
bu borcu ödemiyorsa Hazine ödeyecektir." şeklinde açıklama yaptı. 

Yine YDK raporlarından aktarıyorum: "Sonuç olarak: EGO ile alacağımıza ilişkin hesap muta
bakatı imzalanarak EGO'ya şimdiye kadar tahakkuk ettirilmiş olan 236 milyon YTL ile gecikme 
zammının Vergi Usul Kanunu'nun 322'nci maddesi kapsamında muhasebeleştirilmesine, ayrıca bu 
alacağın Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığında görev zararı olarak talep edilmesi kabul edil
miştir. Ancak Hazine söz konusu zararın ödenmesinin mümkün olamayacağını belirtmiştir. BO
TAŞ'ın 6183 sayılı Kanun kapsamına giren vadesi geçen ticari alacaklar için hesaplanan gecikme 
zammı tutarı 439 milyon 556 bin 797 YTL açıklanan düzenlemelerden dolayı söz konusu faiz tutar
larının silinmesi EGO'ya kaynak sağlanmasına neden olmuştur." deniyor YDK raporlarında. Ayrıca 
yeni kurulan Başkent Doğalgaz AŞ'nin de 2008 yılı teşekkülünde cari dönem doğal gaz borçlarının 
ödenmemesi üzerine, 6183 sayılı Kanun'a göre takip başlatılarak bankalar nezdinde haciz uygulaması 
başlatılmıştır. Bütün bu borç alacak ilişkilerinden BOTAŞ'ın maliyetlerinin etkilenip etkilenmediğini 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Gelelim meşhur formüllere, doğal gaz anlaşmalarına. Anlaşmaların fiyat maddeleri belli dö
nemlerde revizyona tabi tutulabilmektedir. Fiyat revizyonu şartlan oluşursa alıcı ve satıcı tarafından 
talep edilebilmektedir. Bu bahsedilen formüllerde 2003 yılında değişiklikler yapılmış, fiyat teke in
dirilmiş, formüldeki ürünlerin ne olduğunu, nerelerde değişiklik yapıldığını -gizlilik adına- öğren
memize rağmen, mahkeme bilirkişi raporlarında bu yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 
milyarlarca dolar zarara uğradığı tespit edilmiştir. 
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Azerbaycan'la 2001 yılında yapılan anlaşmada diğer anlaşmalara paralel fiyat formülüne yer 
verilmekle birlikte, kontrat dönemi boyunca fiyatın 70 dolardan aşağı, 120 dolardan yüksek olama
yacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, BOTAŞ'ın 2001 yılında 140 dolarlardan 2006 yılında 300 
dolarlara çıkan rakamları baz alındığında, bu anlaşmanın BOTAŞ'ın lehine olduğunu söyleyebiliriz. 
2001 yılında ustaca yapılan bu anlaşma örneği varken 2003 yılında masaya oturulduğunda bütün 
bunlar niye göz ardı edilmiştir? Yüzde 80'e varan doğal gaz zammında da görüldüğü gibi Sayın Ba
kanın ihmalleri ve yanlış politikaları etkili olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Küresel krizin etkilerinin yansımalarının olacağı bugünlerde, sadece doğal gaz zammı yüzünden 
borcu olmadığı hâlde kapanan, maliyetleri arttığından dolayı kapanan fabrikalar olmuştur. Bunun bir 
örneği Bursa'daki fılament fabrikasıdır. Maddi sıkıntıda olan millete büyük yük bindirilmiştir. Bütün 
bunların sorumlusu Sayın Bakandır. 

Gensoruya desteklerinizi bekler, sorumluluk anlayışınıza örnek olması dileğiyle saygılar suna
rım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özensoy. 

Gruplar adına ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'da. 

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 

MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Enerji Bakanı hakkında vermiş olduğumuz gensoru münasebetiyle söz almış bulunmaktayım. Hepi
nize saygılarımı arz ediyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu verdiğimiz gensorunun esas itibarıyla dört temel se
bebi bulunmaktadır. Birincisi, özellikle 2008 yılında elektriğe ve doğal gaza yapılan şok zamların 
makroekonomik politika üzerindeki etkileri, diğer taraftan sağlıklı işlemeyen bir enerji piyasasının 
oluşturulması, enerji arz güvenliğini temin etmeye yönelik tedbirlerin alınmaması ve diğer taraftan 
da özellikle Bakanlığın önemli yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmasıdır. İşte bugün bu enerji po
litikasını sorgulamak adına bu gensoru önergesi verilmiştir. Aslında bu gensoru önergesinin AKP Hü
kümetinin yürüttüğü enerji politikası üzerinde verilmiş bir gensoru olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin içinde ihtiyacı olan enerjinin temini için öncelikli olarak; bir, 
fiyat istikrarının temin edilmesi; iki, arz istikrarının sağlanması gerekmektedir. Ancak böyle bir enerji 
güvenliği politikası oluşturulabilir. Bunun için de iktisadi, mali, fiziki ve stratejik unsurlardan oluşan 
bir politikanın uygulanması gerekmektedir. Bugün vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu şok zam
lar, aslında ekonomik açıdan bakıldığı zaman bu fiyatlama iki açıdan yanlıştır: Birincisi, enerji sek
töründe tabiatıyla dışarıdan özellikle enerji ithal eden bir ülke olarak enerji fiyatlarındaki artışın Türk 
ekonomisi üzerinde önemli makroekonomik etkileri olacaktır. Bu durumda eğer bu fiyatı vatandaşı
mıza, sanayicimize yansıtıyorsanız, özellikle bunun makroekonomik etkilerinin hesap edilmesi gerekir. 
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Şimdi, eğer bu artışların kalıcı olduğunu düşünüyorsanız ve böyle tahmin ediyorsanız, kalıcı bir ted
bir almanız durumunda birtakım tedbirleri almış olduğunuzu varsaymamız gerekir ama bugün Hü
kümet bu artışların geçici olduğunu söylüyor. Diyor ki: "Önümüzdeki birkaç ay sonra indirim olacak." 
O zaman siz bu fiyat artışlarının geçici olduğunu düşünüyorsanız, özellikle tüketim tercihleri ve ya
tırım tercihleri arasında vatandaşlarımızın tercihlerini bu kadar derinden etkileyecek bir zammı neden 
uyguluyorsunuz? Bu bakımdan Hükümetin bu tercihleri yıkıcı zamlarla etkilemiş olması doğru değildir. 

Diğer taraftan, eğer bu fiyat artışlarının kalıcı olduğunu düşünüyorsanız, bunu vatandaşa yan
sıtmak için de bu fiyatların içerisinde vergi durumuna bakmanız lazım. Bugün akaryakıtın içerisinde 
yüzde 60 oranında bir vergi vardır, elektrikte ve doğal gazda yüzde 18,5 ve yüzde 19,5 oranında bir 
vergi vardır. Dolayısıyla bu kadar yüksek oranlı vergilerin oluşturduğu bir fiyatı tespit ederken bu hu
susları dikkate almanız gerekiyor ve vatandaşları korumanız gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen, 
eğer Hükümet enerji fiyatını buna rağmen artırıyorsa talebi azaltmayacak, yoksulluğu azaltacak, tü
ketime yönelecek politikalara ihtiyaç olduğu açıktır. Oysa Hazineden sorumlu Sayın Bakan, yapılan 
zammı talebi düşürmek amacıyla yaptığını söylemektedir. Ortada, talebi azaltmayacak, yoksulluğu 
azaltacak hiçbir tedbir mevcut değildir. Bu hususlar dikkate alındığında, yapılan zamlar makroeko
nomik açıdan doğru değildir. 

Bir de dikkate almamız gereken, Türkiye'nin içinde bulunduğu makroekonomik konjonktürdür. 
Bugün, dışarıda mali kriz olarak başlayan ve Hükümetin uyguladığı, yıllarca uyguladığı ekonomi 
politikalarının birleşmesiyle vatandaşımız ve reel sektörümüz derin bir ekonomik kriz içerisindedir. 
Bu krize yönelik yurt dışında tedbirler, vatandaşı korumak, reel sektörü korumak amacıyla tedbirler 
alınırken Hükümet, tedbirler paketi, vatandaşımızı ve sanayicimizi korumak için tedbirler paketi gün
deme getirmesi gerekirken maalesef, bugün, vatandaşımızı, reel sektörü vuran bu paketlerle, âdeta 
zam bombalı paketlerle üreticimizi, vatandaşımızı yaralamıştır. Vatandaş koruma beklerken, Hükü
met tarafından, bu şok zamlarla âdeta arkadan hançerlenmiş durumdadır. 

Ekonominin durgunluk dönemine girdiğimiz son derece açıktır. Bakınız, sanayi üretim endeksi 
2008'in üçüncü çeyreğinde yüzde 5,5 daralmıştır, imalat sanayisindeki daralma yüzde 6,4 olmuştur. 
Böyle bir ekonomik durgunluğun içinde olduğu bir ülkede, talebi kısıtlayacak, sanayicilerimizin, 
reel sektörün rekabet gücünü azaltacak, maliyetlerini artıracak politikalar son derece yanlıştır. Tür
kiye'nin bugün ekonomik krize yönelik tedbirleri, tedbirler paketini görüşmesi gerekirken, Hükü
metin uyguladığı yanlış enerji politikasıyla bu korumayı... Bırakın korumayı, zalimce, açıkçası 
vatandaşımız, sanayicimiz haksız zamlarla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Türkiye yirmi beş OECD ülkesi içerisinde, satın alma gücü paritesine göre, bugün, zamlardan 
sonra birinci sıraya çıkmıştır en pahalı elektriği tüketen... Türk sanayicisi 2007'de elektriği OECD 
ortalamasına göre yüzde 62 daha pahalıya satın almıştır. OECD verileri çerçevesinde satış fiyatındaki 
vergi payı incelendiğinde yüzde 18,5 ile OECD ülkeleri içerisinde başlarda yer almaktadır. Böyle 
bir ortamda zam yapmak, üretim yapmamak, rekabet etmemek demektir. Ekonominin durgunluk 
içinde olduğu bir dönemde bu zamlarla reel sektörün maliyetlerini artırmak, vatandaşların satın alma 
gücünü kısmak, tüketimini azaltmak politikasının bedelini milletimiz ödeyecektir. İşsizlik artacak, 
borç krizi oluşacaktır. Vatandaşlarımızın gelirleri zaten ipoteklidir. Emekliye yıllık yapılan zam oranı 
yüzde 8,8 olmuştur. Memura denge dışında yapılan zam yüzde 10 civarındadır. Tarım çökmüş du
rumdadır. Elektriğe yapılan zam yüzde 60, doğal gaza yapılan zam ise yüzde 80 olmuştur. Bu zam
lar yoksulluğu artıracaktır, satın alma gücünü azaltacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bu zamlara uydurulan gerekçelerden biri de petrol fiyatlarının artışıdır. 
Bugün dünyada petrol fiyatları 140 dolardan 60-70 dolara düşmüştür. Şimdi, acaba Türkiye, enerji 
fiyatlarının düştüğü bir trende girmiş midir? Hayır. Birazdan bu petrol fiyatları konusundaki görüş
lerimi de sizlerle paylaşacağım. 

Hükümetin bu zamlar karşısında bulduğu bir yöntem de indirim beklentisi oluşturmaktır. Şimdi 
Hükümete sormak lazım: Eğer fiyat artışı kalıcı değilse niye zam yaptınız? İndirecekseniz fiyatları 
niye artırdınız? Vatandaşın geliri ipotekli, kendi gelirini artıramıyor. Siz neden vatandaşı bu oyuna, 
fiyat artışlarına karşı korumadınız? 

Sayın Başbakan, 3 Kasım 2008'de bu zamlar yapılırken şu ifadeleri kullanmıştır: "Zam yap-
masak hazineden ödeyecektik, bu da vatandaşın cebinden çıkacaktı." Sayın Başbakanın mantığına 
göre, doğal gaza zam yapılmazsa hazine ödeyecek, hazine ödeyince vatandaşın cebinden çıkacak. O 
zaman şunu sormak gerekiyor: EGO, BOTAŞ'a doğal gaz parasını ödemiyor, mu? Elektrik Üretim 
AŞ BOTAŞ'a doğal gaz parasını ödemiyor. BOTAŞ'ın alacağı 15 katrilyona ulaşmış. Hazineye 2007 
yılında Ankara Belediyesinin 2,5 katrilyon borcu var, EGO'nun 1,3 katrilyon borcu var, Elektrik 
Üretim AŞ'nin 2,2 katrilyon borcu var, Adana Belediyesinin 500 trilyon borcu var. Toplam hazine 
alacağı 110 katrilyona ulaşmış. İzmit Belediyesi, Elektrik Üretim AŞ, EGO, hazine garantili borçla
rını ödemiyor, hazine üstleniyor. 

Şimdi Sayın Başbakana sormak lazım: Belediyeler hazine borçlarını ödemiyorlar, hazine ga
rantili borçları ödemiyorlar. Ee bunlar ödemediği zaman, bunlar vatandaşın cebinden çıkmıyor mu? 
AKP'li belediyelerin maliyetini vatandaşa, hazineye yükle, doğrudan doğruya bunların bedelini fiyat 
olarak vatandaşa yansıt! Bu haksızlıktır. Bu bir siyasi ayrımcılıktır. O bakımdan, bu poli
tika makroekonomik açıdan son derece yanlıştır. 

27 Ekim 2002 tarihinde, Sayın Başbakan Balıkesir'de 3 Kasım seçimlerini ifade ederken "3 Kasımda 
iktidara geliyoruz. Şunu unutmayın: Mazot fiyatlarınızı, endirekt vergileri, akaryakıt tüketim vergisi 
gibi, bunları kaldırmak suretiyle ucuzlatacağız." demiştir. Şimdi soruyorum: Söz verdiniz, ne yaptı
nız? Nereden nereye geldik! AKP İktidarı döneminde motorin fiyatları TL bazında yüzde 150, dolar 
bazında yüzde 100; benzin ise TL bazında yüzde 117,4 dolar bazında yüzde 95 artmıştır. Peki, ver
giler düştü mü? Hayır düşmedi. Birazdan vergilerdeki durumu da sizlerle paylaşmak isteyeceğim. 

11 Şubat 2003 tarihinde, Sayın Başbakan Rize'de, o zamanlarda, zamlar yapıldığı zaman aynen 
şunu söylüyor: "Akaryakıt zammını biz yapmıyoruz. Önceki hükümetlerden bu yana bu bir otomata 
bağlanmış mıdır? Bağlanmıştır. Değişen bir şey yok ki." Ondan sonra da, zamlardan sonra indirim
ler başlayınca Sayın Başbakan "Türkiye elektriğine dokuz aydır zam yapmıyoruz. Akaryakıta zam 
değil, üstelik indirim yaptık." diye ifadelerde bulunmuştur. AKP ve Sayın Başbakan, akaryakıt zammı 
olduğu zaman bunları kendilerinin yapmadığını, otomatiğe bağlandığını söylemiş, indirim olduğu 
zamansa "Biz fiyatları indirdik." demiştir. Doğrusu, zam yaparken "otomatik", indirim yaparken 
âdeta "AKPmatik" gibi davranılmaktadır. 

Sayın Başbakan özellikle akaryakıta ve enerjiye zam yapılmamasının ekonomide iyi gidişin bir 
göstergesi olduğunu 24 Eylül 2003 tarihinde AK PARTİ kadın kolları toplantısında ifade ediyor. 
14 Aralık 2003'te de Sayın Başbakan, daha önce her zaman akaryakıta zam yapıldığını ifade ederek 
"Şu anda direksiyonda kim var ona bak, alınan neticeye bak. Bir yıldır elektriğe, doğal gaza, akar
yakıta zam yok, aksine düşürdük." diye ifade ediyor. Peki, şimdi direksiyonda kim var? Sayın Başbakan. 
Doğal gaza zam yüzde 82, elektriğe zam yüzde 60. Şimdi, zam yapıldığına göre, Sayın Başbakanın 
mantığına göre ekonomide hâl ve gidiş son derece olumsuz. İşte, Sayın Başbakanın bu konudaki tes
pitine biz de katılıyoruz, gerçekten Türkiye'de ekonomik durum kötüdür. Sayın Başbakanın gerek
çelerine baktığımız zaman ekonomik durum çok daha kötüdür ki yüzde 80'lere varan zamların 
yapılması gerekmektedir. 
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22 Mart 2004 tarihinde Sayın Başbakan Nevşehir'de "Daha önce akaryakıta, enerjiye zam yapı
lıyordu bugün niye kesildi biliyor musunuz? Hortumcuya gitmiyor, onun için." diyor. Hatta Ümrani
ye'de yine 14 Aralık 2003'te diyor ki: "Bütün bunları nasıl yaptık? Hortumlar kesiliyor bu nedenle." 
Şimdi, 2008 yılında yine Sayın Başbakanın mantığına göre, yüzde 80 zam yapıldığına göre herhalde 
hortumlar yetmedi 48 inçlik boru hattı döşenmiş olacak ki yüzde 80 zamla bunu doldurmaya çalışı
yorlar. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) Şimdi soruyoruz: Nereye gidiyor bu zamlar? Hortumcuya 
gidiyorsa hangi hortumculara gidiyor? Vatandaşın cebinden kime aktarıyorsunuz? Birazdan bunu da 
ortaya koyacağım; kimin cebine gittiğini, vatandaştan alıp kime gönderdiğinizi söyleyeceğim. Biraz 
önce, belediyelerin borçlarını ödettirmeyip vatandaşa ödettirmenizin bedelini ortaya koymuştuk. 

Sayın Başbakan, zamlar devam edince 22 Haziran 2005'te, bu sefer "Böyle bir şey olmaz, bu oto
matik zam nasıl bir zamdır? Bunu masaya yatıracağız, bu mekanizmayı değiştireceğiz altı ay içerisinde." 
diyor. "Sayın Enerji Bakanına gerekli talimat verilmiştir." diye ifade ediyor. "Bu metotları geri bırak
mamız gerekir. Hele hele böyle stratejik ürünlerde halkımıza zulmetmeye biz müsaade edemeyiz." diyor. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: 22 Haziran 2005'ten bu yana yaklaşık üç buçuk yıl geçti, ne 
oldu araştırmanız? Hani, böyle stratejik ürünlerde halkımıza zulmetmeye müsaade etmeyecektiniz? 

Sayın Başbakan, bu sefer, bu şok zamlardan sonra yine hedef saptırıyor, son iki günde "Akaryakıt 
dağıtım şirketlerini mahkemeye vereceğim, olmaz böyle bir şey." diyor. 2005'te "Mekanizmayı değiş
tireceğim." diyen, mekanizmayı değiştirememiş, şimdi mahkeme kapılarında hakkını aramaya çalışıyor. 
Sayın Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz, o zaman yapmanız 
gereken iş neyse onu getirin. "Mahkeme kapılarında dolaşıyor..." diye hedefi başka yerlere yöneltme
yin. Bu politikalar, doğrudan doğruya sizin politikalarınızın neticesinde uygulanmıştır. 

Maskeli siyaset balosu devam ediyor. Önce "Akaryakıt fiyatlarını ucuzlatacağız." diyorlar, ak
sine artırıyorlar. Zam olunca "Biz yapmıyoruz, daha önceden hükümetler otomatiğe bağladı." di
yorlar. Zamlar devam edince "Altı ay içerisinde bunu değiştireceğiz." diyorlar. Zam olunca "Sistem 
gereği oldu, dünya fiyatları arttı." dediler, indirim olunca "Biz indirdik." dediler. Zamdan sonra ise 
"İndirim yapacağız." diye milleti avutmaya çalışıyorlar. Şimdi de "Mahkemeye gideceğiz." diyorlar. 

Sayın Enerji Bakanı, lafla peynir gemisi yürümüyor, mızrak çuvala sığmıyor; bu yanlış politi
kalara mazeret uydurma politikasının artık millet farkına varmıştır. 

AKP döneminde, motorin fiyatlarının artışı dolar bazında yüzde 170'e ulaşmıştır. Kurşunsuz 
benzindeki dolar bazındaki artış yüzde 131,6 olmuştur. Oysa bu dönemde, AKP döneminde -dolar 
bazında son dönemdeki artışı bile dikkate alsak- dolar bazında yüzde 6,3 azalma olmuştur, son dö
nemde 2008 yılındaki yüzde 32 devalüasyona rağmen. 

Aslında bu politikanın arkasında ne vardır? Bu politikanın, yüksek enerji ve akaryakıt fiyatlarının 
arkasında mali politika, vergi politikası vardır. Hükümet vergiyi vatandaşlardan dolaylı vergi olarak al
mayı prensip olarak benimsemiştir, vatandaşın cebinden almayı hedeflemiştir. İşte bu politika Hükümeti 
âdeta bu akaryakıt konusundaki tabanın genişlemesi münasebetiyle vatandaşın cebinden daha fazla 
vergi geliri koparmanın yolunu bulmuştur. Onun için vergi gelirini düşürmesi mümkün değildir. 

Motorinde vergi artışı 2002'ye göre yüzde 105'tir, kurşunsuz benzinde yüzde 93'tür. Bugün 
kurşunsuz benzinle motorin arasındaki fiyat farkı vergi politikalarıyla düşürülmüştür. Böyle bakıldığı 
zaman akaryakıttan alınan vergi 2001 yılında 5,5 katrilyon iken bugün 2007 yılında toplanan vergi 
25,7 katrilyon olmuştur. Hükümet vatandaşın cebine, tüketimine el atmak suretiyle kendi harcama
larını finanse etmek durumundadır. 
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Bu akaryakıt politikalarına karşı fiyatlama mekanizması bu. Peki, vatandaşlarımızı korumak 
için ulusal petrol stokunun durumu nedir? Sayın Bakana bu ulusal petrol stoku konusunda sorduğum 
bir soru önergesine Sayın Bakanın verdiği cevap şudur: Ulusal petrol stoklarının gerekenin altında 
tutulduğunu ya da hiç tutulmadığını ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımız bu doğal gazdan ya da akaryakıttan petrol stoku için para 
ödemektedir. 2007 yılı sonu itibarıyla 134 trilyon para ödenmiştir ama stok kapasitesi oluşmamıştır. 
Vatandaş stok için parasını ödüyor, bedelini ödüyor ama stoklar tutulmuyor. Sayın Bakan 2008'in ba
şında diyor ki bu cevabı verirken: "Bu Ulusal Petrol Stoku Komisyonu işlevsiz ve yetkisizdir. Ka
nunu değiştirmemiz gerekir. Kapasiteyi oluşturamıyoruz." Bir yıl geçmiştir, vatandaşı fiyat 
hareketlerine karşı koruyacak bir petrol stoku oluşturulamamıştır. 

Peki, piyasa olarak bakıldığı zaman, TÜPRAŞ özelleştirilmiştir. TÜPRAŞ bir tekel iken bir özel 
tekele dönüştürülmüştür. Nerede rekabet? Rekabet olmadan fiyat düşer mi? Düşmez. Rekabeti sağ
lamadan özelleştirme yaptınız. Bütün özelleştirme politikaları piyasaları toptan devirle ilgilidir. O 
bakımdan, bu politika doğru değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

OKTAY VURAL (Devamla) - İşte elektrik zamları. Biraz önce Necati Bey söyledi; 22,5 sentten 
piyasadan satın alıyorsunuz; 22,5 sentten... Kamunun maliyeti ortalama 6,2 sent. Kimin cebinden? 
Vatandaşın cebinden ödüyorsunuz. 

Son olarak doğal gazla ilgili formül kazığı: Evet, sayın milletvekilleri, 2003 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Yolsuzluk Araştırma Raporu'nda bu formül değişikliğinin ma
liyetinin 15 milyar dolar olacağını siz AKP'nin iktidar olduğu dönemde gündeme getirdiniz. Ne 
oldu? Formül değiştirildi. Bu formül değişikliği sonucunda, 15 milyar dolar değil, şu anda yapılan 
hesaplara göre bu milletin cebinden 26 milyar dolar yabancılara geçecektir. Bugün, ekim ayında 
doğal gazın fiyatı 574 dolara yükselmiştir. 107 dolardan 574 dolara... 5,2 kat artırdınız. Bu politika 
tabii sonuçlardan oluşan bir politika değildir. Bu doğrudan doğruya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OKTAY VURAL (Devamla) - Evet, sözlerimi tamamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gensoru hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ben sözlerime Sayın Vural'ın bıraktığı son konudan başlamak istiyorum, tekerrür olsun istemi
yorum. Sayın Bakan yukarıda, bütçede pembe dizi gibi bir konuşma yaptı, ilgiyle izledim. Anladım 
ki ya Sayın Bakan bu ülkede yaşamıyor ya ben bu ülkede yaşamıyorum. İkimizden birinin matema
tikle sorunu var, bunu kamuoyuna bırakıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, ben bu Hükümet iktidara geldiğinde düşündüm ki bir yatınm ve finansman mo
deli var bunların, getirip ülkenin önüne koyacaklar, bu modeli de kısım kısım uygulayacaklar. Ama 
gördüm ki bu süreç içerisinde serbest piyasa modeli diye bir türkü tutturulmuş, aslında altı yıllık geli
şimi kontrolsüz piyasa modelidir. Bakın, bu süreç içerisinde doğal gazı ayn alacağım, elektriği ayrı ala
cağım. Önce Sayın Bakan icraatlarına doğal gazla başladı. 2003 yılı mart ayında Rusya geldi bize 
"Fiyat formülü yanlış, bizimle masaya oturun." dedi. Eski formül vardı, yoktu tartışmasına girdi Sayın 
Bakan. Bir formül vardı, imzalandı, ortada hatta aynı tarihli iki sözleşme bile vardı. İki Türk hukuk bü
rosuna sordurdu, iki Türk hukuk bürosu da "Siz tahkime gidin." cevabını verdi. Ancak, Sayın Bakan 
Rusya'da bir hukuk bürosunun söylediğini dikkate aldı, gitti masaya oturdu. Sebebi de şu: Üç ayn yer
den gaz alınıp üç ayn formül olur mu? Olur, niye olmasın. Bir taraftan Mavi Akım gazı direkt geliyor, 
diğer taraftan gaz Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan'dan geçiyor. Üçüne de sen para ödüyor
sun. Niye farklı olmasın? Farklı olması doğal. Ama kafasının arkasında bir şey var, birileri masaya 
oturtturacak. Batıdan gelen gaza bakıyoruz 6 milyar metreküp. 8 milyar metreküplük Trusgaz var. Mavi 
Akım'a bakıyoruz 16 milyar metreküp. Formülde değişiklik oldu mu? Formülde değişiklik oldu Sayın 
Bakan. Siz, Türkiye'de hiç kullanılmayan gaz oil'in miktarında değişiklik yaptınız, onu yükselttiniz. İlk
okula giden bir çocuk bile biliyordu ki petrol fiyatları değiştiğinde ilk olarak gaz oil'in fiyatı değişir. 
Düşük kükürtlü fuel oil'in, yüksek kükürtlü fuel oil'in oranlarını değiştirdiniz. Bu bize ne sağladı? Batı 
hattında 2004 yılının Mart ayma kadar küçük bir gerileme sağladı -onu kabul ediyorum- ama 2004 yı
lının Mart ayına kadar. Ama Mavi Akım'da sözleşme imzalanır imzalanmaz 15 dolarlık bir yük bindirdi. 

Sayın Bakan "Ben bunu dengeledim." diyor. Her konuşmasında çıkıp diyor ki: "Ben, gündeme 
geldiği zaman bu, Türkiye'nin 'al ya da öde' anlaşmasından fazla gaz almasını önledim." Keşke al
saydı, bugün kapı kapı gezmezdiniz. O parayı belki Türkiye öderdi ama bugün doğru dürüst bir fiyattan 
önümüzdeki yıllarda gaz almış olurduk. Keşke sözleşme kalsaydı öyle. Hadi bilemediniz, bir yandan 
İran'a gidiyorsunuz, sözleşmeyi imzaladıktan sonra bu ülkeyi zarara uğratıyorsunuz, İran'da kapıda 
bekliyorsunuz, indirim istiyorsunuz. Türkiye'yi zarara uğratmadıysanız o indirimi niye istediniz? 

İran'da tahkime gittiniz mi Sayın Bakan? Gittiniz. Peki, Rusya'yla ne yaptınız? Rusya'yla ma
saya oturdunuz, sözleşmeyi imzaladınız. 2004'te gittiniz Rusya'ya indirim istediniz, indirim alama
dınız. İran'da gittiğiniz tahkime Rusya'da niye gitmediniz Sayın Bakan? Bu bedeli şimdi Türkiye 
ödüyor değerli arkadaşlarım. 

İkincisi, ek yük şuradan geldi; şimdi bu zamların sebebi bu: Sayın Bakan gitti, batıdan gelen 
hattı, Turusgaz'ın hattını 54 bardan 51 bara düşürdü, BOTAŞ'ın maliyetini yükseltti. Kompresör ma
liyetinin yükseleceği belliydi. Bırak, sana ne oluyor? 54 barın altında kışın basarsa Rusya, az bastığı 
için tazminat ödüyor sana. Niye değiştiriyorsun, al tazminatını. "Hayır değiştireceğim, BOTAŞ'a 
maliyet yükleyeceğim." 

Değerli arkadaşlar, bununla da kalmadı. BOTAŞ'a gözünü dikmişti. BOTAŞ'ta kontrat devrini 
gündeme getirdi. "Hissesi yüzde 20'ye inene kadar yüzde 80'i kontrat devri yapacağım." Kim verir? 
"Satıcı firmadan yeterlilik alması şartını koyuyorum." Ben satıcı firmayım, önümde devlet garantisi 
var, devleti bırakıp banka garantisi bile vermeyen özel sektöre kontrat devrini niye yaparım? Bir tek 
şartla yaparım, daha fazla kârlıysam yaparım. Hele bunun arasında hiç doğal gazla ilgisi olmayan, 
Sayın Başbakana yakın kuyumcular varsa, şirketler varsa bunun arkasında iyi bir şey aramak müm
kün mü değerli arkadaşlarım? Bu, BOTAŞ'a göz dikmedir, göz dikme. 

Daha sonra muhasebesine elini attı. Kamu kurumlarını birbirine borçlandırmaya başladı. Biz 
sizi oraya kamu kurumlarını birbirine borçlandırın diye mi seçtik? Biz sizi oraya çözüm bulun diye 
seçtik. Siz ne yaptınız? Melih Gökçek'in borcunu, bir kısmını, ana parasını bıraktınız, faizlerini şil
diniz. Nereden şildiniz Sayın Bakan? Vatandaşın kesesinden şildiniz. 
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Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı 440 milyon YTL'lik miktar silindi. Bunun 236 milyon YTL'si 
görev zararı olarak gösterildi, geriye kalan 203 trilyonun da tahakkuk ettirilmemesine karar verdi. Niçin? 
Melih Gökçek için, yandaşlık için. Şimdi vatandaşa yüklerken eliniz titremiyor. O gün görev zararı 
gösterirken eliniz yine titremedi, hepsi vatandaşa bindi. BOTAŞ'ın sonunu ağır ağır hazırladınız. 

Bununla da kalmadınız. Değerli arkadaşlar, 677 milyon dolarlık ana parayı hâlâ alamadı Ankara 
Büyükşehir Belediyesinden hâlâ, satışta almak için bekliyor. Bunun da faturası vatandaşın sırtına bindi. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında bir hata daha yapıldı. Siz Bakansınız, önleminizi alın. Yük
sek basınçlı hatlar geliyor batıdan. Yüksek basınçlı hatların direkt elektrik üretim şirketlerine verdiği 
gazların dağıtıcı firmayla ne alakası var? Bunu verebilsin. Sen oraya bir madde koy, "Yüksek basınçlı 
hatlardan BOTAŞ'ın yaptığı satışlardan hak iddia edilemez." de, önlemini al. Bu önlemi almadı. 

Bir dağıtım firması, "Adapazarı Gaz" mahkemeye gitti. "Yüksek basınçlı hatları bana dev
retmedin. Ben fazla paraya satıyorum, sen daha düşük paraya satıyorsun. O bölge benim. Bana 
600 milyon YTL ödemek zorundasın." dedi. Mahkeme EPDK'ya sordu. EPDK önce "Yüksek 
basınçlı hatlar devredilemez." dedi. Sonra, bir gece yarısı EPDK Başkanı yokken bir başkan yar
dımcısı "Yüksek basınçlı hatlar devredilebilir." diye yazı yolladı ve mahkeme 600 milyon YTL'lik 
paranın ödenmesine karar verdi. Şimdi, nereye gidiyor BOTAŞ? BOTAŞ sürekli tazminat ödemek 
zorunda kalıyor. 

BOTAŞ'ın bilançosuna bakar mıyız: Alacakları 10,4 milyar dolar; 12,3 milyar YTL değerli ar
kadaşlarım BOTAŞ'ın alacakları. Böyle kamu kurumu yaşar mı? BOTAŞ'ın banka borçları 2007 iti
barıyla 2 milyar YTL. 2007'de 590 milyon YTL kredi borcu ödemiş bu BOTAŞ. Kâğıt üzerinde 813 
milyon YTL para kazandığı görülüyor. Ancak, sadece BOTAŞ'a 500 milyon YTL maliye tarafından 
faiz tahakkuk ettirildi. Bu borçlar nereden çıktı? Siz BOTAŞ'ın elini kolunu bağladınız. Zamanında 
zam yapmadınız, zamları yanlış yaptınız. 

Rusya'dan gelen... Onu da açıklamak istiyorum: 2007'de yapılmadı ama evveliyatında zam ya
pıldı. Anlaşmaya göre, o sır gibi sakladığınız anlaşmaya göre... Hani diyorsunuz ya "Dokuz / altı for
mülü var." Rusya'dan önceki altı ayın ortalaması alınıyor, İran'dan önceki dokuz ayın ortalaması 
alınıyor ama sözleşme diyor ki: "Fiyat önceki altı ayın ortalamasına göre ekim, ocak, nisan ve tem
muz aylarında belirlenir." E peki, fiyat ekimde belirleniyor, Sayın Bakan siz 3 defa eylülde zam yap
mışsınız. Fiyat belirlemeden zammı nasıl yaptınız Allah aşkına? Nisanda belirlenecek, martta zam 
yapmışsınız. Nasıl yaptınız Sayın Bakan? Zamları koymuşsunuz araya. Amaç KİT'leri kurtarmak, 
biraz biraz borçlarını hafifletmek. Siz kendi yandaşlarınıza BOTAŞ'ın kesesinden para kazandırmayı 
bırakın, toparlamayı bırakın, görevinizi yapmaya bakın. 

Değerli arkadaşlar, bu zamlar konusuna gelince: Çok miktar söylendi, ben bir tek şey söyleye
ceğim, Sayın Bakan yukarıda birtakım rakamlar ifade etti. OECD fiyat endeksi çok konuşuluyor. 
Gerçek rakam şudur: 2002'de 100 üzerinden 279 olan endeks, 2008'de 603'e çıkmıştır. Sonuçta Tür
kiye'nin endeksi yüzde 115 artmış, OECD'nin endeksi yüzde 77 artmış. Bu endekse göre fiyatın dolar 
artışından yapıldığı söylenemez. Fiyat, kötü enerji politikasından dolayı yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Mavi Akım'a çok fazla girmeyeceğim, devam edeceğim. 

Sayın Bakan -birazdan gelecek buraya neler söyleyecek- diyor ki: "Biz enerji politikasında adım 
attık, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nu çıkardık." 
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Sayın Bakan, elektrik enerjisinde de yattınız. Üç buçuk sene Yenilenebilir Enerji Kanunu bu 
kürsüye gelmedi. 2005'in beşinci ayında getirdiniz. Ben burada bas bas bağırdım: "Bu Kanun'laya
tırım yapılmaz. 6,5 euro sentin altına düşmeyin." Maliye Bakanım bu sıraları gezdi "Bir önceki yılın 
fiyat ortalamasının + yüzde 20 olmak üzere Bakanlar Kurulu karar verir." dedi. Ben "Bununla işle
temezsiniz piyasayı." dedim. O Kanun öyle geçti. Türkiye'ye bir buçuk yıl daha kaybettirdiniz. Kanun 
yeniden 2007'nin dördüncü ayında revize edildi. O zaman da alt sınır-üst sınır koydunuz. 5 euro sent 
alt sınır 5,5 euro sent üst sınır. E peki, mademki yenilenebilir enerjiye bu ülke muhtaçtı siz beş yıl 
niye beklediniz Sayın Bakan, beş yıl niye beklediniz? Niye uyarılarımızı dinlemediniz? 

Bir konuşmanızda burada "Ben sizinle atık yarışına girmem, 2 bin megavatı yola boşaltıyorum." 
diyordunuz. Türkiye'yi getirdiğiniz noktada 50 milyar kilovat saat yedek enerji potansiyelini sıfıra dü
şürdünüz Sayın Bakan. "Nükleer enerji politikasını uyguladım." dediniz. Elinize yüzünüze bulaştırdınız. 

Otuz yıl önce, otuz beş yıl önce Akkuyu'ya on firma teklif verdi. Bugün Sinop mu Akkuyu mu 
tartıştırdınız, Başbakana bile Sinop'u lanse ettirdiniz, sonra Akkuyu üzerinde karar kılıp dil altından 
bir şeyler söylediniz ama uluslararası şartnameleri yerine getiremediğiniz için orada da bir firmaya 
muhtaç oldunuz. Şimdi Ruslara ne diyeceksiniz? O fiyat teklifine ne cevap vereceksiniz Sayın Bakan? 

Programla ilgili ihtiyaç belirlemeyeceksiniz. Nükleer politikayı devlet politikası hâline getir
meyeceksiniz. Uluslararası mevzuata uygun olmadan ihaleye çıkacaksınız. Santral yerini doğru dü
rüst belirlemeyeceksiniz. Ondan sonra da Türkiye'de birilerinin gelip ihaleye girmesini 
bekleyeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? 

Personel politikasında, nükleer konusunda, denetleme ve eğitim firması olan TAEK'in personelinin 
hemen hemen hepsini görevden alacaksınız, mahkeme kararıyla geri dönecekler. Ondan sonra liyakat sa
hibi insanları orada tahsis etmeyeceksiniz. Denetleme Kurulunu, Düzenleme Kurulunu zamanında ayır
mayacaksınız. "Aman bu ihaleye filan tarihe kadar şirketlerimizi bekliyoruz gelmezse tren kaçar." 
diyeceksiniz. Tren kaçtı Sayın Bakan. Tren Türkiye için kaçtı. O işi elinize yüzünüze bulaştırdınız. 

Personel politikasında bununla yetinmediniz. Hiç mi, Sayın Bakan, bakmıyorsunuz kurumları
nıza? TAEK'te bir başkan yardımcısı son iki yıl içerisinde 18 defa soruşturma geçirmiş. Bir ayda, 
Eylül ayında 2008'de 8 defa soruşturma dosyası var. Mesai günlerini sayarsak iki güne bir soruş
turma geçiriyor. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi değerli arkadaşlar? Ne teknik şartnameye 
uyulmuş ne regülatif şartlara uyulmuş ne ekonomik ne ticari ne politik şartlar yerine getirilmiş ama 
nükleer enerji ihalesine çıkılmış. Eline yüzüne bulaştırmıştır Sayın Bakan. 

Bununla da kalmıyoruz değerli arkadaşlar, sonuçta geldiğimiz nokta, bu OECD'nin geldiği nokta 
-Türkiye'yi görüyorsunuz, büyük çubuk- ve şimdi vatandaşın geldiği nokta. On bini taban alırsanız, 
Türkiye'de vatandaşın bütçesine böyle bir -grafikte görüldüğü gibi- yük bindirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bunların hepsi canımızı yakıyor. Ama ben Bakanın icraatlarına bakarken 
topyekûn bakmak isterim. Jeotermal Enerji Kanunu geldi, beş sene sonra. Enerji Verimliliği Kanunu 
(En-Ver) çıktı, biraz kilolu çıktı, senede bir kutlamaya dönüştü. Böyle enerji verimliliği olur mu 
Sayın Bakan? Millî bayrama dönüştürdünüz bunu. Böyle bir gayriciddi yaklaşımın arkasında neler 
olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Değerli arkadaşlar, bununla da kalmadı. Şimdi Sayın Bakanı sorguluyorum: Başbakana 2002 yı
lından beri ihale edemediğiniz Afşin-Elbistan B'yi Elbistan A'dan aldığınız ödünç kömürle açtırdınız 
mı açtırmadınız mı? Elbistan'da A'nın iki ünitesini kapatıp B'yi o ünitenin kömürleriyle işlettiniz mi 
işletmediniz mi? O dönemde bakan mıydınız? "Batı Karadeniz'de sondaj platformları battı." dedi
ğinde Cumhuriyet Halk Partisi, o dönemde Türkiye CEO'su olan Roy Barker aynı gün itiraf ederken 
siz yalanlamadınız mı? Türkiye'yi Karadeniz'de Ayazlı 1-2 ve Akkaya platformlarında anakeson çök
mesi sonucu bir süre doğal gazsız bırakan kazayı kendi dilinizde yalanlamadınız mı değerli Bakan? 
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KARTET'c bir iyilik daha yaptı Sayın Bakan, icraatlarını anlatıyorum, Bakanın icraatlarında, bir 
gecede: Mayıs 2006'da "İlk başvuran, ihalesiz, kapasiteyi kullanır." dedi. Bir tek başvuru vardı ile
tim hatlarında, KARTET. "Burada adrese teslim kanun çıkarıyorsunuz." dedi Cumhuriyet Halk Par
tisi; ertesi gün, Başbakanın itirazıyla, tekriri müzakereyle bu kanunu geri çekti değerli arkadaşlar. Bu 
da Bakanın icraatı. Böyle bir şey olabilir mi? 

Batı Karadeniz'de 4 tane sondajımız vardı değerli arkadaşlar. Bunlar İnebolu, Küçük Cide, Es-
kikale. 3'ü de derin kuyu sondajı Sayın Bakan. 4 tane derin kuyu için anlaşma yaptınız, bunların 3'ü 
gerçekleşti, birisini jack up'la kazabilirken, kazabilme imkânı varken, günde, aşağı yukarı 300 bin 
dolar fazla para ödeyerek, anlaşma yaptığınız firmayla derin kuyu sondajı yaptırdınız, Türkiye'yi 27 
milyon zarara soktunuz Sayın Bakan. 

Daha sonra, yine iktidara yakın bir firmaya Lurgi Femas firmasına geçici kabulü yapılmadan 6,6 
milyon YTL'yi iade ettiniz. O dönem siz bakan değil miydiniz? Üstelik bu proje iki yıl gecikmesine 
rağmen bunu yaptınız Sayın Bakan. 

Doğal gaz depolamasında yaşanan sorunları dile getirmiştik. Burada, Türkiye Petrollerinin BTC 
gibi önemli bir alanda yetişmiş personeli varken Gestock firmasına danışmanlık verdiniz, 1,86 mil
yar dolara 1 milyar metreküplük sorunu çözdürürüz, dediniz, ama çözdüremediniz. Sonra, aynı işi 
yine Türkiye Petrolleri BOTAŞ'a 438 bin YTL'ye yaptırdı. 1,5 milyon YTL'lik zararın sorumlusu 
siz değil misiniz Sayın Bakan? 

Madene geleceğim: Köstebek Operasyonu'nda kömür bulan MTA yetkilileri pazar günü orayı 
açarak ertesi gün Maden İşleri Genel Müdürlüğünde özel sektöre yirmi beş dakika önce ruhsat çıka
rırken, siz yine bakan değil miydiniz? BOTAŞ'ta 2 defa göreve atayıp, yolsuzluk operasyonunda tu
tuklandıktan sonra aynı kişiyi göreve getiren Sayın Bakan yine siz değil miydiniz? 

TPAO Genel Müdürü Saim Dinç, Çalık'la hiç de hakkı olmayan bir sözleşme yapıp... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - ... bunu da Afgan Hükümetine sunarken, siz Bakan değil 
miydiniz? Personel Kanunu'na göre, "devlet memurları görevden ayrıldıktan sonra iş birliği içinde 
oldukları şirkette iki yıl görev yapamaz" denirken, aynı Saim Dinç, görevden ayrılır aynlmaz Çalık'a, 
üstelik Başbakanın damadının da Genel Müdür olduğu dönemlerde enerji grubunun başına geçerken 
siz bakan değil miydiniz? 

Bize diyorsunuz ki geçen konuşmanızda: "Sayın Tacidar Seyhan, elektriğimiz var, suyumuz var, 
doğal gazımız var; ne konuşuyorsunuz?" Sayın Bakan, hepsini saydım: Beceriksizlik var, deneyim
sizlik var, tedbirsizlik var, vatandaşı yanıltmak var, halkı zarara uğratmak var; daha ne istiyorsunuz? 
Daha ne istiyorsunuz? 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Nezir Karabaş. 

Buyurun Sayın Karabaş. (DTP sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 
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DTP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Milliyetçi Hareket Partisinin Enerji Bakanı hakkında verdiği gensoru önergesi üzerine De
mokratik Toplum Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün son yapılan zamla birlikte yıl başından bu yana doğal gaza yapılan 
yüzde 80, elektriğe yapılan yüzde 60 zamla ilgili açılan bir gensoru var ve bununla ilgili düşüncele
rimizi açıklıyoruz. 

Şimdi, doğal gazı, elektriği ve bunlara yapılan zammı eleştirdiğimiz zaman ve bunu değerlen
dirdiğimiz zaman, enerji politikalarını, enerjinin dünyada ve Türkiye'deki önemini ve yerini dile ge
tirmeden, değerlendirmeden ortaya çıkan tabloyu değerlendirmek mümkün değildir. 

Bugün enerji, insan yaşamında vazgeçilmez olan, sanayide temel girdilerden olan bir üründür 
ve yine enerji, ulaşım açısından zor olan üretimi, yarattığı maliyetle birlikte doğa üzerinde, toplum 
üzerinde, çevre üzerinde, kültürel ve tarihî yaşam üzerinde etkisi olan bir üründür. Bu nedenle, tüm 
dünya ve tüm dünya devletleri enerjiyi stratejik olarak kabul eder. Enerjiyle ilgili stratejik planları var
dır. Ancak, Türkiye'ye baktığımız zaman, bu konuda çerçevesi belirlenmiş, belli hükümetler döne
minde bazı değişiklikler, hükümetlerin yönetim anlayışlarına göre bazı değişiklikler olsa bile, 
doğrultusu, yönü belirlenmiş stratejik bir enerji programı yok. Bu, 2002 yılından bu yana AKP Hü
kümeti ile başlayan bir durum değil. 

Şimdi, 1980'li yıllardan başlayarak zaten Türkiye'de yoğun olarak gündeme sokulan liberal po
litikalar ve özelleştirme politikası enerjide de yoğun olarak gündeme getirildi ve bazı düzenlemeler 
yapıldı. O günden bu yana kadar gelen tüm hükümetler, tüm iktidarların önüne koyduğu hedef, ener
jiyle ilgili bir planlama, stratejik bir program değil, enerjiyi nasıl özelleştirebiliriz programı olmuş
tur. Tabii, bunda hem uluslararası enerji tekellerinin hem de Türkiye'de enerjiye yatırım yapmak 
isteyen çevrelerin önemli etkisi olmuştur. 

Şimdi, özelleştirme dünyanın her yerinde, sanayinin ve üretimin her alanında birçok ülke tara
fından gerçekleştirilmiştir; bugün yapılıyor, yarın da yapılacaktır. Ancak zaten özelleştirmenin man
tığı, hem dünyada hem Türkiye'de daha verimli üretimi, rekabet ortamını sağlama ve halka daha 
sağlıklı, daha verimli, daha ucuz girdi sağlama değil midir? 

Enerjide de yapılan özelleştirmenin, diğer hükümetler tarafından da uygulanan, bugün de AKP 
Hükümeti tarafından uygulanan özelleştirmenin gerekçesinde ülke kaynaklarını daha verimli kul
lanmak ve harekete geçirmek, çevreye ve topluma zarar vermeden daha temiz enerji üretme ve enerji 
maliyetlerini düşürüp halka daha ucuz girdi, hem sanayiye girdi sağlama hem halkın ihtiyaçlarını 
daha ucuz karşılama ve yine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkede çevre temizliği başta olmak 
üzere diğer konularda bekleneni elde etme değil midir? 

Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman özelleştirmenin, özelleştirmeye verilen teşvikin, yatırıma 
verilen teşvikin devletin üretmediği, devletin pahalıya ürettiği, devletin ithal ettiği enerji yerine ülke 
kaynaklarını harekete geçiren, daha yenilenebilir ve doğaya, topluma, çevreye faydalı olan enerji 
üretimini harekete geçirme değil midir? Gerekçeler hep bunlardır. Yine fiyatları daha uygun hâle ge
tirme, rekabet ortamını sağlayıp fiyatları daha uygun hâle getirmek değil midir? Ancak bugün Tür
kiye'de baktığımız zaman, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı on yıllardır her geçen gün artmıştır. 
Yine bugün doğal gazın gaz olarak tüketiminin dışında elektrik üretiminin yüzde 50'ye yakını, yüzde 
47'si, neredeyse yarısı doğal gaz çevrim santralleri tarafından karşılanıyor. 
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Peki, 80'li yıllardan başlayan ve bugün de Sayın Bakanın, Hükümet yetkililerinin ve enerji ku
rumlarının her dile getirdiklerinde "özelleştirme" dedikleri ve övündükleri özelleştirmenin Türki
ye 'ye katkıları ne olmuştur? Özelleştirme, geçmiş hükümetler döneminde de bu Hükümet 
dönemlerinde de birilerine kamu sermayesini aktarma, kamu kurumlarının bugüne kadar ürettiği, 
bugüne kadar yarattığı değerleri birilerine devretme olarak algılanmıştır ve o şekilde gerçekleşmiştir. 

Şimdi, doğal gazı dışarıdan ithal edip çevrim santralleriyle elektrik üretip bununla ihtiyacı kar
şılama eğer çözümse bunu neden özelleştiriyorsunuz? Yani kamu, bugüne kadar, geçmişte tüm ek
sikliklerine rağmen, tüm aksaklıklarına rağmen, bürokratik yönetim ve idarecilerin, hükümetlerin 
belli hesaplarıyla eksik bırakılan kurumlar, bugün "özel" adı altında çevrim santrali kurup bununla 
elektrik üretenlerden çok daha rahat ve tüm ihtiyaçları karşılayamaz mıydı? Özelleştirme yapıldığı 
dönemde her hükümet, AKP Hükümeti de şu gerekçeyi söylemiştir: "Biz Türkiye'nin kaynaklarını 
harekete geçireceğiz." Peki, o zaman eğer Türkiye'de özelleştirme sonucu elektrik üreten firmalar 
bugün hidroelektrik santrali, bugün rüzgâr enerjisi, bugün güneş enerjisi alanında yatırım yapmış ol
salardı ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi yüzde 5'e, 10'a çıkarılmış olsaydı biz bunu takdir 
eder, buna destek verirdik. Ancak yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen, birçok zaman Sayın 
Bakan da dile getiriyor, yüzde olarak veriyor 2002'de rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik 
buydu biz yüzde bu kadar artırdık... Yüzde bu kadar artırdık, denilen rüzgâr enerjisi, toplam içinde 
yüzde sıfır virgül sıfırlarla izah ediliyor, bindelerle ifade ediliyor. Yine güneş enerjisi aynı durumda. 

Sayın milletvekilleri, diğer hatip arkadaşlar da dile getirdi, bu Hükümet 2002'de iş başına gel
dikten bu yana, başta Sayın Başbakan olmak üzere, Enerji Bakanı ve diğer her hükümet yetkilisinin 
en çok kullandığı argüman elektrik fiyatları ve elektriğe zam yapılmaması olmuştur. Ancak geçen yıl 
başlayan ve bu yıl gerçekten hiçbir şekilde izah edilmeyen zamlara bakıyoruz, doğal gaza yapılan zam 
yüzde 80'i aşmış, elektriğe yapılan zam da yüzde 60 olmuş. Biraz önce belirttik, Türkiye'de elektrik 
üretiminin yüzde 47'si doğal gaz çevrim santrallerinden karşılandığına göre bu zamlar önümüzdeki 
çok kısa sürede elektriğe zam olarak yansıyacak ve o da yüzde 80'i bulacaktır. Şimdi, siz, yıllık en
flasyonu yüzde 9, yüzde 10, yüzde 11 olarak hesaplıyorsunuz, verdiğiniz teşvikleri bu enflasyon 
oranlarına göre hesaplıyorsunuz. İşçiye, memura, ücretliye enflasyon oranı üzerinden ödeme yapı
yorsunuz, hatta bunu biraz daha aşağı çekerek yapıyorsunuz. 

Bu yıl başlayan, gıdada bazı ürünlerde yüzde 100'lere varan, yüzde 40'lar, 50'lerin altında ol
mayan zamlar; ardından elektriğe, doğal gaza yaptığınız zamlar, ki bu zamlar... Biliyorsunuz ki sa
nayinin en küçüğünden en büyüğüne, en karmaşığına kadar tüm mamulün girdisi enerjidir, elektriktir, 
doğal gazdır. Bu yaptığınız zamların tüm bu yansımalarıyla, siz işçiye, siz emekçiye, çalışanlara ve 
yine teşvikle, yasalarla belirlediğiniz ve enflasyon oranına göre ödediğiniz... Dar gelirlinin, köylü
nün bu kayıplarını nasıl karşılayacaksınız? Bu kayıplarla ilgili bir programınız var mı? Peki, bunla
rın hiçbiri olmadan, bir yıl içinde, bir yılı doldurmadan, 1 Ocaktan bu yana yapılan yüzde 80 zamla 
ilgili "uluslararası fiyatlar, dolardaki değişim" diyeceksiniz; işçinin, memurun kayıpları ve bu zam
lardan dolayı ücretlerindeki düşüşle ilgili hiçbir çalışmanız olmayacak, fakat iddiaya geldiği zaman, 
söze geldiği zaman "Biz işçinin, emekçinin, çalışanın partisiyiz." diyeceksiniz, "Onların yanındayız." 
diyeceksiniz. Bu, hangi mantıkla izah edilebilir? 

Dile getirildi, bugün, petrol ürünlerinden ve yine doğal gaz ve elektrikten en fazla vergi alan ül
kelerden biridir Türkiye. Krizin, global, uluslararası bir ekonomik krizin başladığı ve bunun sonuç
larının Türkiye'de yavaş yavaş toplumun tüm kesimlerine yansıdığı bir dönemde işçiye, emekçiye, 
çalışanlara, yüzde 9, yüzde 10 civarında enflasyon düşünülerek ücretlerinin belirlendiği bir dönemde, 
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zaten daha önce birkaç zammın yapıldığı bir dönemde, yüksek oranlı petrol ürünlerinden aldığınız, 
elektrikten, doğal gazdan aldığınız yüksek oranlı vergileri de düşünerek, siz "beş altı aya kadar na
sılsa -ki gerçekçi değil ama- fiyat düşecektir" diyorsunuz. Bunu bir şekilde karşılamanın, bu zammı 
yapmamanın bir yolunu hiç araştırdınız mı? Bunu, Sayın Bakan, Sayın Başbakan ve Hükümet kendi 
içinde değerlendirdi mi? 

Ancak, bugüne kadar Türkiye'de her partinin sürdürdüğü politikanın benzerini bugün AKP ya
pıyor. Sorun yaşandığı zaman, sıkıntı yaşandığı zaman, bir kriz geldiği zaman bunu karşılamanın 
yolu zam yapma. Neye zam yapma? Zaten dolaylı vergilerle, zaten yüksek vergilerle finanse edilen 
bütçeyi, bu, herkesin tüketmek zorunda olduğu, çoğu kamunun denetiminde olan mallara, ürünlere 
zam yapıp, bunu yine vatandaşın cebinden çıkarma politikası. 

BAŞKAN - Sayın Karabaş, bir dakika... 

Çok büyük bir uğultu var sayın milletvekilleri, Hatibi dinlersek bence iyi olacak. 

Buyurun Sayın Karabaş. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Peki, şimdi bir tartışma sürüyor: Bir taraftan Ankara Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, 
doğal gaz zammının, BOTAŞ'ın yönetimsizliğinden, iyi yönetilememesinden kaynaklandığını söy
lüyor. BOTAŞ Müdürü ve diğer yetkililer, doğrudan olmasa bile BOTAŞ'ın alınamayan, tahsil edi
lemeyen borçlarının da etkili olduğunu söyledi. Sayın Başbakan ve Sayın Bakan da doğal gaza 
yapılan zammın BOTAŞ'ın yönetiminden, BOTAŞ'ın birikmiş borçlarıyla bir alakası olmadığından 
bahsediyor. Peki, biz hangisine inanacağız? 

Şimdi, biri iktidar partisinin mensubu olan bir belediye başkanı, biri iktidar partisinin şu anda 
BOTAŞ'ın başında olan bürokratı ve Sayın Başbakan ve Bakanın söylemleri. 

Bunu bir tarafa bırakırsak, peki, BOTAŞ'ın ödenmeyen milyarlarca dolar borcu -birçoğu kamu 
kurumlarına ve belediyelere ait olan borcu- eğer onun politikası, eğer onun fiyat belirlemesi üzerinde 
bir etki yaratmıyorsa o zaman bu tahsil edilmeyen faizleriyle birlikte 15 milyara yakın alacak nasıl fi
nanse edilmiştir? Hükümet bunu nereden kapatmıştır? Faizleriyle birlikte 15 milyar YTL'ye varan, bir 
kurumun alacağı varsa bir yerde ve bu kurum da faaliyetini sürdürmüşse, bu kurum o tahsil edeme
diği alacaklarını bir yerden finanse edip karşılamışsa bir gideri olmuştur. Bu gideri nasıl karşıladınız? 
Bir taraftan, "Biz eğer zam yapmasaydık vatandaşın cebinden çıkacaktı, hazine tarafından parası öde
necekti vatandaşın cebinden çıkacaktı" diyorsunuz, peki, diğer taraftan BOTAŞ'ın tahsil etmediği ve 
tahsil etmediği için zarara uğradığı, zarar ettiği miktarı kimin cebinden karşıladınız? Yani bunun bir 
karşılığı yok mudur? Bunun yarattığı BOTAŞ'ın cebinden çıkan ve BOTAŞ da bir kamu kurumu ol
duğuna göre zarar ettiğinden dolayı bütçeden, hazineden ve vatandaşın cebinden çıkmıyor mu? 

Onun için sayın milletvekilleri, bu zammın kaynak yaratamamaktan, vergileri alamamaktan 
kaynaklı, hazinenin açıklarını doğal gaza zam yapıp vatandaşın cebinden çıkarmaktan başka bir 
gerekçesi yoktur. 

Ha, şimdi, şey de ilginçtir: "2009'un Mart ayında, birinci çeyreğinde fiyatlar düşürülecek." de
niliyor. Peki, sayın milletvekilleri, biz, Türkiye'de, doğal gazı özellikle direkt ısınma amacıyla tüketen 
vatandaş anlamında değerlendirdiğimiz zaman, tüm bölgelerde -Doğu Anadolu, Orta Anadolu, batı, 
Akdeniz, Karadeniz, hepsi dâhil olmak üzere- ısınma amacıyla giderin yapıldığı, tüketimin yapıldığı 
aylar ne zamana kadardır? Ekim ayı ile mart ayı arasındaki dönemdir. Bu dönemde fiyatları düşüre
ceksiniz. Peki, bunun vatandaşa bir faydası olacak mı? Biz diyoruz ki: Yüzde 80'i aşan zamla va
tandaşa zulüm yapmışsınız. Siz diyorsunuz ki: "Biz, vatandaşın zaten ihtiyacı olmadığı dönemde 
indirim yapacağız." Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil, bu doğru bir politika değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan. 

Şu anda doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlarda geçmiş hükümetlerin ve 2002 yılından bu yana 
AKP hükümetlerinin enerji politikalarının etkisi vardır. Bu konuda sürekli zam yapma yerine, kriz ka
pıya dayanmışken, sanayicinin zor durumda olduğu bir dönemde, vatandaş zaten ekonomik anlamda 
sıkıntı yaşıyorken, kışa girdiğimiz bu dönemde bu zamdan vazgeçilmelidir, vazgeçilebilir diyoruz, 
bunun yolu olabilir. Eğer önümüzdeki mart ayında doğal gazın fiyatının düşürülme koşullan varsa, beş 
altı ay için Hükümetin, Bakanlığın, Sayın Başbakanın bir çözüm bulması gerekir diyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabaş. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkan Vekilleri Sayın Oktay Vural ve Sayın Mehmet Şandır'ın, doğal gaz fiyatlarında son 
günlerde ortaya çıkan artışlarla ilgili verdiği gensoru üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin doğal gazla tanışması 80'li yılların sonundan itibaren başladı. O 
günden bu tarafa ve 1998-1999 yıllarında bir hamle yapılmaya gayret edildi. Arkasından, 3 Kasım 2002 
seçimleriyle birlikte AK PARTİ iktidara geldi ve bugüne kadar yapılan hamleler içerisinde en önemli 
hamleyi yapıp, hem vatandaşın temiz bir enerjiyle ısınmasını sağlamak kastıyla hem de daha güvenilir 
bir şekilde ısınmasını ortaya çıkaracak doğal gazın yaygınlaştırılması ve bizden önceki dönemde "Ya 
al ya öde" sistemiyle imza atılan, eğer bu imza atılan sistemde gerekli miktarlardaki enerjiyi tükete-
mezseniz, kamunun, Türk milletinin alın terinin, vergilerinin, hiç kullanmadığınız hâlde, başka ülkelere 
transferine sebep olacak şekilde bir süreci hızlı bir şekilde devam ettirmek mecburiyeti vardı. 

Bakınız, AK PARTİ İktidarı döneminde, doğal gazın yaygınlaştırılması amacıyla Hükümetimi
zin yaptığı süreçte, başlangıçta 2002 yılında 9 ilde doğal gazla ısınma, doğal gaz kullanma imkânı 
varken, 2008 yılı, bugün itibarıyla bu 63 ile çıkarılmış. Yine özel sektöre ait 53 yeni dağıtım şirketi 
piyasaya gaz dağıtımı faaliyetine başlamış, 15.200 kilometrelik boru hattı inşa edilerek 1 milyar do
larlık yatınm gerçekleştirilmiş. Bugün Türkiye'nin yer altından geçen doğal gaz haritasını görseniz 
yer altının doğudan batıya, güneyden kuzeye çelik borularla bir ağ şeklinde döşendiğini görürsünüz. 
Bu da AK PARTİ İktidarının en önemli başarısıdır. 

Doğal gaz kullanımında altı yıllık süre içerisinde konut müşterisi yönünden 5 milyon tüketiciye 
ulaşılmış. Konutlarda doğal gaz tüketimi 3 kat artarak 2,9 milyar metreküpten 8,6 milyar metreküpe 
çıkmış. Gerek dağıtım şirketleri gerekse doğal gaz mühendislik, tesisatçılık firmalarının piyasaya 
girmesiyle yaklaşık 60 bine yakın yeni istihdam yaratılmış. BOTAŞ, doğal gazını satarken 2002 yılı 
öncesi maliyetlerini -diğer maliyetlerini, ham madde maliyetlerinden öte diğer girdi maliyetlerini, iş
letme maliyetlerini, personel maliyetlerini, işçilik maliyetlerini- tam olarak kontrol edemediğinden, 
kontrol imkânını bulamadığından dolayı yüzde 28 kâr oranıyla satış yaparken AK PARTİ İktidarı 
döneminde doğal gazı dar gelirli, sabit gelirli insanların kullanımına daha da iyi açabilmek, onların 
bütçelerine refah artıncı katkı sağlayabilmek amacıyla yüzde 8 kâr oranıyla satışa devam etmiştir. Bu 
da konutlarda tüketicinin cebinde en az yüzde 20'lik bir değerin refah seviyesinde, harcanabilir ge
lirinde belli bir artışın ortaya çıkmasına imkân vermiştir. 
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2002 yılı sonunda personel sayısı 3.196'dan 2.768'e düşürülmüş. O dönemki, 1987-1990 yılla
rındaki doğal gaz arzının, doğal gazın tüketiciye sunulmasını birim başına, kişi başına, metreküp ba
şına veya hat başına ölçtüğünüz zaman hemen hemen 7 misli, 8 misli -istihdam konusunda 
baktığınızda- önemli bir fayda sağlamış. Bu süreç içerisinde doğal gaza yapılmayan zamların yapıl
mamasının sebeplerinin altında basiretli bir yöneticinin yapması gereken idare şekli neyse, müdeb
bir bir yöneticinin alması gereken tedbirler neyse, en az gösterilmesi gereken basiret hangi 
noktadaysa, maksimum seviyede bu gösterilmiş ve doğal gaz fiyatları, işçilik maliyetleri, üretim ma
liyetleri konusunda önemli bir katkı sağlamış. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, enerji fiyatlarına da baktığımızda yine aynı durumla karşı karşıya ka
lıyoruz elektrik enerjisi konusunda. AK PARTİ'nin, iktidara geldiği dönemde, 2003 yılının başında 
yaptığı önemli işlerden birisi, sanayi sektörünün kullandığı elektrik fiyatlarında yüzde 5 indirim sağ
layarak onların üretim maliyetlerinde, girdi maliyetlerinde rekabet imkânlarının artırılması konu
sunda önemli bir katkı sağlamış ve bu beş yıl süreyle devam etmiş. 

Ekonomideki en önemli unsurlardan biri, iş âleminin aradığı en önemli konulardan birisi istik
rarı bulabilmek. İstikrarın da tılsımlı sözcüğü "güven"i sağlayabilmek. İşte altı yıllık İktidarımız dö
neminde hem istikran olumlu bir şekilde sağladık ve milletimizin verdiği oylarla, desteklerle, bugüne 
kadar yaptığımız üç seçimde de halkın karşısına çıktığımızda, onlarla ibralaşmamız sürecinde hep 
bize teveccühlerini artırarak göstermişler ve o süreç içerisinde o güvenin sağladığı unsurla birlikte 
enerji fiyatlarında beş yıl süreyle zam yapılmamış. 

Bunun altındaki sebepler ne? 2002 yılından önce elektrik dağıtım şirketi yaptığı enerji arzının 
ancak yüzde 74'ünü satış olarak gerçekleştirebiliyor, faturalandırabiliyormuş. Yüzde 26 kayıp kaçak 
oranı varmış. Bakanlığımızın, Hükümetimizin, ilgili kuruluşlarımızın ciddi ve konuya verdikleri 
ehemmiyet çerçevesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 2008'in bugünlerinde kayıp kaçak oranı 
yüzde 14'lere düşmüş. Hemen hemen yarıya yakın bir oranda kayıp kaçak oranında düşme sağlan
mış. Yani 100 birim enerjinin yüzde 86'lık kısmı faturalandırılabilir hâle getirilmiş. Bunlar da enerji 
fiyatlarına beş yıl süreyle zam yapılmamasına da önemli katkı sağlamış. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan sayın milletvekilleri konuttaki doğal gaz fiyatlarıyla ve 
sanayideki doğal gaz fiyatlarıyla ilgili, OECD'nin raporlarından, kaynaklarından bilgi vermeye ça
lıştılar. Açıkça, benim elimde de bir kaynak var, Eurostat'ın 7 Kasım 2008 tarihi itibanyla yaptığı gün
celleme. Burada konut doğal gaz tüketici tipi yıllık tüketim, 20 gigajul çerçevesinde baktığımızda, 
Kasım 2007 itibarıyla Türkiye 13,13 euro. İsveç en pahalı olan ülke, 30,78. Türkiye'nin bu ülkeler 
içerisindeki sıralaması, en iyiler içerisinde 9'uncu sıradadır. Ocak 2008 itibarıyla baktığımızda 
Türkiye -yine 20 gigajul cinsinden baktığımızda- 9,24. 

Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde şu anda en iyilere yakın doğal gaz kullanımına sahip. 

Yine aynı şekilde sanayi doğal gaz tüketimine baktığımızda burada baz alınan fiyat da -bin gigajul-
Türkiye'nin -Kasım 2007 itibarıyla- 10,59 euro sent, İsveç'in 17,85 euro fiyat değerlendirmesi or
taya çıkmış. 

Bakın, bir de konutla ilgili elektrik fiyatlarıyla ilgili bir bilgi arz etmek istiyorum. 7 Kasım 2008 
tarihi itibarıyla güncellenmiş, yıllık tüketimi bin kilovat saatin altında olan enerji tüketiminin euro-
sent/kilovat saat bedeli: Türkiye Ekim 2007-2008 itibarıyla 13,60; en pahalı ülke İrlanda 44,68; onun 
biraz altındaki Norveç 39,29; bizden bir miktar üstteki Slovenya 18,58; ve bizden bir sonraki İngil
tere'de 16. Konut elektrik: 1.000 ile 2.500 kilovat cinsinden baktığımızda Danimarka en yüksek fi
yatlı olan ülke, 29,20; Türkiye ekim itibarıyla 13,60; yine, en yüksek ülkeyle, bizden hemen sonraki 
Hollanda'da 13,90; yine Hollanda'nın üstünde Fransa'da 14,95. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Kişi başına gelir ne kadar? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bu süreç içerisinde baktığı
mızda, reel elektrik fiyatlarında değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Reel enerji 
fiyatları 2000 yılı 100 olarak alındığı takdirde, 2002-2008 döneminde reel elektrik fiyatlarındaki artış 
Türkiye'de eksi 1,3; İrlanda'da 76,4; Amerika Birleşik Devletleri'nde 63,7; OECD -toplam- 40,5; 
OECD Avrupa yüzde 30,1. Yine 2002 yılı reel enerji endeksini 2.100 olarak aldığımız takdirde OECD 
toplamı 99,3; OECD Avrupa 100,7; Türkiye 112, yani AK PARTİ İktidarından önceki çoklu koalis
yon döneminde reel elektrik enerjisinin olduğu fiyat. 2008 yılı itibarıyla baktığımızda, Türkiye 110,7 
-hani biraz önce söylediğim, eksi 1,3'lük azalma var diye ifade ettiğim nokta, 2002 yılında reel enerji 
endeksi 112 iken Türkiye 110,7- OECD toplamı 139,8; OECD Avrupa 130,8. 

İşte bu ve bunun gibi veriler çerçevesinde baktığımızda, beş yıllık süre içerisinde AK PARTİ İk
tidarının bütün konularda olduğu gibi enerji politikaları konusunda da yaptığı çalışmalar beş yıl sü
reyle elektrik fiyatlarına zam yapılmaması konusunda ne kadar haklı olduğunu ifade etmeyle karşı 
karşıya kalırız. 

Burada konuşmacılar, değerli arkadaşlarımız bazı konulan ifade ettiler. Bunu ifade ederken işte "Siz 
iktidara geldiğiniz dönemde akaryakıt fiyatlarında, mazot fiyatlarında yüzde 130, benzin fiyatlarında 
yüzde 160 -veya tersi- gibi oranlarda artırmak mecburiyetinde kaldınız. Vatandaşı çok önemli bir har
canabilir gelirde eksiltme mecburiyetinde bıraktınız." diye ifade ettiler. Bakınız değerli arkadaşlar, 57'nci 
çoklu Koalisyon Hükümeti iktidara geldiği dönemde 184 bin lira olan mazot fiyatı, iktidarı bıraktığı 
3 Kasım 2002 seçimleri döneminde yuvarlak 1 milyon 300 bin liraya mazot fiyatını çıkarmıştır. Aradaki 
fark 8 misline yakın bir fark var. Şimdi, altı yıllık süreç içerisinde dünyadaki petrol fıyatlannın gelişimiyle 
birlikte, petrol fiyatlan biz iktidara geldiğimizde ortalama 23 dolar varil iken, maksimum seviye 2007 
yılı-2008 yılı Temmuz ayında 147 dolara çıkmış brent petrolle birlikte baktığımızda 6 misline, 6,5 mis
line yakın bir petrol fiyatı varken 1.300 liradan bugün yüzde 120-yüzde 125'lik artışla 2.700-2.800 li
raya çıkmış, 2.600 lira seviyesine inmiştir. Bakın, üç buçuk yıllık iktidarları döneminde petrol fıyatlannda 
olağanüstü bir artış olmamasına rağmen, istikrarlı bir süreci petrol fiyatları takip etmesine rağmen 
7-8 misli mazot fiyatlanna zam yapan bir zihniyet, şimdi bizi -petrol fiyatlarındaki 6 misline yakın bir 
artış olmasına rağmen- yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı diye eleştirme hakkını kendinde görüyor. Önce 
şöyle bir geçmişe doğru bakmaları gerekir. "Geçmişte biz ne yaptık, geçmişte yaptıklarımızı biz bu kür
süden milletle paylaştığımız zaman millet bunu çok iyi bilir." diye değerlendirmesi gerekiyor. 

BEKİR BOZDAG (Yozgat) - Doğal gazda ne yaptılar? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Doğal gazda da yine aynı, olağanüstü durumlarla karşı kar
şıya kaldılar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillcrim; burada konuşan değerli arkadaşlarımızı dinlerken, inanın, 
hakikaten, gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman yapılan söylemlerin hiç de alakası olmadığıyla karşı kar
şıya kalıyorsunuz. Hani, hepimiz gençliğimizde bir şeyler söyleriz; gençlik anılarımızı, çocukluk anı
larımızı birbirimizle, arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuz zaman, mahallede nasıl oynanz, ne yapanz 
diye düşündüğümüz zaman, çok anılarda görürsünüz, kâğıttan veya çar çaputtan topladığınız top par-
çalanyla birlikte mahalle arasında futbol oynar, gününüzü gün edersiniz, o şekilde geçirmeye çalışırsı
nız ama bugün, AK PARTİ İktidarı döneminde, okuma yazma bilen herkes, hatta anaokulundaki 
yavrular dahi artık çar çaputtan, bezden bir araya getirdikleri toplarla değil, laptop'la dünyayı takip edi
yorlar, laptop'la dünyadaki gelişmeleri ve geçmiş dönemdeki gelişmeleri de çok iyi buluyorlar. 
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S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Melih Gökçek'in dağıttığı toplarla. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, bakın, eğer siz, laptop'unuzla, bilgisayarınızla geç
mişle ilgili bir konuya girdiğiniz takdirde, bu ortaya konulan süreci, değerlendirilmeye çalışılan 
şeyi... Yani sanki et kuyruğu, yağ kuyruğu, Sana yağ kuyruğu, tüp gaz kuyruğu, akaryakıt, benzin 
kuyruğu içerisinde olduğunuzu düşünüyorsunuz veya Arnavutköy'de on beş gün süreyle akaryakıt 
bulamayan vatandaşın dört tane tankere el koyup akaryakıt ihtiyaçlarını oradan karşıladıklarıyla karşı 
karşıya olduğunu düşünüyorsunuz. Su katılmış süt sırasında bekleyen insanların çektiği ıstırap içe
risinde yaşadıklarını görüyor gibi hitap ediyorsunuz veya o şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Hele 
bir kısım arkadaşlar, bu yapılan zammı "vatandaşa zulüm" diye ifade ettikleri de, gerçekten hayret 
verici bir nokta. Eğer ekonomik şartlar içerisinde, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değerlendir
diğiniz takdirde, zaruret hâlinde ortaya çıkan bir değerlendirme varsa, zaruretten dolayı ortaya çıkan 
bir fiyat artışı söz konusuysa bu konuyu "zulüm yapmak" diye ifade etmek zalimliğin ta kendisidir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hediye, hediye! Hediye diyeceğiz artık, vatandaşa hediye. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, 1991 yılında, 1990 yılının sonlarından itibaren, 1991 
yılında petrol fiyatlarında, Körfez kriziyle birlikte iki aylık sürede ortaya çıkan olağanüstü artış, 1990 
yılı Eylül-Ekim ayları. Arkasından kasım-aralık aylarında inmesine rağmen ocak ayında hızlı bir iniş 
ve 1990 yılı ortalaması petrol fiyatlarının 23 dolar seviyesinde, varili, olduğu süreçte yüzde 25'lik bir 
zam yapmak hiçbir vicdana sığmaz. Arkasından 1991 yılının birinci çeyreğinde, petrol fiyatlarının 
ortalamasının 18 dolara düştüğü bir süreçte hiç ihtiyaç yokken tamamen başka imkânları, başka kay
nakları, başka açıkları kapatabilmek için milletin cebindeki paraya el koymak, işte asıl zalimlik budur, 
işte yapılan en önemli zulüm budur. 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Şimdi yapılan nedir onu söyle? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bugün dünya ekonomisinde ortaya 
çıkan, dünyanın en büyük ekonomisinde ortaya çıkan mali bir kriz var. Bu krizin en minimum sevi
yede yansımasını sağlayabilmek için Hükümet elinden gelen gayreti gösteriyor ve bugüne kadar 
hamdolsun, çok şükür, teğet geçmesi için bugüne kadar gayretlerini gösterdi, bundan sonra da inşal
lah bu gayretler aynı şekilde devam edecek. Biz, burada mali disiplini sağlayabilmek, dünya ekono
misindeki krizden minimum seviyede etkilenebilmek gayretiyle şartlar neyi gerektiriyorsa, 
önümüzdeki seçim süreci değil imkânlar ve şartlar doğrultusunda bunu yapacağımızı, bizden önce
kilerin yaptığı popülizme hiçbir zaman düşmeyeceğimizi ifade ettik. Bundan önce yaptığımız gibi 
bundan sonra da aynı şekilde popülizm yapmadan, ülkenin gereklerini milletimizle paylaşarak, mil
letimize bunu ifade ederek, onların rızasını alarak aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 
önümüzdeki süreçte son altı aylık, dokuz aylık, bizden önceki dönemde yapılmış doğal gaz satın 
alma sözleşmeleri çerçevesinde ortaya çıkacak ve diğer şartlar sabit kaldığı sürece önümüzdeki sü
reçte, nasıl ki 137-147 dolarlarla zirve yapan brent petrolün varili şimdi 60 dolarlara doğru düştüyse, 
yapılan, bizden önceki süreçte yapılan anlaşmaların doğrultusunda da ümit ediyoruz, inanıyoruz diğer 
veriler sabitken bunların da milletimize aynı şekilde yansıtacağını ifade ediyorum, düşünüyorum. 

Bu duygularla gensoruya "Hayır." oyu kullanacağımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 

Sayın Kaplan, sisteme girmişsiniz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Bakandan sonra İç Tüzük 60'a göre pek kısa bir söz almak 
istiyorum. 
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BAŞKAN - O sıralama meselesi değil. 

Şimdi, siz hangi konuda ne istediniz, niçin girdiniz sisteme? 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Şimdi, bu zam ve fiyatlar konusunda bir karmaşa var. Bununla il
gili pek kısa bir söz istiyorum. 

BAŞKAN - O zaman bir dakikalık bir süre veriyorum. 

Bu konuştuğumuz gensoru konusuyla ilgili değil mi? 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Evet, gensoruyla ilgili. 

BAŞKAN - Tamam. Bir dakikalık süre veriyorum 60'ıncı maddeye göre. 

Buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

6. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, doğal gaz zamlarına ilişkin açıklaması 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Şimdi, Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Doğal gaza yeni yapılan zam yüzde 23,85. 2008'de on ayda dört kez yapılan zam yüzde 47,07; 
toplamı yüzde 82,15; on ayda, 2008'de. 

Şimdi, tabii ki biz demokratik bir ülkeyiz. Sivil toplum örgütlerimiz, meslek örgütlerimiz var. 
TMMOB bir ailenin elektrik dâhil toplam enerji giderinin, en küçük ailenin 208 YTL olduğunu söy
lüyor yani sanayi ve iş yerlerinde ısınma, aydınlatmanın getireceği zamlar hariç. Bu rakam asgari üc
retin netinin yarısı ediyor. Yani yarısının cebine elinizi atıyorsunuz vatandaşın, yarısını alıyorsunuz 
ücretinin, kiraya ve tezeğe mahkûm ediyorsunuz. Sonra dalga geçer gibi "Bu baharda indireceğim." 
diyorsunuz. Yani bu konuda bunu yanlış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buna benzer şeyler daha evvel de söylendi. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bitiriyorum. 

Yanlış enerji politikasının temeli ithal enerjidir, dışa bağımlılıktır. Enerji ve güvenliğin de bir
likte değerlendirilmesi gerekir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 

VIII.- GENSORU (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 

].-Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural 
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla 
vatandaşları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği 
için gereken tedbirleri alamadığı ve Bakanlığında yolsuzluklara yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet adına Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler, buyurun. (AK PARTİ sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru münasebetiyle hem ifade edilen birtakım bilgilerin açıklığa kavuşması ve dolayısıyla 
bilgi kirliliğini gidermek hem de bu noktada enerji politikası da dâhil olmak üzere öne sürülen id
diaları cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce şunu ifade edeyim ki, dürüstlük hepimize lazım. İktidarda da olsak, muhalefette de olsak, 
dünyanın herhangi bir yerinde de olsak dürüstlük ve samimiyet bizim vazgeçilmez değerimiz olmalı. 
Bu aynı zamanda evrensel de bir doğru samimiyet gibi, hakkaniyet gibi. Dolayısıyla, burada, biraz 
önce duyduğum ifadeler, ben ikinci bir kişi olsaydım da benim hakkımda söylenen bu ifadeleri din
lemiş olsaydım, hakikaten o kadar inandırıcı üslupla söyleniyor ki, buradan ben şunu görüyorum ki, 
demek ki bilgi kirliliği bence çevre kirliliğinden çok daha önemli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
O bakımdan bunu ele almak lazım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gerçekleri söyle, gerçekleri. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Burada 
önce şunu ifade edeyim ki, bu bir savunma konuşması değil, bu bir bilgilendirme konuşmasıdır çünkü 
savunmayı gerektirecek hiçbir şey yok burada. 

Bir gazı dışarıdan alıyorsunuz, fiyatı size bağlı değil, dünyaya bağlı, aynı zamanda dolar... 
Doların da artışı bizle alakalı değil. Dolayısıyla bu iki parametrenin kontrolü de bizde değil. Böyle 
olunca dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir piyasa var. Yani doğal gazın kendine has kuralları var, ken
dine has anlaşmaları var ve biz, burada, bu 1,5 trilyon dolarlık piyasada yüzde 2'lik bir ağırlığımız 
var. Dolayısıyla, burada, çoğunluğa uyma durumundayız. Ancak anlaşmalarla bunu düzeltmemiz 
mümkün. Bu anlaşmalar da bizden önce yapıldı. Biz bunlardan bir tanesini aldık, düzelttik. İtal
ya'yla, Yunanistan'la anlaşmayı da biz imzaladık. Dolayısıyla, eskiden yapılan hatalardan ders aldık. 
Ben şunu ifade etmek istiyorum. Burada dışarıdan alınan malın fiyatı da dolarla olduğu için, biz 
bunun dolarla parasını ödüyoruz, sizden de TL'yle alıyoruz. Sıfır kârla satıyoruz şu anda. Başından 
beri değil. 28 dolarla başladı kârımız, daha sonra 8'e düştü. Şu anda, biz, bu artan durumu da halkı
mızı da düşünerek, sanayicimizi de düşünerek, ihracatçımızı, dar gelirlimizi düşünerek burada sıfır 
kârla satıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz ve bunu yaparken de BOTAŞ yatırımlarını yapıyor. 9 vilayetten 
63 vilayete çıktı. 

Bunun dışında Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi bir projeyi inşaatını yüzde sıfırdan aldık yaklaşık ola
rak. Bunu bitirdik. Şahdeniz'i biz başlattık, bitirdik. Yunanistan hattını başlattık, bitirdik. 4 bin kilo
metre çelik borudan aldık, 11 bin kilometreye çıkarttık. Bunlar kolay işler değil ve bunları biraz önce 
tenkit ettiğimiz BOTAŞ yaptı. Burada beni tenkit edebilirsiniz ama BOTAŞ'ı tenkit etmeyin lütfen. 
Çünkü bu bizim millî bir kuruluşumuz. Bizim buradaki her konuşmamız anında tercüme ediliyor. 
Anında tercüme ediliyor ve burada, hem Nabucco Projesi'nde hem Yunanistan hattında hem Orta 
Asya bağlantısında hem Irak petrolleri konusundaki görüşmelerde biz artık bir enerji oyuncusuyuz. 
Biz, bunu basit iç politika konularına alet edemeyiz. Beni eleştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar eleşti
rin ve oturur konuşuruz. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Zaten seni eleştiriyoruz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ama 
burada bizim arz güvenliğimizle ilgili olan ve gayet itibarlı olan Türkiye Petrolleri gibi, BOTAŞ gibi 
kurumları, lütfen... Burada sizi hassasiyete davet ediyorum özellikle. Buna dikkat edin. 
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İkinci olarak, burada, yine muhalefet partilerine mensup arkadaşlarımız birtakım şeyler ifade 
ettiler. Bunları ben ilk defa duymuyorum. Fakat şunu ben gördüm ki matematik bilmek yetmiyor, 
bunun dışında ayrıca günlük gelişmeleri çok iyi takip etmek gerekiyor, hatta biraz da mantık gere
kiyor. Bu nokta bir bütündür. Biraz önce mühendislikten bahsettiler. Her mühendislik fakültesini bi
tiren, okulunu bitiren de mühendis olmuyor, bu bir formasyon meselesi. Biz her gün öğreniyoruz. Ben 
altı senedir bu görevdeyim, her gün yeni bir gelişme oluyor. Çünkü enerji dünyasında artık enerji ener
jiden çok daha farklı bir şey; işin dış politikası var, işin enerji hukuku var, arz güvenliği meselesi var. 
Burada 2 kere 2 her zaman 4 etmiyor ama 4'e ne kadar yaklaşırsa biz o kadar başarılı oluyoruz. Onun 
için burada bilgi, tecrübe çok önemli. 

Söylenen, ifade edilen iddialardan bir tanesi dahi eğer doğruysa ben burada gerekeni yapaca
ğım. Bunun anlamı nedir? Görevden ayrılırım. Bakın, bu kadar açık söylüyorum size, bu kadar 
açık. Ruslarla olan anlaşma, biraz önce ifade edilen "yandaş" gibi ifadeler... Her şeyi kabul ede
rim ama bu tip şeyleri, dürüstlük dışındaki, doğruluk dışındaki, adalet dışındaki şeyleri kabul ede
mem. Eğer böyle bir iddiası olan varsa gelin, hukuk platformunda sizlerle hesaplaşalım. Bu kadar 
açık söylüyorum size. 

Ruslarla yaptığımız anlaşmada bizim 1,6 milyar dolar kârımız vardır. Daha detayına girmek is
temiyorum. Çünkü bunların hepsi tahkim konusu. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakan, zam ne, zam ne? 

BAŞKAN - Sayın Akkuş.. . 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Burada 
konuşurken şuna lütfen dikkat ediniz: Buradaki her konu aynı zamanda karşı tarafa verilen bir bilgi 
oluyor. Bunu tartışabiliriz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bakan, gizli oturum niye istemediniz? 

BAŞKAN Sayın Anadol... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ben 

size dedim ki. . . 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gizli oturumu siz açmadınız. 

BAŞKAN - Sayın Anadol... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Gizli oturum açın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) Ben 
burada sizin partinize şunu söyledim: "Ben sizin grubunuza geleyim, bütün bilgileri size açıklaya
yım." Kabul etmediniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gizli oturum isteyebilirdiniz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Gizli oturum kararı alın. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Eğer 
bilginize güveniyorsanız, eğer belgelerinize güveniyorsanız oturalım, takır takır hesaplaşalım sizinle, 
tamam mı? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü, burada artık bu iş farklı bir boyutta. 
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Bizim bir enerji politikamız tabii ki var ve bu enerji politikasına uygun olarak bizim yaptığımız 
çalışmalarda düşündüğümüz şey şudur: Bir tanesi, ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ihtiyacı olan ki
şilere kömür. Çünkü dar gelirlimiz soğukta kalmamalı. Bu bizim sosyal devlet anlayışımızın bir ge
reğidir. Öbür tarafta da büyük enerji resmi içinde bir enerji aktörü olarak ağırlığımızı koymak. Artık 
bizsiz bir enerji denklemi yok. Bu bakımdan biz burada gerek Nabucco Projesi olsun gerek Yuna-
nistan-İtalya hattı olsun gerekse Hazar Denizi geçişi olsun bu noktalarda Türkiye artık önemli bir 
enerji aktörüdür. Buradaki projeleri de biz yüzümüzün akıyla bitirdik. Bir Bakü-Tiflis-Ceyhan Pro
jesi eğer sorumluluk almamış olsaydık hâlâ devam ediyordu. Çünkü orada biz -inşaatı yüzde sıfırdı, 
müteahhitler birbirine girmişti, çevre konuları altüst olmuştu- 300 milyon dolar kullanmadık hakkı
mız olduğu hâlde, 380 milyon dolar da üste para aldık ve şu anda da 2 milyar doların üzerinde de 
bizim kazancımız var. Bunlar öyle kolay değil. Her gün 1 milyon varil petrol sabahtan akşama kadar, 
ta Hazar'dan dağları, tepeleri aşarak Ceyhan'dan yükleniyor. Bu kolay bir başarı değil ve Türkiye'yi 
bir enerji aktörü hâline getirmek gene önemli konuların başında geliyor. Şimdi de Nabucco Projesi'ni 
yürütüyoruz. Nasıl ki Şahdeniz Projesi'ni bitirdiysek, BTC'yi bitirdiysek bunu da bitireceğiz. 

Buradan ikinci olarak şuna geçmek istiyorum çünkü enerji politikaları çok tartışıldı: Bizim baş
langıçta üç tane ana hedefimiz vardı. Birincisi, Türkiye'yi enerjide bir global aktör hâline getirmek, 
bir oyuncu hâline getirmek. Bunu çok şükür başardık ve bunu başarmaya devam ediyoruz. Bu nok
tada Sayın Başbakanımızın riyasetinde bu çalışmaları sürdürüyoruz ve bu arada Dışişleri Bakanlığıyla 
da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla da, diğer kurum ve kuruluşlarla da bir uyum içinde bunu 
sürdürüyoruz. 

İkinci hedefimiz, enerjiyi gündelik hayatımızda kolay algılanabilir bir hâle getirerek -tıpkı Özal dö
nemindeki ekonomide olduğu gibi- herkesi enerji yatırımcısı yapmak. 30 yatırımcıyla başladık, 3 bin 
yatırımcıya çıktı, şimdi hedefimiz 3 milyon yatırımcı. Dolayısıyla biz tabana, Anadolu'ya yayıyoruz. 

Boşa akan sular, esen rüzgâr, bunlar asırlardır vardı. Daha evvel neredeydi Türkiye? Biz bu rüz
gâr enerjisini, güneş enerjisini, boşa akan suları, kömürü, jeotermali çok süratli bir şekilde devreye 
sokuyoruz. Sadece geçen hafta MTA'nın yaptığı jeotermal ihaleleri -altı ihale- 97 milyon dolardır ve 
105 megavatlık bu jeotermal yerin altında duruyordu ve biz MTA'nın 20 bin metre sondajını 100 
bine çıkararak, şu anda rekorlar kırarak bunları çıkarıyoruz ve tertemiz kendi kaynağımız. İşte dışa 
bağımlılığı önleme böyle oluyor. 

Üçüncü hedefimiz de yerli kaynaklara ve yenilenebilir enerjiye ağırlık vererek enerjiyi ucuzla
tıp dışa bağımlılığımızı azaltmak. Şu salonda yanan elektriğin yarısı doğal gazdan üretiliyor. Bunun 
içinde şu birkaç tane avize kömürden, birkaç tanesi rüzgârdan, birkaç tanesi güneşten ve jeotermal-
den üretildiği zaman alacağımız doğal gaz düşecek. İşte bu da bizim dışa bağımlılığımızın azalması 
olacak, belki de ortadan kalkması olacak. 

Kaldı ki biz, ayrıca Türkiye Petrolleri olarak da bütün sismik araştırmalarımızı yaptık. Biz altı 
yıl boyunca bütün bu çalışmaları yaptık ve şimdi sadece sondaj kaldı. İnşallah bu iki boyutlu, üç bo
yutlu sismikleri bitirdiğimiz zaman, şansımız da yaver gidip doğru yerleri deldiğimiz takdirde yani 
matkabın ucu hesap ettiğimiz yerlere rastladığı takdirde -ki sismiklerimiz bunu gösteriyor- biz o 
zaman çok önemli bir avantaj sağlayacağız. 

Karadeniz'in jeolojik yapısı tıpkı Hazar'a benziyor. Bunun dışında Akdeniz'i, Ege'yi saymıyo
rum, bunun dışında Tuz Gölü'nü saymıyorum. Burada da bizim bu samimi yaklaşımımız, bu gece-
gündüz, iyi niyetle, hüsnüniyetle yaptığımız çalışmalar inşallah sonucunu verecek ve siz, belki 
çocuklarımız çok daha rahat bir ortamda yaşayacak. Ama önemli olan burada yenilenebilir enerjidir, 
enerji verimliliğidir. Burada da zaten yine sizlerin desteğiyle bu yasaları çıkardık. 
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O bakımdan biz burada çok yoğun bir çalışmayla da bunu sürdürmeye çalışıyoruz, uygulamaya 
çalışıyoruz. 30 milyar dolarlık projeyi şu anda yürütüyoruz kamuya 1 kuruş yük olmadan. Hastane
lerimize, okullarımıza para kalsın diye, yollarımızı yapalım diye biz burada kamuya 1 kuruş yük ol
madan bu yatırımları yapıyoruz. 

Bunu yaparken enerji politikasında ucuz enerjiyi bilhassa yaptık çünkü 2001 yılında çok ağır bir 
ekonomik kriz geçiren Türkiye'nin gayet tabii ki sanayisini, imalatını, ihracatını, turizmini geliştir
mesi için mutlaka ucuz elektrik, enerji kullanması gerekiyordu. Biz hem elektriğin fiyatını düşürdük 
hem de 150 kilovatın üzerindeki yüzde 50 pahalı elektriği düşürdük. Bu da çok önemli bir şeydir. 
Doğal gazda da indirimler yaptık o zaman. Bunu yapmanın sonucu olarak size şunu söyleyeyim: 
2002 yılında asgari ücretin yüzde 20'si elektriğe giderken şu anda 9,3'ü gidiyor. Tekrar ediyorum: 
Biz göreve gelmeden önce asgari ücretin yüzde 20'si elektriğe giderken şu anda yüzde 9,3'ü gidiyor. 
Bu çok önemli bir nokta. Biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de kayıp-kaçakla 
mücadeleden tutun kabloların yer altına inmesi, teknik kayıplar, bunlann hepsini gerçekleştiriyoruz. 
O bakımdan, ne yaptığını bilen bir çalışmayı sürdürüyoruz. 

Daha evvelden, göreve geldiğimizde... Şöyle bir düşünün değerli arkadaşlar, hayat ileriye doğru 
yaşanıyor ama geriye doğru anlaşılıyor. Burada göreve geldiğimizde biz, elektriğimiz yetmediği için 
Bulgaristan'dan elektrik alıyorduk. Bu elektriği kestik biz. Şu anda biz net ihracatçıyız ve şu anda 
kendi elektriğimizle çok şükür sürdürüyoruz. Gene şunu söyleyeyim: Göreve geldiğimizde şu salon
daki elektriği 100 olarak devraldık, dönemimizde altı yılda yüzde 60 eklendi buna. Yani geldiğimizde 
100'dü, biz buna 60 ekledik. Yani bunlar önemli gelişmeler ve bunu yaparak da gene çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Daha evvelden bakanların tartışıldığı bir Enerji Bakanlığı vardı, şimdi projelerin tartı
şıldığı bir Enerji Bakanlığı var (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ve -çok şükür- enerji projesi olma
yan yatırımcı kalmadı- biz 30 yatırımcıyla başladık, şu anda irili ufaklı 3 bin yatırımcı var ve hedefimiz 
3 milyon yatırımcı. Bu ancak gönülle olur, çalışmayla olur, alın teriyle olur, dürüstlükle olur. Bunları 
görmeden, bunları ifade etmeden söylenen şeylere külliyen yanlış diyeyim ben, en azından daha ağır 
bir kelime kullanmayayım. Eğer faklı bir durum varsa da ben bunları sizlerle saatlerce belgeli, bilgili 
konuşmaya hazırım. Biraz önce söylenen AGDAŞ meselesi oldu mesela... 

BİLGİN PAÇARIZ (Denizli) - Sayın Bakan, biraz da zamlardan bahset, zamlardan! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - AGDAŞ 
meselesinde söylediğiniz şey, Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre doğru ama ondan sonra olanı 
bilmiyorsunuz. Bilmemenizi mazur görebilirim ama bize sorun hiç olmazsa. 

SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN (Hatay) - Kapalı oturum yapalım. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ondan 
sonra EPDK bu rakamı düşürdü. Bu rakamı düşürdüğü için böyle bir durum gerçekleşmedi. Bunu bilin. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Düşürmüş olması, zararı ortadan kaldırmaz ki Sayın Bakan! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ayrıca 
doğal gaz formülünde yaptığımızla biz 40 milyar metreküp doğal gazı sildirdik. Eskiden kullanmadı
ğımız gazın parasını veriyorduk, böyle bir durumla karşı karşıyaydık. Biz fiyatı da düşürdük, 40 mil
yar metreküplük miktarı da sildik. Yoksa bu millet doğal gaz almak için birbirini çiğner miydi, bu kadar 
gayret içinde olurlar mıydı, dokuz vilayetten altmış üç vilayete çıkar mıydı? Ben İstanbul'da da doğal 
gazın başındayım. O zaman Sayın Sözen ayda bin abone olduğu zaman İstanbul'da sevinilmiş, ayda 
bin abone olduğu zaman. Biz kampanyalarla günde 17 bin yaptık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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Hatta salonlar almadı, biz otobüslerin içini boşalttık, belediye otobüslerinin içini boşalttık, halkı 
orada ağırladık, kahvesiyle çayıyla yakın ilgi gösterdik, günde 17 bine çıktık ayda bin abone olmaz
ken. Hava kirliliğiyle öyle mücadele ettik. Biz buralara böyle boşuna gelmedik. Onun için, size şunu 
ifade etmek istiyorum: Biz şu anda yaptığımız çalışmalarla, gece-gündüz yoğun bir çalışma içinde
yiz ve Türkiye'nin geleceğini şu anda şekillendiriyoruz. Daha evvelki yapılanlar bizim kontrolümüz 
altında değildi ama biz ona da müdahale ettik. Bu rüzgârlar eserken siz neredeydiniz? 

Bu türbinler... Bakınız, 17 megavatla başlandı, bu yılın sonunda 500 megavata ulaşacak, hede
fimiz 20 bin megavattır. Bir de bunun eğer türbinini Türkiye'de yaparsak çok daha muhteşem şeyler 
söz konusu olabilecek. O bakımdan, bu çalışmaları kamuya yük olmadan yapıyoruz ve en büyük ka
zançlarımızdan bir tanesi de eskiden mühendisler ya bankacı olurdu ya sigortacı olurdu işsizlikten, 
pazarlamacı olurdu, şimdi ilk defa mühendisler kendi işlerini yapmaya başladılar. Jeologlar çalışıyor, 
MTA'nın sondajlarıyla uğraşıyor. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ne pazarlamacısı? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Maden 
mühendisleri daha evvel şoförlük yapıyordu, şu anda çalışıyorlar. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Mühendisler iş bulamıyor. 

BAŞKAN-Say ın Yıldız... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ma
denlerdeki geliştirdiğimiz çalışmalar çok yoğun bir şekilde gidiyor. Lütfen dürüst olalım. Benim siz
den istediğim, benimle aynı görüşte olmayabilirsiniz ama dürüst olalım, samimi olalım çünkü biz şu 
anda zaten içte, dışta bir sürü zorluklarla mücadele ediyoruz, bir de birbirimizle uğraşmayalım. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Doğru konuşmuyorsun. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Buradan 
gelmek istediğim bir başka soru şu: Biraz önce, basınçla ilgili, Mavi Akımla ilgili şeyler ifade edildi. 
Bununla ilgili bir kitapçık dağıttık biz, orada basınç filan hepsi var. Eğer o işin tekniğini merak edi
yorsanız, ben de dâhil arkadaşlarım sizin emrinizde, gelelim, size anlatalım bunları ama bunları söyle
yerek şu anda tahkim konusu olan birtakım konuları başkalarına koz vermeyelim, oturalım, kendi 
aramızda konuşalım. Burada belki retorikle, belki birtakım güzel konuşmalarla şunu bunu etkileyebi
lirsiniz ama burada millî menfaatlerimiz söz konusu, burada lütfen bundan taviz vermeyelim diyorum. 

Onun dışında, bir sürü başka konu var. Mesela biraz önce AGDAŞ'ın dediğim rakam, eğer 22 
YTL/bin metreküp derseniz gerçekten hesabınız doğru... 

ABDULLAH ÖZER (Bursa) - BOTAŞ'ın 15 milyarlık alacağından bahset. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - .. .ama 
EPDK'da ve ondan sonraki faslını bilmiyorsunuz. Size bilgi taşıyan arkadaşlar size yanlış bilgi, eksik 
bilgi getiriyorlar. Bunu özellikle söylüyorum. Buradaki rakam 22 YTL değil, 1,7 YTL'dir. Bu kadar 
düşürülmüştür, EPDK burada hakkaniyetle hareket etmiştir. Tartışılmıştır, daha sonra bu mahkemeye 
gitmiştir. Buradaki şeyi tartışmayacağım, doğruluğunu, yanlışlığını çünkü bu hâlâ devam eden bir de
ğerlendirmedir. Ona da ayrıca... Dolayısıyla, böyle 610 milyon dolar gibi bir hesap yok. Ayrıca öyle 
komik rakamlar söylendi ki eğer siz... Demek ki biz görevde olmasak da sizlerden biri enerji bakanı 
olsa vay Türkiye'nin hâline! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani "26,5 milyon dolar" dediniz, 
böyle bir şey yok, "610 milyon" dediniz, böyle bir şey yok. Ayrıca burada 26,5 milyar dolardan bah
settiniz, 26,5 milyar... Ya hesap bilmiyorsunuz ya bunun büyüklük rakamı hakkındaki kafanızda o 
şekil oluşmadı. Bunlar oluşmadan mühendislik olmaz. Yani bunu özellikle bilesiniz. 
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Bunun dışında ifade edeceğim şeyler şu: Neler yapıldı? Sadece 60 bin adet yeni trafo kurduk biz 
TEDAŞ'ta. Ayrıca 110 bin kilometre yeni dağıtım hattı yaptık, 110 bin kilometre... Ekvatorun bo
yunu 2,5 kere dönersiniz böylece. Yani bu kadar hatlar yapıldı. Doğal gazda 4 bin kilometreyle aldık, 
-BTC'yi saymıyorum- 4 bin kilometreyi 11 bine çıkardık. Yani biz her yıl 1 BTC yaptık. Eski dö
nemlerde yapılanlara bakıyorum, rakamlar çok komik. Hele bir arkadaşımızın BOTAŞ'ta genel mü
dürlük yaptığı bir döneme bakıyorum. Yaptığı 3,5 kilometre, buradan Sıhhiye'ye kadar. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Yani biz 11 bin kilometre ilave boru hattı yapıyoruz her sene 1 BTC yapıyoruz, 
öbür arkadaşımız 3,5 kilometre yapıyor -buradan Sıhhiye'ye kadar- gelip burada ahkâm kesiyor ve 
üstelik birtakım ifadeler var: Arkadan vuruldu, sırttan vuruldu, sırtından hançerlendi gibi... Biz bu
rada ekonominin gereği olarak yüzde 22, yüzde 22,5 bir şey yaptık. Ben size buradan bir evrak -bir 
dönemdeki zamları- okuyacağım şimdi, bakınız: 1 Ocak 1991, konuta yüzde 35, sanayiye yüzde 51, 
elektriğe yüzde 33, ayrıca bir de yüzde 46. Yani insaf! Gerekiyorsa yapalım. Bakın ne diyorum: Ge
rekirse biz de yapalım. Ben burada zammı savunmuyorum ama zamanında yüzde 51 tek kalemde zam 
yapan arkadaşların "Sırttan hançerledi, ihanetti, mali terör" filan gibi laflan söylemesi yanlış olur, dü
rüstlük olmaz en azından. 

Ayrıca birtakım elemanların alınmasını filan burada siyasi nezakete uygun bulmadığım için ifade 
etmek istemiyorum. Daksille sahtekârlık yapılarak alınan elemanlar ve hâlâ bunların tahribatını gi
dermeyi başaramadık BOTAŞ'ta. Tahribat diyorum, bunu özellikle söylüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika ek süre veriyorum. Tamamlayın lütfen. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Yani, bu 
noktaları yapan arkadaşlarımız yarın eğer bir üst görevde olurlarsa vay Türkiye'nin hâline! 

Onun için, burada bizim size söylemek istediğimiz şey, birlikte çalışalım, eğer bir bilgi eksik
liği varsa düzeltelim. Bizim de sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu yasaları birlikte çıkarıyoruz ama 
bilgi kirliliğine hayır diyelim ve bunun için, oturalım, doğru neyse, evrensel doğrular neyse, bu işin 
tekniği neyse, gelelim bunları birlikte görüşelim. O bakımdan, şu geçen zaman içinde şu tartışmalarla 
kaybettiğimiz enerjimizi birbirimize harcamamızı ben doğru bulmuyorum. Onun için, bu yüce Mec
lise -zaten herkes aynı görüşte değil- birkaç arkadaşıma da bu konuda ekibimizle birlikte yardımcı 
olmaya hazırım. Ayrıca, diğer yatırım konularında da ne gerekiyorsa gece-gündüz, muhalefet-iktidar 
demeden bunları birlikte çalışabiliriz, gösterebiliriz, bunlar üzerindeki detayları birlikte yapabiliriz. 

Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Ali Uzunırmak, sisteme girmişsiniz... - ^ 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Evet Sayın Başkanııh>. ^ 

BAŞKAN - Konu nedir? 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkanım, bir katkı vermek istiyorum Sayın Bakana, mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN - Gensorunun görüşüldüğü bir... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Gensoruyla ilgili Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Kısa açıklama için bir dakikalık süre veriyorum. 

Buyurun. 
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ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Yüce Meclise ben bir bakan bekliyordum ama bir illüzyonistle karşı karşıyayız herhalde. 

BAŞKAN - Katkıda bulunmak istediğinizi söylemiştiniz Sayın Uzunırmak. (AK PARTİ sırala
rından gürültüler.) 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Tabii ki. . . 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın başkan, ciddiyeti muhafaza edin lütfen. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Suistimal ediyor Sayın Başkan. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, katkı vermek amacıyla değil. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Şimdi, Sayın Başkanım, Sayın Bakan diyor ki: "Kamuya yük ol
madan bunları yapıyoruz." 

BAŞKAN - Sataşmaya yol açmadan bir katkıda bulunacaksınız. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sataşmıyorum. 

"Kamuya yük olmadan bunları yapıyoruz." diyor. Acaba, Sayın Bakan... 

(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konu anlaşılmıştır, teşekkür ederim. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, 60'ıncı madde böyle kullanılamaz, böyle bir şey 
olmaz. 

BAŞKAN - Kestik efendim. 

Sayın Seyhan, siz de girmişsiniz, nedir konu? 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Efendim, Sayın Bakan, konuşmasında... 

BAŞKAN - Açmadım, önce ben dinleyeyim. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Bakan, konuşmasında, söylenenlerin hepsinin gerçek 
dışı olduğunu, dürüst davranamadığını, konuşma talebi istediğini, reddedildiğini ifade etti... 

BAŞKAN - Evet. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Lütfen, 60'ıncı maddeyi aşındırmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Allah aşkına, siz de buradan karışmayın. 

Önce duyayım, hiçbir şey duymadım. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - 60'ıncı maddeye göre söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - "60'ıncı maddeye göre söz istiyorum." diyorsunuz ama ondan evvel dediniz ki: 

"Sayın Bakanın konuşmasından dolayı bir sataşma var, dürüstlükle ilgili..." 

Şimdi, biraz evvel yerinizden konuştunuz. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Doğru söylüyorsunuz, evet ama tutanakları getirmek zaman 
alacağından burada sözümü kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN -- Şimdi bakın, Sayın Bakan, herhangi bir isim söylemedi, ağzından bir isim çıkmadı. 
Sayın Bakandan önce, Demokratik Toplum Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüleri konuştu, genel bir konuşma yaptı. 
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TACİDAR SEYHAN (Adana) - İddialarda şahsımı ifade etti. 

BAŞKAN - Yani şahsınızla ilgili bir şey yoktu Sayın Seyhan. 

Teşekkür ederim, zaten konu da anlaşıldı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkındaki (11/5) esas numaralı gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki oylamanın açık oylama şek
linde yapılmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan gensoru önergesinin kabul edilip edilmemesi oylamasının açık oylama usu
lüyle yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Mehmet Şandır? Burada. 

Oktay Vural? Burada. 

Osman Durmuş? Burada. 

Erkan Akçay? Burada. 

Hamit Homriş? Burada. 

Şenol Bal? Burada. 

Mustafa Enöz? Burada. 

Ahmet Orhan? Burada. 

Recep Taner? Burada. 

Abdülkadir Akçan? Burada. 

M. Akif Paksoy? Burada. 

Hakan Coşkun? Burada. 

Hasan Özdemir? Burada. 

Cemaleddin Uslu? Burada. 

Hüseyin Yıldız? Burada. 

Yılmaz Tankut? Burada. 

Süleyman Yunusoğlu? Burada. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alman karar gereğince açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. 

Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per
sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını 
oylama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyun rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için ön
görülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler hakkındaki (11/5) esas nu
maralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağının açık oylama sonucu: 

Kullanılan oy sayısı: 458 

Kabul : 140 

Ret : 317 

Çekimser: l(x) 

Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Alınan karar gereğince kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 12 Kasım 2008 
Çarşamba günü saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.28 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 

-191-
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IX.- OYLAMALAR 
1.- Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere enerji zamlarıyla vatandaşları zor durumda bıraktığı, sağlıklı bir 

enerji piyasası oluşturamadığı, enerji arz güvenliği için gereken tedbirleri alamadığı ve bakanlığında yolsuzluklara yol 
açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesine verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 19.21 
Sıra Sayısı 11/5 
Üye Sayısı 550 
Kabul Edenler 140 
Reddedenler 314 
Çekimserler 1 
Mükerrer Oylar 3 
Toplam 458 
Açık Üyelikler 3 

İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Adana Atılgan Kürşat MHP Kabul 
Adana Çelik Ömer AK Parti Red 
Adana Erbatur Nevingaye CHP Kabul 
Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK Parti Red 
Adana Gürkan Fatoş AK Parti Red 
Adana Güvel Hulusi CHP Kabul 
Adana Kirişçi Vahit AK Parti Red 
Adana Küçükaydın Ali AK Parti Red 
Adana Seyhan Tacidar CHP Kabul 
Adana Tankut Yılmaz MHP Kabul 
Adana Ünüvar Necdet AK Parti Red 
Adana Varlı Muharrem MHP Kabul 
Adana Vural Mustafa DSP Kabul 
Adana Yıldırım Recai MHP Kabul 
Adıyaman Aydın Ahmet AK Parti Red 
Adıyaman Erdoğan Mehmet AK Parti Red 
Adıyaman Gürsoy Şevket AK Parti Red 
Adıyaman Köse Şevket CHP Kabul 
Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK Parti Katılmadı 
Afyonkarahisar Açba Sait AK Parti Red 
Afyonkarahisar Akçan Abdülkadir MHP Kabul 
Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK Parti Red 
Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK Parti Red 
Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK Parti Red 
Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Red 
Afyonkarahisar Ünlütepe Halil CHP Kabul 
Ağrı Alır Mehmet Hanefi AK Parti Red 
Ağrı Aydemir Abdulkerim AK Parti Red 
Ağrı Eryılmaz Yaşar AK Parti Red 
Ağrı Kaya Cemal AK Parti Red 
Ağrı Kotan Fatma Salman AK Parti Red 
Amasya Erdemir Avni AK Parti Red 
Amasya Gülle Akif AK Parti Katılmadı 
Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı 
Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı 
Ankara Aksoy Bekir MHP Kabul 
Ankara Asan Aşkın AK Parti Red 
Ankara Atalay Beşir AK Parti Red 
Ankara Ateş Yılmaz CHP Kabul 
Ankara Babacan Ali AK Parti Red/Mükerrer 
Ankara Baytok Nesrin CHP Kabul 
Ankara Bingöl Tekin CHP Kabul 
Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Kabul 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK Parti Red 
Ankara Çiçek Cemil AK Parti Red 
Ankara Dağı Zeynep AK Parti Red 
Ankara Denemeç Reha AK Parti Red 
Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı 
Ankara Gedikli Bülent AK Parti Red 
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan DSP Katılmadı 
Ankara İpek Haluk AK Parti Red 
Ankara İyimaya Ahmet AK Parti Red 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Red 
Ankara Kayatürk Burhan AK Parti Red 
Ankara Koca Faruk AK Parti Red 
Ankara Okay Hakkı Süha CHP Kabul 
Ankara Özcan Mehmet Zekai AK Parti Red 
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK Parti Red 
Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Kabul 
Ankara Pehlivan Mücahit DSP Kabul 
Ankara Sav Önder CHP Katılmadı 
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı 

Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK Parti Red 
Antalya Arıcı Abdurrahman AK Parti Red 
Antalya Badak Sadık AK Parti Red 
Antalya Baykal Deniz CHP Kabul 
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK Parti Red 
Antalya Çöllü Hüsnü CHP Kabul 
Antalya Emek Atila CHP Kabul 
Antalya Günal Mehmet MHP Kabul 

Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK Parti Red 
Antalya Kaptan Osman CHP Kabul 
Antalya Süner Tayfur CHP Kabul 

Antalya Şahin Mehmet Ali AK Parti Red 
Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı 
Antalya Yıldız Hüseyin MHP Kabul 
Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Kabul 
Artvin Çolak Ertekin AK Parti Red 
Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı 
Aydın Çerçioğlu Özlem CHP Kabul 
Aydın Erdem Mehmet AK Parti Red 
Aydın Ertürk Ahmet AK Parti Red 
Aydın Koç Atilla AK Parti Katılmadı 
Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Kabul 
Aydın Taner Recep MHP Kabul 
Avdın Uzunırmak Ali MHP Kabul 
Balıkesir Akbaş Ayşe AK Parti Red 
Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Kabul 
Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı 
Balıkesir Özgün İsmail AK Parti Red 
Balıkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK Parti Red 
Balıkesir Pazarcı Hüseyin DSP Katılmadı 
Balıkesir Sali Ali Osman AK Parti Red 
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK Parti Red 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Red 
Bilecik Tüzün Yaşar CHP Kabul 
Bingöl Ataoğlu Kazım AK Parti Katılmadı 
Bingöl Coşkun Yusuf AK Parti Red 
Bingöl Yılmaz Cevdet AK Parti Red 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Red 
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i" Soyadı Adı Parti Oyu 

Bitlis Karabaş Mehmet Nezir DTP Çekimser 
Bitlis Kiler Vahit AK Parti Red 
Bitlis Taşar Cemal AK Parti Red 
Bolu Coşkun yürek Yüksel AK Parti Red 
Bolu Metin Fatih AK Parti Red 
Bolu Yılmaz Metin AK Parti Red/Mükerrer 
Burdur Alp Mehmet AK Parti Red 
Burdur Özçelik Bayram AK Parti Red 
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Katılmadı 
Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı 
Bursa Candemir Çelik Canan AK Parti Red 
Bursa Çakmak Hayrettin AK Parti Red 
Bursa Çelik Faruk AK Parti Red 
Bursa Demirel Kemal CHP Kabul 
Bursa Homriş H. Hamit MHP Kabul 
Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan AK Parti Red 
Bursa Kızılcıklı Sedat AK Parti Red 
Bursa Koyuncu Ali AK Parti Red 
Bursa Kul Ali AK Parti Katılmadı 
Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Red 
Bursa Öymen Onur Başaran CHP Kabul 
Bursa Özensoy Necati MHP Kabul 
Bursa Özer Abdullah CHP Kabul 
Bursa Tunçak Mehmet AK Parti Red 
Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Red 
Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katılmadı 
Çanakkale Daniş Mehmet AK Parti Katılmadı 
Çanakkale Kuşku Müjdat AK Parti Red 
Çanakkale Küçük Ahmet CHP Katılmadı 
Çankırı Akman Nurettin AK Parti Red 
Çankırı Bukan Ahmet MHP Kabul 
Çankırı Kınıklıoğlu Suat AK Parti Katılmadı 
Çorum Aydoğmuş Ahmet AK Parti Red 
Çorum Bağcı Cahit AK Parti Red 
Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı 
Çorum Kafkas Agah AK Parti Red 
Çorum Yıldırım Murat AK Parti Red 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Kabul 
Denizli Ekici Mithat AK Parti Red 
Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı 
Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK Parti Red 
Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Kabul 
Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Red 
Denizli Yüksel Mehmet AK Parti Red 
Diyarbakır Arslan M. thsan AK Parti Red 
Diyarbakır Arzu Kutbettin AK Parti Red 
Diyarbakır Aslan Osman AK Parti Red 
Diyarbakır Birdal Akın DTP Kabul 
Diyarbakır Demirtaş Selahattin DTP Katılmadı 
Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK Parti Red/Mükerrer 
Diyarbakır Kışanak Gültan DTP Katılmadı 
Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK Parti Red 
Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK Parti Red 
Diyarbakır Tuğluk Aysel DTP Katılmadı 
Edirne Budak Necdet AK Parti Red 
Edime Çakır Rasim CHP Kabul 
Edirne Paçarız Bilgin CHP Kabul 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Edime Uslu Cemaleddin MHP Kabul 
Elazığ Çetin kaya Mehmet Necati AK Parti Red 
Elazığ tşbaşaran Feyzi AK Parti Red 
Elazığ Öztürk Tahir AK Parti Red 
Elazığ Septioğlu Faruk AK Parti Red 
Elazığ Yanılmaz Hamza AK Parti Red 
Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Red 
Erzincan Tınastepe Erol CHP Kabul 
Erzincan Yıldırım Binali AK Parti Red 
Erzurum Akdağ Recep AK Parti Red 
Erzurum Aksak Muhyettin AK Parti Red 
Erzurum Aydın Saadettin AK Parti Red 
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK Parti Red 
Erzurum Ertugay Zeki MHP Kabul 
Erzurum Gülyurt Muzaffer AK Parti Red 
Erzurum Kavaz İbrahim AK Parti Red 
Eskişehir Asil Beytullah MHP Kabul 
Eskişehir İçli Hüseyin Tayfun DSP Kabul 
Eskişehir Mercan Hasan Murat AK Parti Red 
Eskişehir Öztürk Emin Nedim AK Parti Red 
Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Kabul 
Eskişehir Unakıtan Kemal AK Parti Red 
Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Kabul 
Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Red 
Gaziantep Ekici Akif CHP Kabul 
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK Parti Red 
Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK Parti Red 
Gaziantep Müftüoğlu Özlem AK Parti Red 
Gaziantep Özdemir Hasan MHP Kabul 
Gaziantep Sarı Mehmet AK Parti Red 
Gaziantep Şahin Fatma AK Parti Red 
Gaziantep Şimşek Mehmet AK Parti Red 
Giresun Canikli Nurettin AK Parti Red 
Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı 
Giresun Özkan Murat MHP Kabul 
Giresun Sönmez H. Hasan AK Parti Red 
Giresun Temür Ali AK Parti Red 
Gümüşhane Aydın Kemalettin AK Parti Red 
Gümüşhane Doğan Yahya AK Parti Red 
Hakkari Geylani Hamit DTP Katılmadı 
Hakkari Özbek Abdulmuttalip AK Parti Red 
Hakkari Zeydan Rüstem AK Parti Red 
Hatay Çay Fuat CHP Kabul 
Hatay Çirkin Süleyman Turan MHP Kabul 
Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı 
Hatay Ergin Sadullah AK Parti Red 
Hatay Kahya Abdülhadi AK Parti Red 
Hatay Karasayar Orhan AK Parti Red 
Hatay Öztürk Mustafa AK Parti Red 
Hatay Şanverdi Fevzi AK Parti Red 
Hatay Yazar Abdulaziz CHP Kabul 
Hatay Yılmaz İzzettin MHP Kabul 
İsparta Bilgiç Süreyya Sadi AK Parti Red 
İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Kabul 
İsparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Red 
İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Kabul 
İsparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Red 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Mersin Akkuş Akif MHP Kabul 
Mersin Çelik Behiç MHP Kabul 
Mersin Er Ali AK Parti Red 
Mersin Gök İsa CHP Kabul 
Mersin İnan Ömer AK Parti Red 
Mersin Oksal Ali CHP Kabul 
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Kabul 
Mersin Seçer Vahap CHP Kabul 
Mersin Şandır Mehmet MHP Kabul 
Mersin Tüzmen Kürşad AK Parti Red 
Mersin Ural Kadir MHP Kabul 
Mersin Üskül Mehmet Zafer AK Parti Red 
İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı 
İstanbul Aksu Abdülkadir AK Parti Red 
İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı 
İstanbul Akşit Güldal AK Parti Red 
İstanbul Aktan Gündüz Suphi MHP Katılmadı 
İstanbul Arat Necla CHP Kabul 
İstanbul A taş Mustafa AK Parti Red 
İstanbul Ayva Lokman AK Parti Red 
İstanbul Bağış Egemen AK Parti Red 
İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK Parti Red 
İstanbul Başesgioğlu Murat AK Parti Red 
İstanbul Bayraktar Nusrel AK Parti Red 
İstanbul Beşli Hüseyin AK Parti Red 
İstanbul Birinci Necat AK Parti Red 
İstanbul Bol Fuat AK Parti Red 
İstanbul Büyükkaya Alaattin AK Parti Red 
İstanbul Çamuroğlu Reha AK Parti Katılmadı 
İstanbul Çubukçu Nimet AK Parti Red 
İstanbul Dedegil Alev AK Parti Red 
İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK Parti Red 
İstanbul Dinçer Ömer AK Parti Red 
İstanbul Domaç Mehmet AK Parti Red 
İstanbul Ekren Nazım AK Parti Red 
İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı 
İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK Parti Red 
İstanbul Güllüce İdris AK Parti Red 
İstanbul Günay Ertuğrul AK Parti Red 
İstanbul Gündüz İrfan AK Parti Red 
İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Kabul 
İstanbul İncekara Halide AK Parti Red 
İstanbul Kaçır Ünal AK Parti Red 
İstanbul Kalsın Canan AK Parti Red 
İstanbul Kaya Atila MHP Kabul 
İstanbul Keleş Bırgen CHP Katılmadı 
İstanbul Kesici İlhan CHP Kabul 
İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Kabul 
İstanbul Kıyıklık Feyzullah AK Parti Red 
İstanbul Koral Recep AK Parti Red 
İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı 
İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Red 
İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı 
İstanbul Melen Mithat MHP Kabul 
İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Part! Red 
İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Mert Hüseyin DSP Kabul 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 
İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK Parti Red 
İstanbul Öktem Şinasi CHP Kabul 
İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı 
İstanbul Özyürek Mustafa CHP Kabul 
İstanbul Piltanoğlu Türküne Özlem AK Parti Katılmadı 
İstanbul Sekmen Mehmet AK Parti Red 
İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı 
İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı 
İstanbul Soysal Çetin CHP Kabul 
İstanbul Sözen Edibe AK Parti Katılmadı 
İstanbul Şafak Ümit MHP Kabul 
İstanbul Şahin İdris Naim AK Parti Red 
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı 
İstanbul Tan Ahmet DSP Kabul 
İstanbul Topuz Ali CHP Kabul 
İstanbul Torlak Durmuşali MHP Kabul 
İstanbul Tuneel Sebahat DTP Katılmadı 
İstanbul Ura s Mehmet Ufuk ÖDP Katılmadı 
İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı 
İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK Parti Red 
İstanbul Yazıcı Hayati AK Parti Red 
İstanbul Yıldız Sacid CHP Kabul 
İstanbul Yiğit İbrahim AK Parti Red 
İzmir Ak soy Taha AK Parti Red 
İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Kabul 
İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı 
İzmir Aydın Mehmet AK Parti Red 
İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı 
İzmir Bal Şenol MHP Kabul 
İzmir Baratalı Bülent CHP Kabul 
İzmir Birgün Recai DSP Katılmadı 
İzmir Ersin Ahmet CHP Kabul 
İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı 
İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK Parti Red 
İzmir Hasgür İbrahim AK Parti Red 
İzmir Hotar Göksel Fatma Seniha Nükhet AK Parti Red 
İzmir Kalkan Erdal AK Parti Red 
İzmir Katmerci İsmail AK Parti Red 
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı 
İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı 
İzmir Öztürk Harun DSP Katılmadı 
İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Kabul 
İzmir Susam Mehmet Ali CHP Kabul 
İzmir Tannkulu Ahmet Kenan MHP Kabul 
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK Parti Red 
İzmir Vural Oktay MHP Kabul 
İzmir Yemişçi Tuğrul AK Parti Red 
Kars Dağdaş Gürcan MHP Kabul 
Kars Güven Mahmut Esat AK Parti Red 
Kars Karabayır Zeki AK Parti Red 
Kastamonu Altan Hasan AK Parti Red 
Kastamonu Köylü Hakkı AK Parti Red 
Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Kabul 
Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK Parti Red 
Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Kabul 
Kayseri Elitaş Mustafa AK Parti Red 
Kayseri Karayel Yaşar AK Parti Red 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı 
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK Parti Red 
Kayseri Yakut Sadık AK Parti Red 
Kayseri Yıldız Taner AK Parti Red 
Kırklareli Barış Tansel CHP Kabul 
Kırklareli Dibek Turgut CHP Katılmadı 
Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK Parti Red 
Kırşehir Arslan Mikail AK Parti Red 
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK Parti Red 
Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Kabul 
Kocaeli Ayar Eyüp AK Parti Red 
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK Parti Red 
Kocaeli Durmuş Cumali MHP Kabul 
Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Kabul 
Kocaeli Ergün Nihat AK Parti Katılmadı 
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK Parti Red 
Kocaeli Işık Fikri AK Parti Red 
Kocaeli Pepe Osman AK Parti Red 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı 
Konya Angı Hasan AK Parti Red 
Konya Bal Faruk MHP Kabul 
Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK Parti Red 
Konya Candan Muharrem AK Parti Red 
Konya Çetinkaya Abdullah AK Parti Red 
Konya Erdem Orhan AK Parti Red 
Konya Güçlü Sami AK Parti Red 
Konya Kabakçı Mustafa AK Parti Red 
Konya Kalaycı Mustafa MHP Kabul 
Konya Kart Atilla CHP Kabul 
Konya Öksüz Özkan AK Parti Red 
Konya Özkul Kerim AK Parti Red 
Konya Öztürk Ali AK Parti Red 
Konya Tuna Hüsnü AK Parti Red 
Konya Tüfekçi Harun AK Parti Red 
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK Parti Red 
Kütahya Aksoy Soner AK Parti Katılmadı 
Kütahya Biçer İsmail Hakkı AK Parti Red 
Kütahya Işık Alim MHP Kabul 
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Red 
Kütahya Ordu Hüsnü AK Parti Red 
Kütahya Tuğcu Hüseyin AK Parti Katılmadı 
Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Kabul 
Malatya Çalık Öznur AK Parti Katılmadı 
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK Parti Red 
Malatya Koca İhsan AK Parti Red 
Malatya Ölmeztoprak Fuat AK Parti Red 
Malatya Öz Ömer Faruk AK Parti Red 
Malatya Şahin Mehmet AK Parti Red 
Manisa Akçay Erkan MHP Kabul 
Manisa Arınç Bülent AK Parti Katılmadı 
Manisa Berber Recai AK Parti Red 
Manisa Bilen İsmail AK Parti Red 
Manisa Çerçi Mehmet AK Parti Red 
Manisa Enöz Mustafa MHP Kabul 
Manisa Mengü Şahin CHP Kabul 
Manisa Orhan Ahmet MHP Kabul 
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK Parti Red 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Manisa Yetene Muştala Erdoğan Bağımsız Katılmadı 
Kahramanmaraş Arıkan Fatih AK Parti Red 
Kahramanmaraş Doğan Avni AK Parti Red 
Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK Parti Red 
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı 
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK Parti Red 
Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Kabul 
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK Parti Red 
Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK Parti Red 
Mardin Ayna Emine DTP Katılmadı 
Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK Parti Red 
Mardin Çelebi Süleyman AK Parti Red 
Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Red 
Mardin Türk Ahmet DTP Katılmadı 
Mardin Yüksel Cüneyt AK Parti Red 
Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı 
Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı 
Muğla Ergun Metin MHP Kabul 
Muğla Hıdır Mehmet Nil AK Parti Red 
Muğla Özden Yüksel AK Parti Red 
Muğla Topuz Fevzi CHP Kabul 
Muş Karayağız Seracettin AK Parti Red 
Muş Sakık Sırrı DTP Katılmadı 
Muş Yaman M. Nuri DTP Kabul 
Muş Yılmaz Medeni AK Parti Katılmadı 
Nevşehir Dede Mahmut AK Parti Red 
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Red 
Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK Parti Red 
Niğde Göksel İsmail AK Parti Red 
Niğde İnan Mümin MHP Kabul 
Niğde Selamoğlu Muharrem AK Parti Red 
Ordu Fatsa Eyüp AK Parti Red 
Ordu Güler Mehmet Hilmi AK Parti Red 
Ordu Güner Rahmi CHP Kabul 
Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Red 
Ordu Yalçın Rıdvan MHP Kabul 
Ordu Yılmaz Ayhan AK Parti Red 
Ordu Yılmaz Enver AK Parti Red 
Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK Parti Katılmadı 
Rize Çırakoğlu Lütfi AK Parti Katılmadı 
Rize Yılmaz Ahmet Mesut Bağımsız Kabul 
Sakarya Cebeci Erol Aslan AK Parti Katılmadı 
Sakarya Çelik Hasan Ali AK Parti Red 
Sakarya Dişli Şaban AK Parti Katılmadı 
Sakarya Kutluata Münir MHP Kabul 
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK Parti Red 
Sakarya Yıldırım Recep AK Parti Red 
Samsun Binici Suat CHP Kabul 
Samsun Çakır Osman MHP Kabul 
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK Parti Red 
Samsun Demir Mustafa AK Parti Red 
Samsun Kılıç Suat AK Parti Red 
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Kabul 
Samsun Öztürk Fatih AK Parti Red 
Samsun Sahinoğlu Birnur AK Parti Red 
Samsun Yeni Ahmet AK Parti Red 
Siirt Demirkıran Afif AK Parti Red 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 
Siirt Helvacıoğlu Memet Yılmaz AK Parti Red 
Siirt Özçelik Osman DTP Kabul 
Sinop Al tay Engin CHP Katılmadı 
Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK Parti Red 
Sinop Tıngıroğlu Kadir AK Parti Red 
Sivas Acıkalın Mehmet Mustafa AK Parti Red 
Sivas Kılıç Osman AK Parti Red 
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Kabul 
Sivas Uzun Selam i AK Parti Red 
Sivas Yazıcıoğlu Muhsin BBP Katılmadı 
Sivas Ycrlikaya Hamza AK Parti Red 
Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK Parti Red 
Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Kabul 
Tekirdağ Öztrak Faik CHP Kabul 
Tekirdağ Taylan Necip AK Parti Red 
Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Kabul 
Tokat Aslan Zeyid AK Parti Red 
Tokat Ayalan Şükrü AK Parti Red 
Tokat Demir Osman AK Parti Red 
Tokat Diren Orhan Ziya CHP Kabul 
Tokat Doğru Reşat MHP Kabul 
Tokat Gülsün Hüseyin AK Parti Red 
Tokat Yüksel Dilek AK Parti Red 
Trabzon Aykan Asım AK Parti Red 
Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Red 
Trabzon Erdöl Cevdet AK Parti Red 
Trabzon Göktaş Kemalettin AK Parti Red 
Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Kabul 
Trabzon Özak Faruk Nafiz AK Parti Red 
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK Parti Red 
Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Kabul 
Tunceli Genç Kamer Bağımsız Kabul 
Tunceli Halis Şerafettin DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Akman Yahya AK Parti Red 
Şanlıurfa Başak Ramazan AK Parti Red 
Şanlıurfa Binici İbrahim DTP Katılmadı 
Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK Parti Red 
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Red 
Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK Parti Red 
Şanlıurfa İzol Zülfikar AK Parti Red 
Şanlıurfa Kuş Mustafa AK Parti Red 
Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK Parti Red 
Şanlıurfa Aktemur Özyavuz Çağla AK Parti Red 
Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK Parti Red 
Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı 
Uşak Çetin Mustafa AK Parti Red 
Uşak Uslu Nuri AK Parti Red 
Van Altun Kerem AK Parti Red 
Van Çelik Hüseyin AK Parti Red 
Van Dinçer İkram AK Parti Red 
Van Kurtulan Fatma DTP Kabul 
Van Orhan Gülsen AK Parti Katılmadı 
Van Türkmenoğlu Kayhan AK Parti Red 
Van Üçer Özdal DTP Katılmadı 
Yozgat Akgül Abdulkadir AK Parti Red 
Yozgat Bozdağ Bekir AK Parti Red 
Yozgat Coşkun Osman AK Parti Red 
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İli Soyadı Adı Parti Oyu 

Yozgat Çiçek Mehmet AK Parti Red 

Yozgat Ekici Mehmet MHP Kabul 

Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Bağımsız Katılmadı 

Zonguldak Erdoğan Fazlı AK Parti Red 

Zonguldak Kocal Ali CHP Kabul 

Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Kabul 

Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katılmadı 

Zonguldak Türkmen Polat AK Parti Red 

Aksaray Açıkgöz Ruhi AK Parti Red 

Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK Parti Red 

Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı 

Aksaray İnceöz İlknur AK Parti Red 

Bayburt Battal Fetani AK Parti Red 

Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK Parti Red 

Karaman Akgün Mevlüt AK Parti Red 
Karaman Çalış Hasan MHP Kabul 

Karaman Elvan Lütfi AK Parti Red 

Kırıkkale Durmuş Osman MHP Kabul 

Kırıkkale Erdem Vahit AK Parti Red 

Kırıkkale Kıratlı Turan AK Parti Red 

Kırıkkale Özbayrak Mustafa AK Parti Red 

Batman Akat Ata Ayla DTP Katılmadı 

Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Katılmadı 

Batman İnal Ahmet AK Parti Red 

Batman Yıldız Bengi DTP Katılmadı 

Şırnak Bayındır Sevahir DTP Katılmadı 

Şırnak Kaplan Hasip DTP Kabul 

Şırnak Şeyda Abdullah Veli AK Parti Red 

Bartın Tunç Yılmaz AK Parti Red 

Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Kabul 

Ardahan Kaya Saffet AK Parti Red 

Ardahan Öğüt Ensar CHP Kabul 

İğdır Buldan Pervin DTP Katılmadı 

İğdır Güner Ali AK Parti Red 

Yalova Evcin İlhan AK Parti Red 

Yalova İnce Muharrem CHP Katılmadı 

Karabük Ceylan Mehmet AK Parti Red 

Karabük Ünal Cumhur AK Parti Red 
Karabük Ünal Mustafa AK Parti Red 

Kilis Devecioğlu Hüseyin AK Parti Red 
Kilis Kara Hasan AK Parti Red 

Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Kabul 

Osmaniye Coşkun Hakan MHP Kabul 

Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK Parti Red 

Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Red 

Düzce Erbay Celal AK Parti Red 
Düzce Kaşıkoğlu Metin AK Parti Katılmadı 
Düzce Yakış Yaşar AK Parti Katılmadı 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle ilçesinde yapılacak TOKİ konutlarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4774) 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.08,08.2008 

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi 
Seferberliği" kapsamında Ardahan ilimizde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Ardahan 
ile ilgili yapılan çalışmalar içerisinde Gdle İlçemize 500 adet Konut yapılacaktır. 

1- Ardahan ili Göle ilçemize yapılacak olan konutların ihalelerini hangi firma ya da firmalar 
almıştır? 

2- Firma ya da firmalar, ihaleleri hangi bedelle almıştır? 

3- Konutların yapımına ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? 

4- Konutların ödeme şartları nasıldır? 

Sayı :B.02.0 .001/*38 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22/10/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4774-8471/17823 sayılı 

Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4774 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ^7 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 07-11-2008 

yazınız. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .KNT.0.65.02.00/2008- ~ 1321 
Konu : 7/4774 Esas No'lu Soru Önergesi 

öan.2008* 5 6 

SAYIN CEMİL ÇİÇEK 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İ lg i : 30.10.2008 tarih ve B.02.0.001/79? sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün 7/4774 esas numaralı yazılı 
soru önergesi örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının hazırlanarak 
Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan soru önergesi cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Erdoğan BAYRAKTAR 
Başkan 

Ek: Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün 7/4774 
Esas Numaralı Soru Önergesi Cevabı. 

B s s b a h a n Yard>mct l ığı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
7/4774 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN İDAREMİZ 

CEVABI 

TOKİ tarafından "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında Ardahan 
ilimizde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Ardahan ili ile ilgili yapılan çalışmalar 
içerisinde Göle ilçemize 500 adet konut yapılacaktır: 

Soru 1- Ardahan ili Göle ilçemize yapılacak olan konutların ihalelerini hangi firma ya da 
firmalar almıştır? 

Cevap 1-. Sorunuza konu Ardahan ili Göle ilçesinde İdaremizce yapılacak konutların henüz 
proje ve ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla söz konusu projeler için 
ihaleye çıkılmamıştır. 

Soru 2- Firma ya da firmalar ihaleleri hangi bedelle almıştır? 

Cevap 2- Ardahan ili Göle ilçesinde yapılacak konutların ihaleleri henüz gerçekleşmemiştir. 

Soru 3- Konutların yapımına ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3- TOKİ, konut uygulamalarını işin yüklenicisi ihaleyle belirlendikten sonra yapılan iş 
takvimi doğrultusunda yürütmektedir. 

Soru 4- Konutların ödeme şartları nasıldır? 

Cevap 4- İdaremizce konut uygulama ihaleleri gerçekleştirildikten sonra yapılan maliyet 
çalışması ardından satış fiyatı ve ödeme planı belirlenmektedir. 

Sorunuza konu TOKİ'nin Ardahan Göle'deki 500 konutluk, henüz projelendirme aşamasında 
olan uygulamasına ek olarak; Ardahan Göle Fevzi Çakmak'da 20.04.2004 tarihinde ihale 
edilmiş ve inşatları tamamlanmış 96 konutluk başka bir projesi de söz konusudur. Bu projenin 
yüklenimini alan (2.775.000 YTL bedelle) Gül Hasan İnşaat Tic. Ltd Şti. inşaatını 
tamamlamıştır. 

10-28 Ocak 2005 tarihinde, 37.866 - 42.562 YTL aralığındaki toplam bedel üzerinden, %10-15-
25 seçenekli peşinat ödemeli ve 96-120 ay vade seçenekli olarak satışa sunulmuştur. Söz konusu 
konutlar Temmuz 2006'da hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
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2- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'in, Muğla-Yatağan 'daki bir beldedeki kamulaştırmalara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4780) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Muğla'nın Yatağan İlçesi'ne bağlı 500 haneti ve 1700 nüfuslu Yeşi lbağalar 
Beldesi'nde, Türkiye K ö m ü r Işletmeleri'nin (TKİ) kömür arama çalışmaları için 
başlattığı kamulaştırma çalışmaları belde halkının tepkisine yol açmıştır. Halk, 
öngörülen istimlâk bedellerinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
tarafından yapımı devam eden konut fiyatını karşılamamasından şikâyetçi olurken, 
mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm beklemektedir. 

Bu bağlamda sormak istiyorum: 

1- Sadece zeytincilikle geçimini sürdüren Yeşi lbağalar Beldesi halkının, 
yapımı devam e d e n Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) evlerinden 
birini bile istimlâk bedeli ile alamayacak durumda o lduğu belirtilmektedir. 
G e ç i m sıkıntısı çeken halkın mağduriyeti nasıl giderilecektir? 
2- 400 haneli beldenin tamamının istimlâk edilmesi durumunda TOKl'nin 127 
konutluk projesinin yetersiz kalacağı ifade edilmektedir. Belde halkının konut 
ihtiyacı nasıl ve hangi şartlarda karşılanacaktır? 
3 - TOKİ konutlarının yapıldığı alanın belde halkının görüşü alınmadan 
Belediye Başkanı tarafından belirlendiği ve bu arazinin de altında kömür 
yataklarının bu lunduğu iddialan doğru mudur? 
4- Beldenin tek geçim kaynağı olan zeytin ağaçları, ve tarım arazilerinin, 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve TOKİ'nin bölgedeki çalışmalarından 
olumsuz yönde etkileneceği iddiaları doğru mudur? 
5- TOKİ'nin " T a n m k ö y Projesi" ve TKI'nin kamulaştırma çalışmalan halkı 
memnun etmiyor i se bu faaliyetlerin başanlı olduğundan söz edilebilir 
mi? 

Saygılarımla. 15 Ağustos 2008 

S ü l e y m a n Y a ğ ı z 
D S P İstanbul Mi l letveki l i 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0 .001/S3> 
07-11-2008 

Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22/l0/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4780-8495/17899 sayılı 

İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4780 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. , 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. /J^. /I 

İlgi: 30.10.2008 tarih ve B.02.0.001/796 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Yağız'ın 7/4780 esas numaralı 
yazılı soru önergesi örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının 
hazırlanarak Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan soru önergesi cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Ek: İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Yağız'ın 7/4780 

yazınız. 

Ek-Yazı 
Devlet Bakanı/ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.KNT.0.65.02.00/2008- -İZ2İ 
Konu : 7/4780 Esas No'lu Soru Önergesi 

06.11.2008* 5 6 7 8 8 
SAYIN CEMİL ÇİÇEK 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

Esas Numaralı Soru Önergesi Cevabı. Erdoğan BAYRAKTAR 
Başkan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMEN YAĞIZTN MUĞLA YATAĞAN 
YEŞİLBAĞCILAR BELDESİNDEKİ KONUT PROJESİYLE İLGİLİ 

7/4780 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
İDAREMİZ CEVABI 

Muğla İli, Yatağan İlçesi Yeşilbağalar Belediye Başkanlığının 31/05/2007 tarih ve 40 sayılı 
yazısı ile ""Beldenin, Türkiye Kömür İşletmeleri adına ruhsatlı linyit kömür yatakları üzerine 
konumlandığı, kömür işleme faaliyetini sürdürmekte olan Türkiye Kömür İsletmeleri 
tarafından mevcut yerleşim yeri ve ruhsatlı alandaki arazilerin kamulaştırılacağı, mevcut 
yerleşim yerinin kamulaştırma çalışmaları sebebi ile halkın yerleşimi için maliye hazinesi 
adına tescilli 266, 2595 ve 299 parsellerde imar plan çalışması yapıldığı, belediye tarafından 
imar planlarının tamamlanmasına müteakip, İdaremizce Tanmköy Uygulaması kapsamında 
konut yapılması talep edilmiştir.'" Bu çerçevede İdaremizce Yeşilbağcılar Beldesinde 
uygulama başlatılmıştır. 

Soru 1- Sadece zeytincilikle geçimini sürdüren Yeşilbağcılar Beldesi halkının, yapımı 
devam eden TOKİ evlerinden birini bile istimlak bedeli ile alamayacak durumda olduğu 
belirtilmektedir. Geçim sıkıntısı çeken halkın mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

Cevap 1 - Söz konusu proje kapsamında, Muğla Yeşilbağcılar beldesinde yürütülen kıymet 
taktir ve kamulaştırma çalışmaları Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından 
yapıldığından kamulaştırma bedelleri de TKİ tarafından belirlenmektedir. 

Soru 2- 400 haneli beldenin tamamının istimlak edilmesi durumunda TOKİ'nin 127 
konutluk projesinin yetersiz kalacağı ifade edilmektedir. Beide halkının konut ihtiyacı 
nasıl ve hangi şartlarda karşılanacaktır? 

Cevap 2-Belediye Başkanlığınca önerilen, imarlı maliye hazinesine kayıtlı alanlar üzerinde 
378 konut. 16 derslik ilköğretim okulu ve spor salonu, cami, sağlık ocağından oluşan öneri 
vaziyet planı hazırlanmış ve bu doğrultuda yaklaşık konut satış bedelleri hesaplanmıştır. Söz 
konusu bedeller üzerinden, 10 Eylül 2007 - 26 Ekim 2007 tarihleri arasında beldede talep 
toplanmıştır. Yapılan talep örgütlenmesi sonucunda; 63 adet 91,79 m2 ve 64 adet 111,91 m2 
konut için olmak üzere toplam 127 kişinin başvuruda bulunduğu, ilgili belediyenin 02 Kasım 
2007 tarihli yazısı ile İdaremize bildirilmiştir. Ancak, projeye yeni başvuruların olması 
sebebiyle, artan talebi karşılamak amacıyla 2'nci Etap konut uygulamasına esas talep 
örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. 

Soru 3- TOKİ konutlarının yapıldığı alanını belde halkının görüşü alınmadan Belediye 
Başkanı tarafından belirlendiği ve bu arazinin de altında kömür yataklarının 
bulunduğu iddiaları doğru mudur? 

Cevap 3- Yeşilbağcılar Beldesi, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) adına ruhsatlı linyit kömür 
yatakları üzerine bulunduğundan; TKİ mevcut yerleşim yerindeki ve ruhsatlı alandaki 
arazilerin kamulaştırma işlemlerini yürütmektedir. 

İdaremizce yürütülen Yeşilbağcılar Tanmköy Projesi kapsamında, konut uygulaması yapılan 
bölgeye ait yer seçimi ve yerleşim alanı olarak belirlenmesi, ilgili Belediye Başkalığınca 
yapılmıştır. Belirlenen alanın imar planına esas ilgili kurum görüşleri alınarak 1/5000 ve 
1 / l 000 ölçekli İmar Planlan hazırlanmıştır. 
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Soru 4- Beldenin tek geçim kaynağı olan zeytin ağaçları ve tarım arazilerinin, Türkiye 
kömür İşletmeleri (TKİ) ve TOKİ'nin bölgedeki çalışmalarından olumsuz yönde 
etkileneceği iddiaları doğru mudur? 

Cevap 4- TOKİ'nin bölgedeki faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi gibi bir durum söz 
konusu değildir. 

Soru 5- TOKİ'nin "Tarımköy Projesi" ve TKİ'nin kamulaştırma çalışmaları halkı 
memnun etmiyor ise, bu faaliyetlerin başarılı olduğundan söz edilebilir mi? 

Cevap 5- Yeşilbağcılar Beldesinde yürütülen proje Tarımköy Projeleri kapsamındadır. 
Tarımköy Projeleri; Türkiye nüfusunun coğrafyaya dengeli dağılımının sağlanması, kır4cent 
ilişkisinin kurulması ve şehri cazip kılan altyapı, konut, sosyal donatı gibi olanakların 
köylerde de sağlanarak göçün önlenmesi, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla 
planlanmış ve başlatılmıştır. Dolayısıyla, bölge halkına fayda sağlama hususu ön planda 
tutulmakta ve bu amaçla çalışmalar sürdürülmektedir. 

3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4783) 

Çin'de başlayan 2008 Pekin Olimpiyatlarında, Türk sporcularının beklenen 
performansı gösteremediği görülmektedir. 

Bu kapsamda; 

l - O l i m p i y a t l a r a g i d e c e k sporcu lar ın b e l i r l e n m e s i n d e , s p o r c u l a r ı m ı z ı n 
s o n d ö n e m d e k i p e r f o r m a n s l a r ı mı , g e ç m i ş yı l lardaki b a ş a r ı l a n m ı d i k k a t e 
a l ı n m ı ş t ı r ? S p o r c u l a r , ni te l ikl i bir e l e m e s i s t e m i n i n s o n u c u n d a mı 
b e l i r l e n m i ş t i r ? 

2- Bazı s p o r c u l a r ı n y a r ı ş m a l a r d a n s o n r a s a k a t l ı k l a r ı y l a ilgili 
a ç ı k l a m a l a r y a p t ı k l a r ı d i k k a t e a l ı n d ı ğ ı n d a , s e ç m e l e r y a p ı l ı r k e n , p e r f o r m a n s 
k a y ı p l a r ı n a y o l a ç a c a k b u t ü r s o r u n l a r d e ğ e r l e n d i r i l m e m i ş m i d i r ? 

3 - S p o r c u l a r ı m ı z ı n b e k l e n e n başar ıy ı g ö s t e r e m e m e s i n î s i z n e y e 
b a ğ l ı y o r s u n u z ? B u s o n u ç l a r d a , s e ç m e s i s t e m i n d e k i s o r u n l a r mı , 
s p o r c u l a r ı m ı z ı n y a r ı ş m a l a r s ı r a s ı n d a k i p e r f o r m a n s l a r ı m ı t e m e l e t k e n 
o l m u ş t u r ? 

4 - P e k i n O l i m p i y a t l a r ı n d a a l ı n a n s o n u ç l a n s i z d e başar ı s ı z l ık o larak 
d e ğ e r l e n d i r i y o r s a n ı z , b a ş a r ı s ı z l ı ğ ı n n e d e n l e r i v e s o r u m l u l a r ı i l e ilgili bir 
i n c e l e m e y a p t ı r a c a k m ı s ı n ı z ? S o n u ç l a r ı n ı k a m u o y u y l a p a y l a ş a c a k m ı s ı n ı z ? 

5 - S o n d ö n e m d e , s p o r c u l a r ı m ı z ı n u l u s l a r a r a s ı y a r ı ş m a l a r d a k i 
b a ş a r ı l a r ı n d a bîr d ü ş ü ş g ö z l e n d i ğ i n e g ö r e , s p o r po l i t ikan ız ı g ö z d e n 
g e ç i r e c e k m i s i n i z ? 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

^ H ü s n ü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.0054£i£lf-

Konu : Soru Önergesi J| /11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 27.10.2008 tarih veB.02.0.KKG.0.12/106-91-52/4218 sayılı yazınız, 

b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1 .GSM.0.00.00.63/623 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ' nün Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 4783 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş 
olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğim arz ederim. /^\^V\ Irf f\£JiQ^S 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 28.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2109 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'ye ait 4783 no'lu yazılı 

soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: İlgi (b) yazı 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/ 6 'i-3 
06.11.2008 

Genel Müdür 
EK: Soru Önergesi Cevabı 
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Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'nun Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU'na tevcih ettiği 4783 nolu soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

Çiıı'dv başlayan 2(108 Pekin Olimpiyatlarında, Türk sporcularının beklenen 
performansı gösteremediği görülmektedir. 

Hu kapsamda; 

1-Olimpiyatiara gidecek sporcuların belirlenmesinde, sporcularımızın 
son dönemdeki performansları mı, geçmiş yıllardaki başarıları mı dikkate 
alınmıştır? Sporcular, nitelikli bir e leme sisteminin sonucunda mı 
belirlenmiştir? 

2- Bazı sporcuların yarışmalardan sonra sakatlıklarıyla ilgili 
açıklamalar yaptıkları dikkate alındığında, seçmeler yapılırken, performans 
kayıplarına yol açacak bu tür sorunlar değerlendirilmemiş midir? 

3 - Sporcularımızın beklenen başarıyı gösterememesin i siz neye 
bağlıyorsunuz? Bu sonuçlarda, s eçme sistemindeki sorunlar mı, 
sporcularımızın yarışmalar sırasındaki performansları mı temel etken 
olmuştur? 

4- Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçları siz de başarısızlık olarak 
değerlendiriyorsanız, başarısızlığın nedenleri ve sorumluları ile ilgili bir 
inceleme yaptıracak mısınız? Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız? 

5- Son d ö n e m d e , sporcularımızın uluslararası yarışmalardaki 
başarılarında bir düşüş gözlendiğine göre, spor politikanızı gözden 
geçirecek misiniz? 

CEVAP: 
1) Olimpiyatlara katılacak sporcular Uluslar arası Federasyonlar tarafından belirlenen 

akredite organizasyonlarda barajı geçmek zorundadır. Yine Uluslar arası 
Federasyonlar tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde ülke kotaları alınmakta 
ve bu kotalar Ulusal Federasyonlarca en iyi sporcular seçilerek 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede objektif kriterler göz önünde 
bulundurulmakta ve sporcuların ulusal ve uluslar arası yarışmalarda elde ettiği 
neticeler etken olmaktadır. 

2) Olimpiyatlara hazırlık Spor Federasyonları tarafından koordine edilmekte olup 
yaptıkları tüm çalışmalar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
bir kurul tarafından çok yakından takip edilmiştir. Kurul sporcularımız ile birebir 
iletişime geçmiş ve sporcuların her türlü talepleri yerine getirilmiştir. 

3 -4 ) Türkiye Pekin-2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 12 branşta 68 sporcu ile katılmış 
ve 1 altın, 4 gümüş ve 3'de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştır. 

5) Gerek Özerk ve bağlı spor federasyonları gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 
eliyle tüm branşlarda alt yapı projeleri yürütülmekte sporcu yetiştirme ve sporu 
teşvik etme konusunda azami gayret ve çaba gösterilmektedir. 
Ülkemiz spor politikalarının oluşumunda her türlü bilimsel çalışmalardan 
yararlanmakta, bu çerçevede mevcut durumların kritiği ve sorunların tespiti için 
her türlü çalışma titizlikle yapılmaktadır. 
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4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Gazi Üniversitesinin spor klüpleri ve spor yönetimi ile 
ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4790) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın R. Tayip Erdoğan tarafından vazıh olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 20.08.2008 fi" V ^ - ^ 

< ^ H ü s n ü ÇÖLLÜ 
S Antalya Milletvekili 

Gazi Üniversitesi bayan hentbol takımı geçen sezon Türkiye Kupası finallerini 
oynaması nedeniyle bu sene ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edeceği bilinmektedir. 

Başarılı bir performans sergilemesine rağmen; 

1. Bu sene yapılacak Avrupa kupalarında Türkiye' yi temsil edecek olan Gazi Üniversitesi 
Bayan Hentbol takımının Üniversite Rektörlüğü tarafınca kapatıldığı doğrumudur? 
Doğru ise; Ülkemizin olimpiyatlarda ki genel başarısızlığı göz önüne alındığında, hangi 
gerekçeler dikkate alınarak böylesine başarılı bir takım kapatılmıştır? 

2. Avrupa hentbol federasyonu turnuvaya katılacağı bildirildikten sonra katılmaması 
halinde Gazi Üniversitesi bayan hentbol takımına ve hentbol federasyona bir para 
cezası keseceği doğrumudur? Bu ceza miktarı ne kadardır? 

3. Aynı üniversitenin adı altında çalışmalarını sürdüren spor kulüpleri hangileridir, 
bunlarında kapatılması gündeme gelecek midir?. 

4. Dünya olimpiyatların bitiminden yaklaşık alt ay sonra federasyonların Başkanlık 
seçimleri yapılacaktır. Başkanlık seçimlerinde Gençlik spor Genel Müdürlüğü'nün bir 
etkisi ve yönlendirmesi söz konusu mudur? Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün kendi 
adaylarını başkan yapma yönünde baskı oluşturduğu ve zemin yarattığı Iddaaları 
doğrumudur?. 

5. Federasyonların bütçeleri belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır? Bu 
süreçte ilgili federasyonun lisanslı oyuncu sayısına ve milli takımdaki oyuncu 
sayılarına bakılmaksızın bütçelerinin belirlendiği iddiaları doğrumudur? 

6. Spor toto teşkiiabnın son beş yıl İçerisinde yıllara göre topladığı para miktarı ne 
kadardır? Federasyonlar bazında dikkate alındığında bu paranın ne kadan ve ne 
miktarlarda federasyonlara Ödenek olarak verilmektedir? Ödenek miktarları 
belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0 .005/2 | T > 

Konu : Soru Önergesi ÜO /11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 27.10.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-91-59/4219 sayılı yazınız, 

b) 05.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/617 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ' ün Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 4790 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş 
olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.0Ü.63/ £ I 'j~ Q5 u 2008 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 28.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2112 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'ye ait 4790 no'lu 

yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: i lgi (b) yazı 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Mehmet ATALAY 
EK: Soru Önergesi Cevabı 

Kulüp Bilgi Formu 
Genel Müdür 
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Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'nün Devlet Başkanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU'na tevcih ettiği 4790 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: Gazi Üniversitesi bayan hentbol takımı geçen sezon Türkiye Kupası finallerini 
oynaması nedeniyle bu sene ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil edeceği bilinmektedir, 

Başarılı bir performans sergilemesine rağmen; 

1. Bu sene yapılacak Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek olan Gazi 
Üniversitesi Bayan Hentbol takımının Üniversite Rektörlüğü tarafınca kapatıldığı 
doğru mudur?Doğru ise; Ülkemizin olimpiyatlarda ki genel başarısızlığı göz önüne 
alındığında, hangi gerekçeler dikkate alınarak böylesine başarılı bir takım 
kapatılmıştır. 

2. Avrupa Hentbol Federasyonu turnuvaya katılacağı bildirildikten sonra katılmaması 
halinde Gazi Üniversitesi bayan hentbol takımına ve hentbol federasyona bir para 
cezası keseceği doğru mudur? Bu ceza miktarı ne kadardır? 

3. Aynı üniversitenin adı altında çalışmalarını sürdüren spor kulüpleri hangileridir, 
bunlarında kapatılması gündeme gelecek midir? 

4. Dünya olimpiyatların bitiminden yaklaşık altı ay sonra federasyonların Başkanlık 
seçimleri yapılacaktır, Başkanlık seçimlerinde Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü'nün bir etkisi ve yönlendirmesi söz konusu mudur? Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü'nün kendi adaylarını başkan yapma yönünde baskı oluşturduğu 
ve zemin yarattığı iddiaları doğru mudur? 

5. Federasyonların bütçeleri belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır? Bu 
süreçte ilgili federasyonun lisanslı oyuncu sayısına ve milli takımdaki oyuncu 
sayılarına bakılmaksızın bütçelerinin belirlendiği iddiaları doğru mudur? 

6. Spor Toto Teşkilatının son beş yıl içerisinde yıllara göre topladığı para miktarı ne 
kadardır? Federasyonlar bazında dikkate alındığında bu paranın ne kadarı ve ne 
miktarlarda federasyonlara ödenek olarak verilmektedir? Ödenek miktarları 
belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır? 

CEVAP 1-3: Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer 
alan Gazi Üniversitesi Spor Kulübü'ne ait bilgiler ekte Kulüp Bilgi Formu olarak 
sunulmuştur. 

Cevap 2 : Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetmeliği, Madde 2.6.1. gereğince 
ilk kura çekiminden sonra müsabakalardan çekilen Gazi Üniversitesi Spor Kulübü, Avrupa 
Hentbol Federasyonuna (EHF) 10.000.- (Onbin) Avro tutarında para cezası ödeyecektir. 
Kulübün cezayı 21 Kasım 2008 tarihine kadar ödememesi durumunda belirtilen tutar Avrupa 
Hentbol Federasyonu tarafından Türkiye Hentbol Federasyonu'nun EHF hesabından tahsili 
yoluna gidilecektir. Bu durumda Türkiye Hentbol Federasyonu da söz konusu tutarı yasal 
yollarla Kulüpten tahsili cihetine gidecektir. 

Cevap 4 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve 
statüsünün 6. maddesi ile Özerk Federasyonların genel kurulu en geç dört yolda bir, mali 
genel kurulu ise iki yılda bir yapılır. 7. maddesi ise olağan genel kurul; olimpik spor 
dallarında dört yılda bir ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren, olimpik 
olmayan spor dallarında ise, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde 
yapılır. 08.07.2008 tarih ve 26222 sayılı çerçeve statü yönetmeliğinde yapılan değişik ikinci 
fıkra ile mali genel kurul ise, iki yılda bir yapılmak kaydıyla, federasyonların ana statüsünde 
belirlenen tarihte yapılır. Hükmü yer almıştır. 
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Özerk Spor Federasyonları genel kurullarını yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve 
genel kurullarında onaylanan ana statülerine göre yapmaktadırlar. 

Genel Müdürlüğümüzün bir etkisi ve yönlendirmesi, kendi adaylarını başkan yapma 
yönünde baskı ve zemin yarattığı iddiaları söz konusu değildir. Seçimler açık ortamda 
Federasyon Başkanlıklarınca yapılmaktadır. 

Cevap 5 : 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5340 Sayılı 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun Ek 9. maddesinin 9. fıkrası değiştirilmiş ve "özerk 
federasyonların bütçesi, katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, 
reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; 
federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin %75'i kadar, olimpik olmayan 
federasyonlarda ise %50'si kadar yardımda bulunabilir" denmiştir. Özerk federasyon bütçeleri 
kanunda belirtilen oranlarla belirlenirken bütçe görüşmeleri sırasında ulusal ve uluslar arası 
faaliyetlerinin yoğunluğu, lisanslı sporcu sayıları, faal kulüp sayıları, federasyonun yıl 
içerisinde ilgili branşın geliştirilmesi için yaptığı ve yapacağı projelerde göz önüne 
alınmaktadır. 

Cevap 6: Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığının son 5 yıl içerisindeki genel hasılat toplamı olan 7.293.735.667.46 YTL'nin 
79.463.402.-YTL si Federasyonlara verilmiştir. Federasyonların ulusal veya uluslar arası 
faaliyetlerine verilecek reklam bedeli Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tespit 
edilerek Spor Toto Teşkilat Başkanlığına bildirilen bedeli aşmamak kaydıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KULÜP BİLGİ FORMU 
Tarih : 04/11/2008 

6 - ANKARA Kulüp No 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 
25 /07 /1985 Kulüp Tür 
MAVİ.LACİVERT.BEYAZ Ayırıcı İşaret 
G.ÜNİ.TIP.FAK.BALGAT 

IL 

Fax 
Vergi Dairesi 
Faaliyet Durum 

151 

OKUL 

FAAL 

Spor Da l la r ı 
ATLETİZM, BADMİNTON, BASKETBOL, BEYZBOL VE SOFTBOL, CİMNASTİK, DAĞCILIK, GÜREŞ, HENTBOL, 
İZCİLİK, JUDO VE KURASH, KAYAK , MASA TENİSİ, SUALTI SPORLARI, TENİS, VOLEYBOL, YÜZME , KICK 
BOKS, WUSHU, MUAY-THAİ 

Tar ihçes i 
S ı ra No Ta r i h Y a p ı l a n İ ş l e m A ç ı k l a m a 

o 1 01/02/2007 SPOR DALI İLAVESİ MUAY-THAİ; VVUSHU 

o 2 23/02/2006 SPOR~DALI İLAVESİ BEYZBOL VE SOFTBOL 

O 3 28/04/2005 SPOR DALI İLAVESİ MÜCADELE SPORLARI 

4 25 /03/2005 SPOR DALI İLAVESİ YÜZME VE ATLAMA 

5 06/01/2005 SPOR DALI İLAVESİ JUDO VE KURASH 

o 6 01/04/2004 SPOR DALI İLAVESİ İZCİLİK 

o 7 29 /12/2003 SPOR DALI İLAVESİ KAYAK 

o 8 12/03/2003 SPOR DALI İLAVESİ TENİS; TENİS 

9 31/01/2002 KULÜP TESCİLİ 

Üye le r i 
Bilgi Bulunamadı. 
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5.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, olimpiyatlarda alınan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4794) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R-Tayyip Erdoğan tarafından yazıb 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla 
talep ederim. 

(J]lllıuıO-—, 
Atilla Kart 
CHP Konya Mületvekili 

Başbakan R.Tayyip Erdoğan; Olimpiyatlarda sporculanmızın başarısız olmasını 
değerlendirirken, bundan ders çıkarılması gerektiğini, bundan böyle yeni bir yapılanma 
sürecine gidileceği yönünden açıklamalar yapmıştır. 

Hemen belirtelim ki; Sn. Başbakanın, başarısızlığı itiraf etmesi ve sorumluluğu 
üstlenmesi takdire değerdir. Ancak, önemli olan; sorumluluğu üstlenmekle birlikte, 
bundan böyle dürüst ve tutarlı bir analizin yapılıp yapılmayacağı ve devamında da 
gerçekleştirilecek uygulamalardır. Kabul edilmelidir ki, Türkiye, diğer bir çok alanda 
olduğu gibi, sporda da koskoca 6 yılı kaybetmiştir. Spor gibi en üst düzeyde "disiplin-
beceri-süreklilik ve bilimsellik" gerektiren bir faaliyet alanında, AKP iktidarları 
döneminde tam anlamıyla bir "talan ve niteliksiz kadrolaşma" dönemi yaşanmışta. 
Sporun, eğitim yoluyla kökleşmesi, yaygınlaşması ve kurumsallaşması yerine, futbol 
ağırlıklı profesyonel sunuşlarla kamuoyunun gözü boyanmıştır, özellikle Ankara ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyeleri aracılığıyla popülist uygulamalar yapılmış; yerel 
yönetimler siyasi iktidann halkla ilişkiler bürosu gibi kullanılmıştır. 

Yaratılan bu tablo bizzat Sn. Başbakanın eseridir. 

Başbakan artık bu gerçeği daha fazla kamufle edemez. Sporun basma en üst 
düzeyde getirdiği ve her anlamda himaye ettiği Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
Başbakanın tâ 1990'lı yıllardan bu yana has adamlarından birisidir. Diğer has adamlar 
neyi yapıyorlarsa, Gençlik ve Spor Genel Müdürü de bunu yapmıştır. Ortada Başbakan ve 
AKP iktidarlarının niteliksiz kadrolaşma yoluyla yarattığı "yönetim yetersizliği ve 
yönetim zaafiyeti" tablosu vardır. 

Başbakan ve AKP iktidarı, bu anlamda da artık ülkemizin kaynaklarını değerlerini 
talan etmekten vazgeçmelidir. Spordaki başarısızlığı kabul ve itiraf eden Başbakan'ın, bu 
açıklamasının bir anlam ve değer kazanabilmesi için, AKP iktidarının bundan böyle kamu 
yönetiminde talan anlayışından ve "Bizden" ayrımcılığından kaçınmaları gerekir. 
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Buna göre; 

(1)- 6 yıldan bü yana spora, Türkiye ölçülerine göre üst düzey imkanlar ve 
kaynaklar aktarılmasına rağmen, Pekin Olimpiyatlarında yaşanan bu vahim 
tablonun, idari sorumluluk faturasım kimlere çıkaracaksınız? 

İdari sorumluluğun gereğini bu aşamada yapacak mısınız? 

Artık gelinen aşamada, "kıdem, liyakat ve ehliyete" dayalı bir yapılanmayı 
başlatacak mısınız? 

Bu aşamada kamu yönetimi anlayışınızı sorgulayacak ve öz eleştiri sürecini 
başlatacak mısınız? 

(2)- "Bizden" diyerek yapılan bu görevlendirmelerin, ülkemizin uluslar arası 
alanda rencide ettiği, ulusal anlamda da ayrımcılık anlamına geldiği; açık 
olmasına göre; kamu yönetiminde bu yapılanmadan ve kadrolaşmadan neden 
vazgeçmiyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 27.10.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-91-63/4220 sayılı yazınız, 
b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/625 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Konya Milletvekili Atilla KART' ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip 4794 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı 

Konu l\ l\ 1/2008 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

06.11.2008 
Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/ fc>6^> 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 28.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2122 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'a ait 4794 no'lu yazılı 

soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. - - ^ 

Başbakan R.Tayyip Erdoğan: Olimpiyatlarda sporcularımızın başarısız olmasını 
değerlendirirken, bundan ders çıkarı İması gerektiğini, bundan böyle yeni bir yapılanma 
sürecine gidileceği yönünden açıklamalar yapmıştır. 

Hemen belirtelim ki; Sn. Başbakanın, başarısızlığı itiraf etmesi ve .sorumluluğu 
üstlenmesi takdire değerdir. Ancak, önemli ulan; sorumluluğu üstlenmekle birlikte, 
bundan böyle dürüst ve tutarlı bir analizin yapılıp yapılmayacağı ve devamında da 
gerçekleştirilecek uygulamalardır. Kabul edilmelidir ki, Türkiye, diğer bir çok alanda 
olduğu gibi, sporda da koskoca 6 yılı kaybetmiştir. Spor gibi en üst düzeyde "disiplin-
beeeri-süreklilik ve bilimsellik 1 1 gerektiren bir faaliyet alanında, AKP iktidarları 
döneminde lam anlamıyla bir "talan ve niteliksiz kadrolaşma" dönemi yaşanmıştır. 
Sporun, eğitim yoluyla kökleşmesi, yaygınlaşması ve kurumsallaşması yerine, futbol 
ağırlıklı profesyonel sunuşlarla kamuoyunun gözü boyanmıştır. Özellikle Ankara ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyeleri aracılığıyla popülist uygulamalar yapılmış; yerel 
yönetimler siyasi iktidarın halkla ilişkiler bürosu gibi kullanılmıştır. 

Yaratılan bu tablo bizzat Sn. Başbakanın eseridir. 

Başbakan artık bu gerçeği daha fazla kamufle edemez. Sporun başına en üst 
düzeyde getirdiği ve her anlamda himaye ettiği Gençlik ve Spor (.fenol Müdürü. 
Başbakanın tâ 1990*11 yıllardan bu yana has adamlarından birisidir. Diğer has adamlar 
neyi yapıyorlarsa, Gençlik ve Spor Genel Müdürü de bunu yapmıştır. Önada Başbakan ve 
AKP iktidarlarının niteliksiz, kadrolaşma yoluyla yarattığı "yönetim yetersizliği ve 
yönetim zaafiyefi" tablosu vardır. 

Başbakan ve AKP iktidarı, bu anlamda da artık ülkemizin kaynaklarım değerlerini 
lalan etmekten vazgeçmelidir. Spordaki başarısızlığı kabul vc itiraf eden Başbakan'm, bu 
açıklamasının bir anlam ve değer kazanabilmesi için, AKP iktidarının bundan böyle kamu 
yönetiminde lalan anlayışından ve ''Bizden 1' ayrımcılığından kaçınmaları gerekir. 

EK: Soru Önergesi Cevabı 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 

Genel Müdür 
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Buna göre: 

(I)- 6 yıkkın bu yana spora. Türkiye ölçülerine göre üst düzey imkanlar ve 
kaynaklar aktarılmasına rağmen. Pekin Olimpiyatlarında yaşanan bu vahini 
tablonun, idari sorumluluk faturasını kimlere çıkaracaksınız*.' 

İdari sorumluluğun gereğini bu aşamada yapacak mısınız? 

Arlık gelinen aşamada, "kıdem, liyakat ve ehliyete" dayalı bir yapılanmayı 
başlatacak mısınız? 

Bu aşamada kamu yönetimi anlayışınızı sorgulayacak ve öz eleştiri sürecini 
başlatacak mısınız? 

(2)- "Bizden" diyerek sapılan bu görevlendirmelerin, ülkemizin uluslar arası 
alanda rencide elliği, ulusal anlamda da ayrımcılık anlamına geldiği; açık 
olmasına göre; kamu yöneliminde bu yapılanmadan ve kadrolaşmadan neden 
vazgeçmiyorsunuz'.'' 

CEVAP 1-2: Türkiye Pekin-2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 12 branşta 68 sporcu ile 

katılmış ve 1 altın 4 gümüş ve 3'de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştır. 

Olimpiyatlar öncesinde sporda çok ciddi bir yapılanmaya gidilmiş, yasal düzenlemeler 

yapılarak, özerklik çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Atina-2004 Olimpiyatlarından bu yana 4 

yılda 54 Federasyonumuz özerkleşmiş böylece sadece Futbolu özerk olan bir ülke olmaktan 

çıkıp sporda ileri gitmiş batılı ülkelerde olduğu gibi futbol dışındaki branşlan da özerkleşmiş 

bir ülke konumuna gelinmiştir. 

Mümkün olduğu kadar çok sayıda spor organizasyonunu sadece olimpiyatlan değil 

bütün büyük organizasyonlannı Türkiye'ye getirmek öncelikli hedefimizdir. Çünkü bu tür 

organizasyonlarla birlikte hem toplumdaki spor algısı ve perspektifi değişiyor hem de farklı 

branşlarda ciddi yapısal dönüşümler başlıyor. 

2005 yılından bu yana İstanbul Fonnula 1, Şampiyonlar Ligi Finali, Universiade 

Oyunları gibi büyük organizasyonlan gerçekleştirdik. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, 

2011 Bayanlar Dünya Tenis Şampiyonası, 2012 Dünya Yüzme Şampiyonası ve Dünya Salon 

Atletizm Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağız. 

Dünya ölçekli bu tür büyük organizasyonları gerçekleştinnek aynı zamanda o 

branşlarda madalya alabilecek sporcuları yetiştirmenin itici gücünü oluşturuyor. 
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Olimpiyatlara ev sahipliği, düzenleme tarihinden 7 yıl önce belirlenmektedir. Bu 

itibarla spor ve olimpizmin Türk gençliğinin bir yaşam biçimi olmasını sağlamak amacıyla 

Olimpiyatları kazanma çalışmaları özel Yasası marifetiyle 1992 yılından beri kesintisiz olarak 

sürdürülmektedir. İstanbul'a modem spor tesisleri kazandıracak İstanbul Olimpiyat Projesi 

34 adet spor tesisi, Atatürk Olimpiyat Parkı ve Olimpik Köy'den oluşan Uluslar arası 

Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslar arası Spor Federasyonlarınca (1F) aranan tüm şartlan 

karşılayan bir projedir. "Atatürk Olimpiyat Parkının en önemli unsuru olan "Atatürk 

Stadyumu" işletmeye alınmış, karayoluyla ulaşım imkanları genişletilmiş olup 2008 sonundan 

itibaren de metro ulaşımı sağlanmış olacaktır. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı 30 Milyon YTL borçtan ve maaş ödeyemeyecek durumdan 4 yılda 1 Milyar YTL 

kaynakla sporu, kulüpleri, federasyonları, tesisleri ve organizasyonları destekleyen diğer 

sosyal kuruluşlara da kaynak aktaran ve devlete de yaklaşık 1,5 Milyar YTL vergi ödeyen bir 

kurum haline getirilmiştir. 

5774 sayılı Yasa ile (geçici 1. madde) 2012 - Londra Olimpiyatlarına hazırlanmak 

amacıyla Olimpik ve Paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde 1000 sporcu 

yetiştirilecektir. Bu olimpiyatlara katılması muhtemel 1000 sporcuya aylık bağlanması ve 

iaşe-ibate giderlerinin karşılanmasına yönelik mevzuat çalışmaları bitirilme aşamasına 

gelmiştir. Tüm branşlarda ülke genelinde tarama çalışması yapılmasına yönelik projeler 

hazırlanmakta olup mevcut projelerin sağlıklı yürümesi için gereken önlemler alınmıştır. 

Halen devam eden çalışmalara ilaveten özellikle ilköğretim okullarında daha etkin 

tarama çalışmaları yapılacak olup Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerimizin özellikle de 

sporcu olanların daha rahat ortamlarda ve sınav kaygılarından uzakta olmalarının 

sağlanmasına yönelik işbirliğine ağırlık verilecektir. Bu amaçla Olimpik Federasyonlara 

verilen bütçeler artırılmıştır. Örneğin; Atletizm Federasyonunun MEB ile yaptığı protokol 

gereği Atletizm Temel Eğitimi Projesi, Atletizm Geliştirme Projesi, Badminton 

Federasyonu'nun 81 ilde Badminton Okulları Projesi, Tenis Federasyonu'nun Oyna ve 

Oyunda Kal Projesi, Basketbol Federasyonu'nun 12 Dev Adam Projesi 50 ilde 

yapılmaktadır. 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yıllar itibariyle Lisanslı Sporcu ve Kulüp Sayıları : 

YILLAR LİSANSLI SPORCU SAYISI KULÜP SAYISI 

2002 278.047 6035 

2003 405.083 6122 

2004 607.893 6364 

2005 917.818 6842 

2006 1.123.042 7.532 

2007 1.262.891 8.593 

2008 1.433.948 9.310 

(06 Kasım İtibariyle) 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2002 yılından 2008 yılına kadar ki dönemde 
Lisanslı Sporcu Sayılı %415. Kulüp Sayısı ise %54 artış göstermiştir. 

6.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi 'nin, tabii kaynak rezervlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4820) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 07.08.2008 

Dr. Hasan ERÇELEBİ 
DSP Denizli Milletvekili 

1- Türkiye'deki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının rezervleri ve kaç yıl yeteceği konuşundu 
DSİ'nin yaptığı veya planladığı bir çalışma var mıdır? 

2- Türkiye'nin suları ve diğer tabii kaynaklarının uydudan tespit edilmesi için bugüne kadar 
herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

3- Bu tür bilgilere güncel olarak sahip olmak için Bakanlığınızın uygulamaya koyacağı 
herhangi bir çalışma ya da proje bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.0O.OO/61O.01-9// / / . . / /^/2008 
Konu : Yazılı Sona Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Denizli Milletvekili Sayın Hasan ERÇELEBİ' nin 7/4820 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof. Dr^eySeTEROCLU 
Cevabı yazı B a k a n 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ERÇELEBİ' NİN 
7/4820 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Türkiye'deki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının rezervleri ve kaç yıl 
yeteceği konusunda DSİ'nin yaptığı veya planladığı bir çalışma var mıdır? 

CEVAP 1. Türkiye'de mevcut olan yeraltısuları yağışlarla ve süzülme ile devamlı 
beslendiğinden rezerv süreklilik arz etmektedir. Dolayısı ile kullanılan yeraltısuyu miktarı 
yenilenebilir miktarda olduğu müddetçe kullanılabilecek olup, ancak kontrol dışı çekim 
olması halinde bu denge bozulacaktır. 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce, 2007 yılında Havza Entegre Master Plan ihalesi 
yapılmış ve ilk olarak Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova , Kırklareli ve Tekirdağ 
İllerini kapsayan Marmara ve Aşağı Sakarya havzalarında havza yönetimi ile ilgili çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara devam edilmektedir. 

SORU 2. Türkiye 'nin suları ve diğer tabii kaynaklarının uydudan tespit edilebilmesi 
için bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

CEVAP 2. Bakanlığımız, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) 
teknolojilerini, su ve toprak kaynaklarının yönetiminde azami ölçüde kullanmayı 
amaçlamaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, üniversiteler ve uluslararası 
kuruluşlarla ortaklaşa, uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen bazı projeler 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 
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• Doğu Anadolu Bölgesi Kar Suyu Potansiyelinin Uydu Teknojileri Kullanılarak 
Saptanması Projesi 

• Karasu Havzası Sayısal Arazi Modeli, Eğim ve Bakı Haritasının Oluşturulması Projesi 
• RGB Bandları ile renklendirilmiş NOAA 14 Görüntüsünün; Havza sınırları, Havza 

Nehir Yatakları ve Yakın Göllerin Vektör Datalarıyla Desteklenmesi Projesi 
• HEC-RAS Hidrolik Modeli ve ArcVievv CBS Programı Kullanılarak Havzanın 100 

Yıllık Taşkın Analizi Projesi 
• Erdas Imagine (Uzaktan Algılama) Programının 'Virtual GIS' Modülü Kullanılarak 

Taşkına Maruz Kalabilecek Alanların Simulasyonu Projesi 
• Arcvievv CBS Programı Ve 3D Analiz Modeli Üzerine Yapılan Uygulama Programı 

ile Baraj Yeri Seçimi, Alan- Hacim-Kot Eğrilerinin Oluşturulması Projesi 
• Haritada Seçilen Alt Havzalara Ait Akışın (Debi), Oluşturulan Arayüz Programı ile 

Hesaplanması Projesi 
• Çine Havzasi Uzaktan Algilama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Pilot Projesi: Çine 

Havzasına Ait Bir Alt Havzada Yeraltı Suyunun 3 Boyutlu Modeli Projesi, Ikonos 
Uydu Görüntüsü Çine Barajı inşaat Alanına incelenmesi Projesi, Çine Havzası 
Entegre Su Havzası Yönetim Sistemi Ön Fizibilite Çalışması Projesi 

• Bartın-Ulus Havzası CBS ve Hidrolojik-Hidrolik Model Entegrasyonu ile Taşkın 
Analizi Pilot Projesi 

• Dünya Bankası kredisi ile temin edilen ve DMİ ile birlikte yürütülen "Türkiye Acil 
Sel ve Deprem İyileştirme Projesi - TEFEK". Mayıs 1998 tarihinde Batı. Karadeniz 
Bölgesinde oluşan ve bundan sonra oluşması muhtemel taşkın zararlarının önlenmesi 
amacıyla; Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz, Büyük Menderes Havzalanndaki hidro-
meteorolojik sistemin modernizasyonu, 129 adet hidrometrik ve 206 adet meteoroloji 
istasyonunun gerçek zamanlı veri temini amaçlı tesisi ve işletilmesi, gerçek zamanlı 
taşkın tahmini ve su yönetimi gerçekleştirilmiştir. 

• İvriz (Aydmkent) Barajının Erozyon Risk Haritasının Hazırlanması Projesi 
• Ilısu Baraj Yerinin ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Uzaktan Algılama ve CBS 

Teknolojilerinden Faydalanılarak Belirlenmesi Projesi 
• Havza su bütçesinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3. Bu tür bilgilere güncel olarak sahip olmak için Bakanlığınızın ortaya 
koyacağı herhangi bir çalışmaya da proje bulunmakta mıdır? 

CEVAP 3. İlk etapta bölgesel olarak gerçekleştirilen ve yukarıda belirtilen projelerin 
ihtiyaç olan yerlerde uygulanması ekonomik görülmektedir. Sadece ihtiyaç olan yerlerde 
projelerin gerçekleştirilmesi, iş gücü, zaman ve en önemlisi yüksek meblağlar tutan uydu 
görüntüsü maliyetinden tasarruf açısından önemlidir. Geliştirilmesi düşünülen başlıca projeler 
aşağıda belirtilmiştir. 

• İşletmeye açılarak su tutmaya başlayan bütün baraj ve göletler ile göllere modemler 
yerleştirilerek su seviyelerini eş zamanlı olarak merkezden kontrol edilmesi, iç 
sularımızın miktarı anlık olarak belirlenmesi, bu ölçümlerin gerçek zamanlı uydu 
görüntüleriyle teyit edilmesi. 

• Özellikle yüksek miktarlarda su tutan baraj seviyeleri ile yağış vs. ihtitaç olan tüm 
verilerin girdisi olduğu bir model tasarlanması, tüm barajlarda risk, taşkın 
modellerinin hazırlanması. 
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• Ülkemize ait kış aylarında özellikle kar yağışının fazla olduğu bölgelerin uydu 
görüntülerinin temin edilerek su miktarının belirlenmesi. 

• Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerinin eş-zamanlı veri transferi ile yağış 
durumuna göre etkili yağış miktarlarının belirlenmesi. 

• İlgili kurumlarla eşgüdüm halinde, olası kuraklık, taşkın, durumlarında, etkilenecek 
nüfusun belirlenerek, kriz yönetimlerine veri sağlanması. 

• Havza su bütçesinin tüm Türkiye için doğru ve hassas bir biçimde hesaplanması. 
Havzalar arası su transferine esas teşkil edecek donelerin elde edilmesi. Yağış 
havzalarının su bütçelerinin belirlenmesi ve yıllara göre kıyaslanması. 

• Tüm Türkiye'ye ait 1/25.000'lik topoğrafik haritalardan ve yüksek çözünürlüklü uydu 
görüntülerinden Sayısal Arazi Modelleri geliştirilmesi. 

• DSİ projlerinin tamamının planlanmasınde yer ölçümleriyle beraber Uzaktan Algılama 
ve CBS teknolojilerinin kullanılması. 

Uydu görüntülerinin maliyetinin düşmesinden sonra, tüm Türkiye'ye ait yüksek 
çözünürlüklü uydu görüntülerinin, sık aralıklarla temin edilmesi, su potansiyelinin yıllık 
olarak belirlenmesi, DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin tarıma ve çevreye etkilerinin 
incelenmesi ve karşılaştırılması tasarlanmaktadır. 

7.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Antalya 'daki HESprojelerine ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4822) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ta 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 12.08.2008 

dan yazılı 

Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Antalya'nın Serik İlçesi Gebiz Beldesi bölgesinin hem sulama ve içme suyu hem 
de enerji sorununun çözümü için planlaması tamamlanmış olan Küçük Aksu HES 
Projesi'nin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Serik'in Gebiz Beldesinde yapılacak olan Küçük Aksu Hidroelektrik 
Santralı ile ilgili planlama çalışmaları ne zaman tamamlanmıştır? Yatırım 
programına alınması için ne kadar süredir bekletilmektedir? 

2- Bölgedeki tarımsal üretim ve turizm açısından da büyük önem 
taşıyan Küçük Aksu HES'in yatırım programına alınması için ne 
beklenmektedir? Teknik bir sorun mu vardır? Finansman mı 
bulunamamaktadır? 
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3- Küçük Aksu HES 2009 yılı programına alınacak mıdır? Proje ne 
zaman tamamlanarak, Gebiz ve Antalya halkının hizmetine sunulacaktır? 

4- Antalya'da Küçük Aksu HES dışında, kaç HES projesinin fizibilitesi 
tamamlanmıştır? Bu projeler hangileridir ve ne zaman yatırım programına 
alınacaktır? 

5- Tarımsal üretim ve turizm yoluyla ülke ekonomisine milyarlarca 
dolar katkı sağlayan Antalya'nın sulama ve enerji alanındaki HES 
projelerine neden öncelik verilmemektedir? Antalya'nın ülke ekonomisine 
katkısını daha da arttıracak bu projeler için özel bir uygulama yapacak 
mısınız? Yoksa rutin bürokratik süreçlerin işletilmesine devam mı 
edilecektir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.l8.0.BHİ.0.00.00/610.01 -*)6C> lUliJim 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün 7/4822 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROGLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ' NÜN 
7/4822 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1.' Serik 'in Gebiz Belde'sinde yapılacak olan Küçük Aksu Hidroelektirik 
Santralı ile ilgili planlama çalışmaları ne zaman tamamlanmıştır? Yatırım programına 
alınması için ne kadar süredir bekletilmektedir? 

SORU 2. Bölgedeki tarımsal üretim ve turizm açısından da büyük önem taşıyan Küçük 
Aksu HES' in yatırım programına alınması için ne beklenmektedir? Teknik bir sorun mu 
vardır? Finansman mı bulunamamaktadır? 

SORU 3. Küçük Aksu HES 2009 yılı programına alınacak mıdır? Proje ne zaman 
tamamlanarak, Gebiz ve Antalya halkının hizmetine sunulacaktır? 

CEVAP 1, 2, 3. Küçük Aksu Projesinin DSİ Genel Müdürlüğümüzce planlama 
çalışmaları tamamlanarak, 24.07.2006 tarihinde tasdik edilmiştir. Kesin proje çalışmalarına 
ise DSİ XllI.(Antalya) Bölge Müdürlüğümüzce devam edilmekte olup; bu çalışmaların 
tamamlanmasını takiben, Küçük Aksu Projesi bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllarda ele 
alınabilecektir. 

SORU 4. Antalya'da Küçük Aksu HES dışında, kaç HES projesinin fizibilitesi 
tamamlanmıştır? Bu projeler hangileridir ve ne zaman yatırım programına alınacaktır? 

SORU 5. Tarımsal üretim ve turizm yoluyla ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı 
sağlayan Antalya'nın sulama ve enerji alanındaki HES projelerine neden öncelik 
verilememektedir? Antalya 'nın ülke ekonomisine katkısını daha da arttıracak bu projeler için 
özel bir uygulama yapacak mısınız? Yoksa rutin bürokratik süreçlerin işletilmesine devam mı 
edilecektir? 

CEVAP 4,5. DSİ XIII. (Antalya) Bölge Müdürlüğümüzce 4628 sayılı Kanun 
kapsamında, tüzel kişiler tarafından yapılan HES projesi müracaatları değerlendirilmeye 
alınmış olup; bu projelerle birlikte Antalya sınırlarında üretimde 8 adet, inşa halinde 3 adet 
HES olup, geri kalan 58 adet projede ise yönetmelikler çerçevesinde ön rapor ve fizibilite 
raporları incelenmiş, su kullanım anlaşması öncesi EPDK süreçleri devam etmektedir. 
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8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt un, AK PARTİ Siyaset Akademisine katılan kamu görev
lilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4830) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.29.07.2008 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

AKP tarafından çeşitli illerde kumlan "Siyaset Akademisi" adı altındaki kurslara, yine 
AKP'nin atadığı birçok memurun katıldığı tespit edilmiştir. Devlet Memurları Kanununun 
7. Maddesine göre "Devlet Memurları Siyasi Partiye üye olamazlar, herhangi bir Siyasi 
Parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta 
bulunamazlar, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı 
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar". 

Yüksek öğretim Elemanları dışında kalanlara siyaset yasağı bulunmasına rağmen bu 
kurslara giderek suç işleyen memurlar hakkında AKP'nin tavrı yasal işlem yapmak yerine 
başarılarının kutlanması ve plaket vererek ödüllendirmesi olmuştur. Türkiye genelinde ve 
son olarak Kars ilimizde yapılan ve içlerinde birçok AKP Bürokratının katıldığı 270 
kursiyer kursu tamamlamış, Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ve AKP 
Milletvekilleri bu kursu tamamlayan bürokratlarına basın huzurunda plaket ve 
diplomalarını takdim etmiştir. 

1- Bu kursa katılan memurlar hakkında Devlet Memurları Kanununun 7. Maddesine göre 
Memurun Siyaset Yasağını ihlal etmesi gerekçesi ile cezai işlem başlatacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ^ 5 

Konu : Soru Önergesi CfT/11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 
b) 31.10.2008 tarih ve B.02.1.DPB.0.12-647.99/20526 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT' ün tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 4830 esas no'lu yazılı Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş 
olan Devlet Personel Başkanlığı'nın ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (b) yaz ı Murat BAŞESGIOGLU 
Devlet Bakanı 

T.C. 

B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

Say. : B.02.1.DPB.t). 12-647.99 QCTÛ^ 9)\ //O /2007 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 23/10/2008 tarihli ve B.02.0.005/2078 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün Makamlarınıza tevcih ettiği, 4830 Esas 
No'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Devlet Personel Başkanı 
Soru önergesi cevabı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT 4830 ESAS NO'LU YAZİLİ 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

SORU 1- AKP tarafından çeşitli illerde kurulan "Siyaset Akademisi" adı altındaki kurslara, 
yine AKP'nin atadığı birçok memurun katıldığı tespit edilmiştir. Devlet Memurları 
Kanununun 7. Maddesine göre "Devlet Memurları Siyasi Partiye üye olamazlar, herhangi 
bir Siyasi Parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta 
bulunamazlar, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı 
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." 

Yüksek Öğretim Elemanları dışında kalanlara siyaset yasağı bulunmasına rağmen bu 
kurslara giderek suç işleyen memurlar hakkında AKP'nin tavrı yasal işlem yapmak yerine 
başarılarının kutlanması ve plaket vererek ödüllendirmesi olmuştur. Türkiye genelinde ve son 
olarak Kars ilimizde yapılan ve içlerinde bir çok AKP Bürokratının katıldığı 270 kursiyer 
kursu tamamlamış, Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek ve AKP milletvekilleri bu kursu 
tamamlayan bürokratlarına basın huzurunda plaket ve diplomalarını takdim etmiştir. 

Bu kursa katılan memurlar hakkında Devlet Memurları Kanununun 7. Maddesine göre 
Memurun Siyaset Yasağını ihlal etmesi gerekçesi ile cezai işlem başlatacak mısınız? 

CEVAP I- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve 
Devlete Bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet memurları siyasi 
partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya 
zararını hedef tutan bir davranışla bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir 
şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere 
katılamazlar." hükmü yer almakta: "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil 
ve haller" başlıklı 125 inci maddesinde ; Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunmak fiili; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiren fiil ve haller arasında sayılmakta; "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve 
kurullar" başlıklı 126 ncı maddesinde ise; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 
disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı 
olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il 
disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, 
memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, 
cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka 
bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. 

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri 
saklıdır." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasında; "Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı 
kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili 
işleri memurların bağlı oldu klan kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır. 
Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya 
ortak kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında 
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karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile 
gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri hakkında 
karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kuruluna aittir. 
Yukarıda sayılan memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında 
bunların bağlı bulundukları kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir.'' 
hükmü yer almakta; 18 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Disiplin Amirlerinin, kamu 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve 
yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine 
getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri 
yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin 
cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vemıeye ve Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili 
olarak verdiği yetkileri kullanmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet memurlarından 
mezkur Soru Önergesinde sözü edilen seminerlere katılanların söz konusu fiillerinin 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrası ile 125 nci maddesinde 
belirtilen fiil ve haller kapsamına girdiğinin ilgili Devlet memurlarının Disiplin Amirleri ve 
mensup oldukları Kurumun Disiplin Kurulları tarafından tespit edilmesi halinde; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 
mezkur hükümleri çerçevesinde işlem tesis etme yetkisinin bahsi geçen seminerlere katılan 
Devlet memurlarının Disiplin Amirleri ile mensup oldukları Kurumların Disiplin 
Kurullarında bulunduğu değerlendirilmektedir. 

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Orhangazi ilçesindeki bir futbol sahasının çimlendi-
rilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/4831) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. ^ 

Bursa İli Orhangazi ilçesi futbol sahası ile ilgili büyük sorunlar yaşamaktadır. 
İlçede 3. ligde 2 takım bulunmaktadır. Bunun dışında amatör ligte de bir çok takımı 
bulunan ilçenin, mülkiyeti Orhangazi Belediyesine ait olan Gölboyu futbol sahası 
halen çim saha haline dönüştürülememiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda bir çok kez çim sahaya kavuşturulacağı duyurulan ilçede bu 
yöndeki çalışmalar sürekli olarak ertelenmektedir. Sporun sevdirilmesi ve futbolun 
ilçede geliştirilmesi adına büyük önem taşıyan bu konunun çözümü için bölge halkı 
çözüm üretilmesini beklemektedir. 

1. Busa ili Orhangazi ilçesi, Gölboyu futbol sahasının çim yapılması konusunda 
şimdiye kadar yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. Sahanın çim yapılmamasının sebepleri nelerdir? 
3. Bu sahanın çim yapılarak futbola açılması için acilen neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
4. Gölboyu futbol sahası ne zaman çim saha haline dönüştürülecektir? 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Konu 

Sayı : B.02.0.005/; i l39-

: Soru Önergesi İ O /11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 
b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1 .GSM.0.00.00.63/619 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 4831 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. / ^ V V l İJ&mL/yP * 

Sayı : B . 0 2 . 1 . G S M . 0 . 0 0 . 0 0 . 6 3 / 6 , Ö 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 23.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2087 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'e ait 4831 no'lu yazıl: 

soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : İlgi (b) yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

06.11.2008 

EK: Soru Önergesi Cevabı 
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Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'in Devlet Bakanı Sn. Murat BAŞESGİOĞLU'na 
tevcih ettiği 4831 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

Bursa İli Orhangazi İlçesi futbol sahası ile ilgili büyük sorunlar yaşamaktadır. İlçede 3. ligde 
2 takım bulunmaktadır. Bunun dışında amatör ligde de bir çok takımı bulunan ilçenin, mülkiyeti 
Orhangazi Belediyesine ait olan Gölboyu futbol sahası halen çim saha haline dönüştürülememiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda bir çok kez çim sahaya kavuşturulacağı duyurulan ilçede bu yöndeki çalış
malar sürekli olarak ertelenmektedir. Sporun sevdirilmesi ve futbolun ilçede geliştirilmesi adına 
büyük önem taşıyan bu konunun çözümü için bölge halkı çözüm üretilmesini beklemektedir. 

1. Bursa ili Orhangazi İlçesi, Gölboyu futbol sahasının çim yapılması konusunda şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. Sahanın çim yapılamamasının sebepleri nelerdir? 
3. Bu sahanın çim yapılarak futbola açılması için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
4. Gölboyu futbol sahası ne zaman çim saha haline dönüştürülecektir? 

CEVAP 1-2-3-4: 
Mülkiyeti Orhangazi Belediyesine ait Gölboyu Futbol Sahası, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür

lüğünce 2008 yılı için İl Özel İdaresi yatırım programına sentetik çim yüzeyli futbol sahası ya
pılmak üzere teklif edilmiş ancak ödenek yetersizliği nedeniyle İl Özel İdaresi Tarafından ihale 
edilememiştir. 

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre yeterli ödenek temin edildiği takdirde ihale 
edilebilecektir. 

- 8 3 8 -



TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa İli İznik ilçesi futbol sahası ile ilgili büyük sorunlar yaşamaktadır. İlçede 
bulunan futbol sahası 2 yıldır kapalıdır. Bu yüzden maçlar sürekli olarak deplasmanda 
oynanmakta ve bu durumda İznik halkı ve futbolcular maddi ve manevi olarak 
mağdur olmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda bir çok kez, futbol sahasının en kısa sürede tamamlanacağı 
ve spor müsabakalarına açılacağı sözü verilmesine rağmen bu yöndeki çalışmalar 
sürekli olarak ertelenmektedir. Sporun sevdirilmesi ve futbolun ilçede geliştirilmesi 
adına büyük önem taşıyan bu konunun çözümü için bölge halkı çözüm üretilmesini 
beklemektedir. 

1. Bursa ili İznik ilçesi, futbol sahasının şimdiki durumu nedir? Saha ile ilgili 
şimdiye kadar yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. İznik ilçesi futbol sahasının tamamlanamamasının sebepleri nelerdir? 
3. İznik ilçesi futbol sahasının tamamlanarak futbola açılması için acilen neler 

yapmayı planlıyorsunuz? 
4. İznik ilçesi futbol sahası ne zaman tamamlanarak kullanıma açılacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/J217& 

Konu : Soru Önergesi i O /H/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 

b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1 .GSM.0.00.00.63/620 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 4832 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 

- 8 3 9 -

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, iznik ilçesi futbol sahasının durumuna ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4832) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
06.11.2008 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/ 
Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGÎOĞLU) 

İlgi: 23.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2088 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'e ait 4832 no'lu yazılı 

soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'in Devlet Bakanı Sn. Murat BAŞESGİOĞLU'na tev
cih ettiği 4832 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bursa İli İznik İlçesi futbol sahası ile ilgili büyük sorunlar yaşamaktadır. İlçede bulunan fut
bol sahası 2 yıldır kapalıdır. Bu yüzden maçlar sürekli olarak deplasmanda oynanmakta ve bu du
rumda İznik halkı ve futbolcular maddi ve manevi olarak mağdur olmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda bir çok kez, futbol sahasının en kısa sürede tamamlanacağı ve spor müsa
bakalarına açılacağı sözü verilmesine rağmen bu yöndeki çalışmalar sürekli olarak ertelenmektedir. 
Sporun sevdirilmesi ve futbolun ilçede geliştirilmesi adına büyük önem taşıyan bu konunun çözümü 
için bölge halkı çözüm üretilmesini beklemektedir. 

1. Bursa İli İznik İlçesi; futbol sahasının şimdiki durumu nedir? Saha ile ilgili şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. İznik İlçesi futbol sahasının tamamlanamamasının sebepleri nelerdir? 
3. İznik İlçesi futbol sahasının tamamlanarak futbola açılması için acilen neler yapmayı planlı

yorsunuz? 
4. İznik İlçesi futbol sahası ne zaman çim saha haline dönüştürülecektir? 

Mehmet ATALAV 

Genel Müdür EK: Som Önergesi Cevabı 

SORU: 
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CEVAP; 

1) Bursa İli, İznik ilçesi Futbol sahası drenaj, çimleme ve tribün onarım inşaatı işi 

21.08.2007 tarihinde ihale edilmiş ve işin bitim tarihi sözleşme gereği 15.02.2009 

olarak belirlenmiştir. 

2-3) 30.10.2008 tarihi itibariyle tribün ve soyunma odalarının bakım ve onarım işleri 

tamamen bitirilerek hizmete açılmış, çim yüzeyli futbol sahasının sulama ve 

altyapı işleri bitirilmiş, çim ekim işlemleri tamamlanmıştır. 

Ancak yeni ekilen çim sahanın bakımı yapılmakta olup saha futbol oynanabilir 

duruma geldiğinde müsabakalara açılacaktır. 

4) İhale konusu iş 3,5 ay önce 30.10.2008 tarihi itibariyle tamamen bitirilmiş olup 

kabul işlemleri yapılacaktır. 

11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçların 
değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4833) 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28/08/2008 . 

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığımız hayal kırıklığı ülke olarak hepimi/i 
derinden üzmüştür. Oyunlara gönderdiğimiz sporcu kadromuz ve alman sonuçlar geleceğimizin 
en büyük teminatı olan gençlerimize yeterli imkanları sağlayamadığımızın bir göstergesi 
olmuştur. Genç nüfusu ile Övünen 80 milyonluk bir ülkenin olimpiyatlara sadece 68 sporcumla 
katılması ve birçok branşta yarıştıracak yeterli sayıda sporcu y eriştirememiş olması kaygı \o 
üzüntü vericidir. Bu bağlamda, yabancı uyruklu sporcuların kulüplere ve milli takıma alınması 
şeklinde kısa vadeli çözümleri benimseyen spor kamuoyunun ve ilgili makamların ciddi hir 
özeleştri yapması zaruret arz etmektedir. Ulus olarak yaşadığımız hüsranı bir fırsat olarak 
değerlendirip, gençlerimizin içindeki amatör ruhu profesyonel bakış açısıyla harmanlamaya 
yönelik uzun vadeli stratejik planları oluşturmak amacıyla tüm spor kamuoyu işbirliğine 
yönelmelidir, ilgili makamlar günü kotarmaktan vazgeçmeli, üniversitelerimizin bilimsel 
desteğinden yararlanmaya, sporu futbolun egemenliğinden kurtarmaya ve Türk spor kulüpleıini 
kurumsallaştırmaya yönelik adımları ivedilikle atmalıdır. Bu çerçe\ede; 

1. Ülkemiz Pekin Olimpiyat Oyunlan'na kaç branşta katılmış ve sporcularımız nasıl bir 
hazırlık dönemi geçirmişlerdir? 

2. Genç nüfusu ile övünen bir ülkenin sadece 68 sporcu ite oyunlara katılmasını ve alman 
sonuçları yeterli görmekte misiniz? Kadromuzda 17 yabancı uyruklu sporcu olması sporcu 
yetiştirmede ve yetenek seçiminde yanlış yaklaşımlar izlendiğini Göstermemekte midir? 

3. Olimpiyatlarda aldığımız başarısız sonuçların altında ödül sisteminin yanlışlığı mı 
yatmakladır? Başarılı sporcularımızın profesyonel kariyerlerini geliştirme sürecine olumsuz etki 
eden çarpık ödül sisteminin değiştirilmesi düşünülmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ayşe Jale AĞİR BAS 
DSP İstanbul Milletvekili 
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4. Sporcularımızın olimpiyat kriterlerine en iyi şekilde hazırlanması için bilim 
adamlarından, uzmanlardan ve ilgili spor çevrelerinden oluşacak bir komitenin leşekkül edilmesi 
daha rasyonel bir uygulama değil midir? 

5. Hangi branşlarda altyapı projeleri yürütülmektedir? Bu çalışmalarda kaç kişi göıe\ 
almaktadır? 

6. Ülke olarak 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığımız hayal kırıklığının 
ardından. 2012 Londra Olimpiyat Ovunları'na hazırlanmaya \önelik ne tür çalışmalar yapma>ı 
planlamaktasınız? 

7. 2020 Olimpiyat Oyunlarfnrn ev sahipliğini kazanmaya ilişkin bir master 
planınız var mıdır'? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ^ ^ 

Konu : Soru Önergesi ( ° / l 1/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 
b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/622 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AGIRBAŞ' ın tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği ^833 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/ £2-2- 06 .11 .2008 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 23.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2086 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alıruuj İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AGIRBAŞ'a ait 4833 no'lu 

yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın Devlet Bakanı Sn. Murat 
JAŞESGİOĞLU'na tevcih ettiği 4833 nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

2008 Pekin Olimpiyat Oyunlan'nda yaşadığımız havai kırıklığı ülke olarak hepimizi 
ilerinden üzmüştür. Oyunlara gönderdiğimiz sporcu kadromuz ve alınan sonuçlar geleceğimizin 
en büyük teminatı olan gençlerimize yeterli imkanları sağlayamadığımızın bir göstergesi 
olmuştur. Genç nüfusu ile övünen 80 milyonluk bir ülkenin olimpiyatlara sadece 68 sporcu)la 
katılması ve birçok branşta yarıştıracak yeterli sayıda sporcu yetiştirememiş olması kaygı ve 
üzümü \ericidir. Bu bağlamda, yabancı uyruklu sporcuların kulüplere ve milli takıma alınması 
şeklinde kısa vadeli çözümleri benimseyen spor kamuoyunun ve ilgili makamların ciddi bir 
özeleştri yapması zaruret arz etmektedir. Ulus olarak yaşadığımız hüsranı bir fırsat olarak 
değerlendirip, gençlerimizin içindeki amatör ruhu profesyonel bakış açısıyla harmanlamaya 
yönelik uzun vadeli stratejik planları oluşturmak amacıyla tüm spor kamuoyu işbirliğine 
yönelmelidir. İlgili makamlar günü kotarmaktan vazgeçmeli, üniversitelerimizin bilimsel 
desteğinden yararlanmaya, sporu futbolun egemenliğinden kurtarmaya ve Türk spor kulüplerini 
kurumsallaştınnaya yönelik adımları ivedilikle atmalıdır. Bu çerçevede; 

Mehmet ATALAY 

Genel Müdür J 

EK: Soru Önergesi Cevabı 

S O R U : 
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1. Ülkemiz Pekin Olimpiyat Oyunlarına kaç branşta katılmış ve sporcularımız nasıl bir 
hazırlık dönemi geçinnişlcrdir? 

2. Genç nüfusu ile övünen bir ülkenin sadece 68 sporcu ile oyunlara katılmasını ve alınan 
sonuçları yeterli görmekte misiniz? Kadromuzda 17 yabancı uyruklu sporcu olması sporcu 
yetiştirmede ve yetenek seçiminde yanlış yaklaşımlar izlendiğini göstermemekte midir? 

3. Olimpiyatlarda aldığımız başarısız sonuçların allında Ödül sisteminin yanlışlığı mı 
yatmaktadır? Başarılı sporcularımızın profesyonel kariyerlerini geliştirme sürecine olumsuz etki 
eden çarpık ödül sisteminin değiştirilmesi düşünülmekte midir? 

4. Sporcularımızın olimpiyat kriterlerine en i\i şekilde hazırlanması için bilim 
adamlarından, uzmanlardan ve ilgili spor çevrelerinden oluşacak bir komitenin teşekkül edilmesi 
daha rasyonel bir uygulama değil midir? 

5. Hangi branşlarda altyapı projeleri yürütülmektedir? Bu çalışmalarda kaç kişi görev 
almaktadır? 

6. Ülke olarak 2008 Pekin Olimpiyat Oyımları'nda yaşadığımız hayal kırıklığının 
ardından. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmaya yönelik ne tür çalışmalar yapmayı 
planlamaktasınız? 

7. 2020 Olimpiyat Oyunlarnıın ev sahipliğini kazanmaya ilişkin bir master 
planınız var mıdır*? 

CEVAP : 
1) Ülkemiz; Atıcılık, Atletizm, Bisiklet, Boks, Güreş, Halter, Judo, Masa Tenisi, 

Okçuluk, Taekvvondo, Yelken ve Yüzme olmak üzere 12 branşta Olimpiyatlara 
katılmıştır. Sporcularımız; Federasyonlannca ve antrenörlerince hazırlanan yurtiçi 
ve yurtdışı kamp çalışmaları ve müsabakalara iştirak ederek hazırlanmışlardır. 

2) 2000 yılında Sydney'de 59 sporcu, 2004 yılında Atina'da 66 sporcu ve Pekin-
2008'de ise 68 sporcu ile bu yarışmalara iştirak edilmiş ve böylece katılım 
yönünden bugüne kadar en fazla branşta en fazla katılım noktasına ulaşılmıştır. 
Tüm ülkelerde yabancı uyruklu sporcular bulunmaktadır. Kaldı ki yabancı uyruklu 
sporcuları Kulüplerimiz ülkemize davet etmekte ve Türk Vatandaşlığı başvurusu 
yapmaktadırlar. Bu sporcularımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
Olimpiyatlara iştirak etmişlerdir. 

3) Son 10 Olimpiyat Oyununda ülkemizin kazandığı madalyalar incelenirse başarısız 
olmadığımız ortaya çıkacaktır. 

1972- Münih 1 Gümüş 
1976 - Montreal Madalya Yok 
1980 - Moskova Madalya Yok 
1984 - Los Angeles 3 Bronz 
1 9 8 8 - S e u l 1 Altın - 1 Gümüş 
1992 - Barcelona 2 Altın - 2 Gümüş -2 Bronz 
1996 - Atlanta 4 Altın - 1 Gümüş - 1 Bronz 
2000 - Sydney 3 Altın - 2 Bronz 
2004 - Atina 3 Altın - 3 Gümüş - 3 Bronz 
2008 - Pekin 1 Altın - 4 Gümüş - 3 Bronz 
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Uygulanan ödül sisteminin çarpık olarak nitelenmesini haksız bir mülahaza olarak 
değerlendiriyorum. Ödül sistemimiz başarılı sporcuları ödüllendirmenin yanı sıra 
daha büyük başarılar kazanmalarını temin ve teşvik edici bir sistemdir. 

4) Gerek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilim Kurulu 
(Prof.Dr. Yaşar SEVİM, Prof.Dr. Fehmi TUNCEL, Prof.Dr. Sami MENGÜTAY, 
Prof.Dr. Faik İMÂMOĞLU) gerekse Federasyonlarımızın oluşturdukları Bilim 
Kurulları marifetiyle zaten bu konuda akil kişilerden yararlanılmaktadır. 

5) 54 Özerk ve 3 bağlı Federasyonumuz ve 81 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
kanalıyla tüm branşlarda alt yapı projeleri yürütülmektedir. Bu projeler 
kapsamında yeterli sayıda yönetici, antrenör, beslenme uzmanı, psikolog ve sağlık 
görevlisi çalışmaktadır. Ayrıca 5574 sayılı yasa ile 2012 Olimpiyat Oyunlarına 
hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 1000 sporcu 
yetiştirilecektir. 

6) 2012 Olimpiyat Oyunlarına yönelik olarak başarıyı engelleyen unsurların tespit 
edilmesi ve sporcularımızın her türlü sorunlarının çözümü konusunda çalışmalara 
başlanılmıştır. Bu oyunlara katılması muhtemel 1000 sporcuya aylık bağlanması 
ve iaşe-ibate giderlerinin karşılanmasına yönelik mevzuat çalışmaları bitirilme 
aşamasına gelmiştir. Tüm branşlarda ülke genelinde tarama çalışması yapılmasına 
yönelik projeler hazırlanmakta olup mevcut projelerin sağlıklı yürümesi için 
gereken önlemler alınmıştır. 

7) A - Olimpiyatların hangi tesislerde, nasıl, hangi finansman ve örgütlenme ile 
gerçekleştirilmesinin planlandığını gösteren Resmi Adaylık Dosyası (Olimpiyat 
Projesi) ile ilgili masterplan: 
İstanbul'un 2000 adaylığı için oluşturulmuş, 2004 adaylığı sırasında geliştirilmiş 
ve 2008 için uygulamasına geçilmiş bir "Olimpiyat Projesi" mevcuttur. 1994 
yılında ayrıntılı olarak hazırlanan proje, geçen süre içerisindeki gelişim ve 
ihtiyaçlara göre revize edilerek güncelleştirilmektedir. 
İstanbul Olimpiyat Projesi: Şehrin Avrupa ve Asya yakalarında, ana arterler 
üzerinde ve birbirlerine en fazla 1 saat mesafede 9 "alan" ve 34 adet "Spor Tesisi", 
"Atatürk Olimpiyat Parkı", 10.000 sporcu ve 5.000 idareci, 15.000 medya 
mensubu ve 3.000 hakem ve gözlemcilerin ikamet ettirilecekleri "Olimpik Köy", 
(Oyunlar tarihlerinde inşa edilecek ve Oyunlar sırasında kullanıldıktan sonra yasal 
sahiplerine devredilecek dairelerden oluşan TOKİ ile geliştirilecek bir toplu konut 
projesi); "Uluslar arası Basın ve Yayın Merkezi" ve "Gençlik Kampı"nı 
kapsamaktadır. Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslar arası Spor 
Federasyonları (IF)'lerce aranan tüm şartları karşılayan, unsurların lojistik bağlantı 
ve işlerliğinin tam olarak çözümlendiği bir projedir. 
B - Seçimde oy veren 115 Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesinin basit 
çoğunluğunun İstanbul'u tercih etmelerini sağlayacak tanıtım, iletişim ve lobi 
çalışmalarının planlanmasıyla ilgili masterplan: 
2020 Olimpiyatları için tanıtım, iletişim ve lobi çalışmalarının planlamasıyla ilgili 
bu hususta uluslar arası hizmet alımına ihtiyaç duyulacaktır. 1984 
Olimpiyatlarından bu yana oyunları kazanabilmek için (sadece şehirler değil 
devletler arasında) yarışın giderek çetinleşmesi sonucunda bugün dünyada bu 
konuda bir sektör oluşmuş bulunmaktadır. 
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12.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, 2020 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği aday
lığına ve spor altyapısının geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun 
cevabı (7/4834) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlel Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tararından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28'.'08/2008 • 

Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak ülkelerin itibarını artıran önemli 
stratejilerden biridir. F'inansa! kaynaklara dayalı ülke tanıtımlarından daha etkili olan bu 
tür organizasyonların ev sahipliğini üstlenmek ise başuıru öncesinde ve sonrasında 
izlenecek stratejilerin belirlenmesini, zaman planlamasına davalı bir çalışma planı 
yapılmasını ve ülke kamuoyunun seferber olmasını gerekmektedir, i lkemizin olimpiyat 
oyunlarına ilişkin adaylık süreçleri bu perspektiften incelendiğinde maalesef üzücü 
deneyimlerle karşılaşmaktayız. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesi ile 
birlikte 2020 Olimpiyat Oyunları"na ilişkin adaylık sürecini nasıl yönettiğimiz, altyapı ve 
imkanlar açısından ne derece hazır olduğumuz tekrar kamuoyunun gündemine girmiştir. 
Bu bağlamda: 

1. Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk heyetinin gerçekleştirdiği temasların 
ve gözlemlerin ardından 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliğini kazanmaya yönelik 
ne tür stratejiler izlenecektir? 

2. Olimpiyat Oyunları karnesi parlak olmayan bir ülke konumunda olmamız. 2020 
Olimpiyat Oyunlan'na ev sahibi olmak isteyen İstanbul'un adaylık sürecine olumsuz 
yansımayacak mıdır? 

3. Olimpik sporlara ilgiyi artırmak ve olimpik sporcu sayımızı yükseltmek için ne 
tür çalışmalar yapılacaktır? 

4. Atletizm il temsilciliklerinin etkinliğinin artırılması için neler yapılması 
düşünülmektedir? 

5. 12 milyon nüfusa sahip İstanbul'da atletizm branşında sadece I kadrolu 
antrenör bulunduğu doğru mudur? Diğer illerde bu dağılım nasıl gerçekleşmiştir? 

V\\şeUale AĞIRBAŞ 
DSP İstanbul Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı 

Konu 

: B.02.0.005/ <2< & 0 

: Soru Önergesi | O l 1/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 

b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1 .GSM.0.00.00.63/624 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ' ın tarafımdar 
cevaplandırılmasını istediği 4834 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Konu: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Murat BAŞESGIOĞLU) 

İlgi: 23.10.2008 tarih ve B.02.0.005/2085 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞIRBAŞ'a ait 4834 no'lu 

yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

06.11.2008 

Bilgilerinize arz ederim. 

Genel Müdür 
EK: Soru Önergesi Cevabı 
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İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU'na tevcih ettiği 4834 nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

S O R U : 

Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak ülkelerin itibarını artıran önemli 
stratejilerden biridir. Finansal kaynaklara dayalı ülke tanıtımlarından daha etkili olan bu 
tür organizasyonların ev sahipliğini üstlenmek ise baş\uru Öncesinde ve sonrasında 
izlenecek stratejilerin belirlenmesini, zaman planlamasına dayalı bir çalışma planı 
yapılmasını ve ülke kamuoyunun seferber olmasını gerekmektedir. Ülkemizin olimpiyat 
oyunlarına ilişkin adaylık süreçleri bu perspektiften incelendiğinde maalesef üzücü 
deneyimlerle karşılaşmaktayız. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlan'nın sona ermesi ile 
birlikte 2020 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin adaylık sürecini nasıl yönettiğimiz, altyapı ve 
imkanlar açısından ne derece hazır olduğumuz tekrar kamuoyunun gündemine girmiştir. 
Bu bağlamda; 

1. Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk heyetinin gerçekleştirdiği temasların 
\e gözlemlerin ardından 2020 Olimpiyat Oyunlan'nın e\ sahipliğini kazanmaya yönelik 
ne tür stratejiler izlenecektir? 

2. Olimpiyat Oyunları karnesi parlak olmayan bir ülke konumunda olmamız. 2020 
Olimpiyat Oyunlan'na ev sahibi olmak isteyen İstanbul'un adaylık sürecine olumsuz 
yansımayacak mıdır? 

3. Olimpik sporlara ilgiyi artırmak ve olimpik sporcu sayımızı yükseltmek için ne 
tür çalışmalar yapılacaktır? 

4. Atletizm il temsilciliklerinin etkinliğinin artırılması için neler yapılması 
düşünülmekledir? 

5. 12 milyon nüfusa sahip İstanbul'da atletizm branşında sadece I kadrolu 
antrenör bulunduğu doğru mudur? Diğer illerde bu dağılım nasıl gerçekleşmiştir? 

CEVAP : 

1-2) A - Olimpiyatların hangi tesislerde, nasıl, hangi finansman ve örgütlenme ile 
gerçekleştirilmesinin planlandığını gösteren Resmi Adaylık Dosyası (Olimpiyat 
Projesi) ile ilgili masterplan: 
İstanbul'un 2000 adaylığı için oluşturulmuş, 2004 adaylığı sırasında geliştirilmiş 
ve 2008 için uygulamasına geçilmiş bir "Olimpiyat Projesi" mevcuttur. 1994 
yılında ayrıntılı olarak hazırlanan proje, geçen süre içerisindeki gelişim ve 
ihtiyaçlara göre revize edilerek güncelleştirilmektedir. 
İstanbul Olimpiyat Projesi: Şehrin Avrupa ve Asya yakalarında, ana arterler 
üzerinde ve birbirlerine en fazla 1 saat mesafede 9 "alan" ve 34 adet "Spor Tesisi", 
"Atatürk Olimpiyat Parkı", 10.000 sporcu ve 5.000 idareci, 15.000 medya 
mensubu ve 3.000 hakem ve gözlemcilerin ikamet ettirilecekleri "Olimpik Köy", 
(Oyunlar tarihlerinde i 
şa edilecek ve Oyunlar sırasında kullanıldıktan soma yasal sahiplerine 
devredilecek dairelerden oluşan TOKİ ile geliştirilecek bir toplu konut projesi); 
"Uluslar arası Basın ve Yayın Merkezi" ve "Gençlik Kampf'nı kapsamaktadır. 
Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Spor 
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Federasyonları (IF)'lerce aranan tüm şartlan karşılayan, unsurların lojistik bağlantı 
ve işlerliğinin tam olarak çözümlendiği bir projedir. 
B - Seçimde oy veren 115 Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesinin basit 
çoğunluğunun İstanbul'u tercih etmelerini sağlayacak tanıtım, iletişim ve lobi 
çalışmalarının planlanmasıyla ilgili masterplan: 
2020 Olimpiyatları için tanıtım, iletişim ve lobi çalışmalarının planlamasıyla ilgili 
bu hususta uluslar arası hizmet alımına ihtiyaç duyulacaktır. 1984 
Olimpiyatlarından bu yana oyunları kazanabilmek için (sadece şehirler değil 
devletler arasında) yarışın giderek çetinleşmesi sonucunda bugün dünyada bu 
konuda bir sektör oluşmuş bulunmaktadır. 
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, İstanbul'un olimpik 
altyapıya hazırlanmasına yardımcı olmak için İstanbul'da spor tesisleri yapma, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve İstanbul Belediyesi gibi diğer kurumlarca 
inşaatlarına başlanmış uygun nitelikteki spor tesislerine mali ve teknik destek 
vererek biran önce ikmallerine katkıda bulunmaktadır. İstanbul'da 4 adet mevcut 
tesisin olimpik standartlarda modernizasyonu ikmal edilmiş başta Ataköy Spor 
Kompleksi olmak üzere 12 adet yeni tesis inşasına maddi katkıda bulunulmuştur. 
İstanbul'un Olimpiyat adaylığına toplumun tüm kesimlerinin katılım ve desteğinin 
sağlanması bunun bir milli hedef olduğunun dış dünyaya gösterilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

3) Halen devam eden çalışmalara ilaveten özellikle ilköğretim okullarında daha 
etkin tarama çalışmaları yapılacak olup Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
öğrencilerimizin özellikle de sporcu olanların daha rahat ortamlarda ve sınav 
kaygılarından uzakta olmalarının sağlanmasına yönelik işbirliğine ağırlık 
verilecektir. Bu amaçla Olimpik Federasyonlara verilen bütçeler artırılmıştır. 
Örneğin; Atletizm Federasyonunun MEB ile yaptığı protokol gereği Atletizm 
Temel Eğitimi Projesi, Atletizm Geliştirme Projesi, Badminton 
Federasyonu'nun 81 ilde Badminton Okulları Projesi, Tenis Federasyonu'nun 
Oyna ve Oyunda Kal Projesi, Basketbol Federasyonu'nun 12 Dev Adam 
Projesi 50 ilde yapılmaktadır. 
Olimpik ve Paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde 1000 sporcu 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

4) İl spor temsilcileri fahri olarak herhangi bir ücrete tabi olmadan çalışmaktadır. İl 
spor temsilcilerinden en iyi şekilde yararlanılabilmesi için belirli bir ücret 
ödenmesinin ve görevlendirilmelerinin federasyonlar tarafından yapılmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

5) İstanbul'da, sözleşmesini Türkiye Atletizm Federasyonu ile imzalayanl, seans 
karşılığı ücretli olarak çalışan 24 fahri antrenör bulunmaktadır. 
Türkiye genelinde kadrolu ve sözleşmeli atletizm branşında antrenör olarak 47 kişi 
çalıştırılmakta olup ekli listede adı - soyadı ve görev yeri belirtildiği şekilde 
dağılımı vardır. 
Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu ile sözleşme yapan antrenörler de 
bulunmaktadır. 
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SİCİL NO ADI SOYADİ UNVANI BRANŞI İLİ 

P.11-04830 Durmuş KAFALI A N T R E N Ö R ATLET İZM ADANA / Merkez 

P.1M3124 Fikri G Ö K Ç E A N T R E N Ö R ATLET İZM AĞRI / Merkez 

P. 11-08156 Mehmet Necip A L P A R S L A N A N T R E N Ö R ATLET İZM AĞRİ / Merkez 

P.11-14572 Sema Seher ÇALİŞİR A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M ADIYAMAN / Merkez 

P.11-14584 Serpil İSPİR A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M A N K A R A / Merkez 

P.11-14330 Damla DOĞRU \ A N T R E N Ö R ATLET İZM ANKARA / Merkez 

P.11-11440 Güneş DURMUŞ A N T R E N Ö R .ATLETİZM ANKARA / Merkez 

JP.1İ-05753 Arif D U T A R A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M A N T A L Y A / Merkez 

P.11-14261 Koray E R D O Ğ A N A N T R E N Ö R ı ATLET İZM ARTVİN / Merkez 

P.11-11128 Sevcan AKINCI A N T R E N Ö R ATLET İZM BİLECİK / Merkez 

P.11-14614 Serkan TÜLAY A N T R E N Ö R ATLET İZM SİVAS / Merkez 

P.11-Û8293 Fadıl K A R A ; A N T R E N Ö R iATLETİZM BİTLİS 1 Merkez 

İP.11-11170 
i 

Asım Y Ü Z """* A N T R E N Ö R ATLET İZM BURDUR/Merkez 

|P.11 12732 Zakir Ö Z G Ü R A N T R E N Ö R .ATLETİZM BURSA / Merkez 

ıP.11-06256 Osman GÜMÜŞ A N T R E N Ö R ATLET İZM BURSA / Merkez 

jp.11-11586 Vijdan B E R B E R O Ğ L U A N T R E N Ö R iATLETİZM 
j— • 

Ç A N A K K A L E i Merkez 

P.11-10213 Cabbar Hüseyin BESKİN A N T R E N Ö R ATLET İZM ELAZIĞ / Merkez 

P.11-14515 Filiz E K E N A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M SİVAS / Merkez 

jP.11-11697 Muammer D A L D A B A N A N T R E N Ö R ATLET İZM ESKİŞEHİR / Merkez 

S P.11-06390 
j 

Sacit KESKİN A N T R E N Ö R .ATLETİZM HAKKARİ / Merkez 

P.11-İ2700 Tuncay K A Y A C A N A N T R E N Ö R ATLET İZM İSPARTA / Merkez 

P .11-13770 Veysel ULAKÇI A N T R E N Ö R ATLET İZM MERSİN / Merkez 

P.11-12181 Mustafa T Ü T Ü N C Ü A N T R E N Ö R ATLET İZM KOCAELİ / Merkez 

P.11-11362 Asuman ÇETİN A N T R E N Ö R ATLET İZM KONYA / Merkez 

P.11-14567 Mucize YORULMAZ A N T R E N Ö R .ATLETİZM MANİSA i Merkez 

P.11-14340 irfan ARGUZ A N T R E N Ö R ATLET İZM KAHRAMANMARAŞ / Merkez 

P.11-14522 Murat K A R A T A Ş A N T R E N Ö R ATLET İZM MUŞ / Merkez 

J P.11-08431 
Yaşar BEKMEZCİ A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M NEVŞEHİR / Merkez 

P.11-14523 Aydın A R S L A N D O Ğ A N A N T R E N Ö R A T L E T İ Z M SİVAS / Merkez 

Jp.11-09651 
İbrahim A R K A N A N T R E N Ö R ATLET İZM S A K A R Y A / Merkez 

ip.11-09728 İbrahim K A R A D A Ğ A N T R E N Ö R iATLETİZM SİVAS / Merkez 

jp.11-14337 Recai T O P Ç U A N T R E N Ö R ATLET İZM SİVAS / Merkez 

P.11-08071 Ercan DEMİRBAŞ A N T R E N Ö R ATLET İZM T R A B Z O N / Merkez 

P.11-12443 Ömer Faruk ÖZBEK A N T R E N Ö R ATLETİZM ŞANLIURFA 1 Merkez 

! P.11-09756 Ayşe DEMİREL A N T R E N Ö R ATLET İZM ZONGULDAK / Merkez 

ıP.11-12717 Seyfettin TEKİN A N T R E N Ö R ATLETİZM ARDAHAN / Merkez 
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3289 SAYILI TEŞKİLAT K A N U N U N 30. M A D D E S İ N E İSTİNADEN ÇALİŞAN 
SÖZLEŞMELİ A N T R E N Ö R LİSTESİ 

I No 
Adı Soyadı Görevi Görev Yeri 

j I j Artun T ALAY 
Atletizm Antrenörü Atletizm Fedederasyonu.Bşk. 

: 2 Ahmet YAVUZ Atletizm Antrenörü Niğde Genç.ve Sp.İl Müd. 

i 3 
Hüseyin ESEN Atletizm Antrenörü Van Genç.ve Sp.İl Müd. 

i 4 
Halil İbrahim YILMAZ Atletizm Antrenörü Ardahan Genç.ve Sp.İl Müd. 

i 5 
İbrahim URGANCI Atletizm Antrenörü Balıkesir Genç.ve Sp.İl Müd. 

i 6 Muhuyettin GÖKÇE "~ Atletizm Antrenörü Diyarbakır Genç.ve Sp.İl Müd. 
\ Aslan KOÇ Atletizm Antrenörü Elazığ Genç.ve Sp.İl Müd. 

1 s 
Davut SEPETÇİ Atletizm Antrenörü Konya Genç.ve Sp.İl Müd. 

ı 
! 9 

Ramazan KUTLU Atletizm Antrenörü Balıkesir Genç.ve Sp.İl Müd. 

i 10 
Hasan KOTAN Atletizm Antrenörü Tunceli Genç.ve Sp.İl Müd. 

! 11 Gökhan DEDE Atletizm Antrenörü Eskişehir Genç.ve Sp.İl Müd. 

13.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadının etkin 
kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz z A t n v c u ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ j ^ ^ ^ 

«'Ayşe Jale AĞIRBAŞ 
DSP İstanbul Milletvekili 

Sınırlı kaynakları etkin biçimde kullanmak ilgili makam sahiplerinin öncelikli 
sorumluluklarındandır. Bu çerçevede. 140 milyon dolara mal olan İstanbul Atatürk 
Olimpiyat Stadı ülkemiz için bir hayal kırıklığı sembolü haline gelmiştir. Hala 
eksiklikleri bulunan bu devasa yatırımın aktif biçimde kullanılamaması ise çok üzücüdür. 
Her türlü sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere müsait, sporcu, antrenör ve eğitimci 
yetiştirilebilecek altyapıya sahip stadyumun daha aktif kullanılması kamuoyunun 
vicdanında oluşan rahatsızlığı bir nebze olsun giderecektir. 

1-) İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı neden daha aktif kullanılmamakladır? Stadı 
bir cazibe merkezi haline dönüştürmek için ne gibi projeler planlanmaktadır? 

2-) Türk sporunun önemli sıkıntılarından biri yeterli sayıda elit antrenöre sahip 
olamamasıdır. Sporcularımızın profesyonel kariyerleri açısından İstanbul Olimpiyat 
Stadyumu'nun Elit Antrenör Akademisi olarak kullanılmasına ilişkin planınız var mı? 

3-) Olimpiyat Stadına ulaşım imkanlarının artırılmasına yönelik ne tür çalışmalar 
yapılmıştır? Stada metro ile ulaşım ne zaman sağlanacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/J2İ ^ 

Konu : Soru Önergesi JQ/U/2m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız, 

b) 09.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.065.00.000/616 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ' m tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 4835 esas no'lu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (b) yazı 

( Murat-BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/ L&İ.İ/2008 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI NA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 23/10/2008 tarih ve B.02.0.005/2o*q sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ' a ait 4835 
no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 
EKLER: Genel Müdür 
1-1 Soru Önergesi Cevabı 

- 8 5 2 -



TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 

İstanbul Milletvekili Sn: Ayşe Jale AĞIRBAŞ' in Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOGLU ' na tevcih ettiği 4835 esas no' lu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU : 
Sınırlı kaynaklan etkin biçimde kullanmak ilgili makam sahiplerinin öncelikli 

sorumluluklanndandır. Bu çerçevede. 140 milyon dolara mal olan İstanbul Atatürk Olimpiyat 
Stadı ülkemiz için bir hayal kırıklığı sembolü haline gelmiştir. Hala eksiklikleri bulunan bu 
devasa yatırımın aktif biçimde kullanılmaması ise çok üzücüdür. Her türlü sportif, sosyal ve 
kültürel faaliyetlere müsait, sporcu antrenör ve eğitimci yetiştirebilecek altyapıya sahip 
stadyumun daha aktif kullanılması kamuoyunun vicdanında oluşan rahatsızlığı bir nebze 
olsun giderecektir. 

1. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı neden daha aktif kullanılmamaktadır? Stadı bir 
cazibe merkezi haline dönüştürmek için ne gibi projeler planlanmaktadır? 

2. Türk Sporunun önemli sıkıntılarından biri yeterli sayıda elit antrenöre sahip 
olmamasıdır. Sporculawmızın profesyonel kariyerleri açısından İstanbul Olimpiyat 
Stadyumu' nun Elit Antrenör Akademisi olarak kullanılmasına ilişkin planınız var 
mı? 

3. Olimpiyat Stadına ulaşım imkanlarının artırılmasına yönelik ne tür çalışmalar 
yapılmıştır? Stada metro ile ulaşım ne zaman sağlanacaktır. 

CEVAP 1-2-3 : 

İstanbul Olimpiyat Projesinin en önemli unsuru " Atatürk Olimpiyat Parkı" Atatürk 
Olimpiyat Parkının en önemli unsuru ise " Atatürk Stadyumu" dur. 

Küçükçekmece' de Hazine tahsisli 584 hektarlık alana sahip olan Park, temelde her 
türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceği bir mekan olarak planlanmış olup 
başta Atatürk Stadyumu olmak üzere kentin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek 14 çok 
maksatlı spor tesisi ve halka açık spor alanlarını içermektedir. 

Atatürk Stadyumu dışında kalan 13 spor tesisi, aynı zamanda Olimpiyatlar öncesi ve 
somasında ticari ve kültürel aktivitelere açık fuar, kongre ve gösteri merkezleri, bio-mekanik 
merkez ve spor hastanesi aguapark vb. ticari ve kültürel fonksiyonlu yapılandırmalarla 
Olimpiyat öncesi ve somasında kendisini idame ettirecek gelirleri yaratacak şekilde 
sürdürülebilir nitelikte projelendirilmiştir. Park yalnız Türk insanına değil yabancı ülkelere 
sporcu, antrenör, eğitici yetiştirmek için gerekli hizmetleri sunacak çağdaş " Avrasya Spor 
ve Eğitim Merkezi" fonksiyonunu görecektir. 

Atatürk Olimpiyat Parkı, bir yandan İstanbul' un spor altyapısında köklü bir iyileşme 
sağlarken hem Olimpik hem de kentsel anlamda uzun ömürlü, planlı bir gelişme sağlayarak 
istikbalde Olimpiyatlara evsahipliğimizin garantisi olacaktır. Parkın hem spora hem çevreye 
katkıda bulunmak üzere tasarlanmasının ardında bu düşünce yatmaktadır. 

Atatürk Stadyumu işletmeye alınmış bilahare karayoluyla ulaşım imkanlan 
geliştirilmiş olup 2008 sonundan itibaren de Metro ulaşımı sağlanmış olacaktır. 
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14.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik ilçesinde turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/4869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı imparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de uygarlıkların 
gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmının durumu 
iyi iken, bir kısmı bakımsız ve harabe bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. 

İznik ilçesinde son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları, bölge esnafının işlerinin 
daha iyi olacağı yönünde düşünmesini sağlamıştır. Ancak yaşanan gelişmeler sonucunda 
yapılan restorasyonların istendiği gibi sonuç vermediği yönünde esnaf tarafından sıkıntılar 
yaşandığı ortaya çıktı. (Örneğin, I. Murat Sultan Hamamı avlusunda restore edilen 
dükkanlar). Yapılan restorasyon ve düzenlemelerin tanıtım kitaplarında ve broşürlerde 
yeterince duyurulmaması, geçimini turizme bağlayan esnafın zorluklarla karşı karşıya 
kalmasına neden oldu. 

1. Bakanlığınızın hazırlatmış olduğu tarihi ve turistik yerleri tanıtan kitapçık ve 
broşürlerde, İznik ilçesi ile ilgili yapılan restorasyonlar ve yeni yerlerle ilgili yeterli 
bilgilerin olmamasının sebepleri nelerdir? 

2. Turistik bölgelerdeki esnafın, gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve 
turistlerin bu esnaftan alış veriş etmesini arttırmak için hazırlanmış çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

3. İznik'te turizme katkı sağlayan esnafın desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne 
yönelik olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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EKLER: 
1- Cevap 
2- Liste 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/4869 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de uygarlıkların 
gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmının durumu iyi 
iken, bir kısmı bakımsız ve harabe bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. 

İznik ilçesinde son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları, bölge esnafının işlerinin daha 
iyi olacağı yönünde düşünmesini sağlamıştır. Ancak, yaşanan gelişmeler sonucunda yapılan 
restorasyonların istendiği gibi sonuç vermediği yönünde esnaf tarafından sıkıntılar yaşandığı 
ortaya çıktı. (Örneğin, I. Murat Sultan Hamamı avlusunda restore edilen dükkanlar) Yapılan 
restorasyon ve düzenlemelerin tanıtım kitaplarında ve broşürlerde yeterince duyurulmaması, 
geçimini turizme bağlayan esnafın zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oldu. 

SORU 1: Bakanlığınızın hazırlatmış olduğu tarihi ve turistik yerleri tanıtan kitapçık ve 
broşürlerde, İznik ilçesi ile ilgili olarak yapılan restorasyonlara ve yeni yerlerle ilişkin yeterli 
bilginin olmamasının sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1: Bursa ili İznik ilçesinin turizm değerlerinin tanıtımı bilgi ve görsel uyumu 
dahilinde çeşitli tür ve dillerde hazırlanan tanıtıcı basılı yayınlarımız aracılığı ile yapılmaktadır 
Yayınlarımızda yer alan metinlerde genel, merak uyandırıcı, spot bilgilere yer verilmekte olup 
özellikle Bursa İl Müdürlüğünün konuya yönelik görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmekte 
ve güncelleştirilmektedir. Detay bilgiler ise ilçeye yönelik olarak mahalli düzeyde hazırlanan 
yayınlarda ve turistlerin çeşitli yerlerden satın aldıkları tanıtıcı rehber nitelikli kitaplarda yer 
almaktadır. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı .-B.16.0.SGB.0.10.01.00/610- JUH S'JIO / ( / {( /2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/8378 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/4869 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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Bursa-îznik ilçesini tanıtan yayınlarımız aşağıda belirtilmiştir: 

-İstanbul ve Marmara Bölgesi Broşürü, 

-Türkiye Genel Broşürü, 

-Discovering Turkey (Prestij Kitap), 

-Kampçılık Broşürü, 

-Termal Broşür, 

-İnançların Anayurdu Broşürü, 

-Türkiye'nin İnanç Merkezleri Haritası, 

-İznik Broşürü. 

SORU 2: Turistik bölgelerdeki esnafın, gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini 
sağlamak ve turistlerin bu esnaftan ahş-veriş etmesini artırmak için hazırlanmış çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

SORU 3: İznik'te turizme katkı sağlayan esnafın desteklenmesi ve sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 2-3: Turistlerin bedelini ödeyerek rahat, güvenli bir seyahat ve konaklama 
hizmeti satın almayı hedefledikleri göz önünde bulundurularak ülkemizde özellikle yoğun turizm 
sezonu başlamadan önce alınması gerekli tedbirleri içeren bir genelge Bakanlığımca hazırlanarak 
Valiliklere gönderilmiştir. (EK-1) 

İznik ilçesinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilen ve 
devam eden hizmetler aşağıda belirtilmiştir: 

- Turizm alt yapısı olarak İznik Merkez Kılıçarslan Caddesi yolu yapılmıştır. 
- Tarihi Sultan Murat (I. Murat) Hamamı restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. 
- Eski Hükümet Konağı (Eski Tekel Binası) restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. 
- Kültür Merkezi ve yeni Kaymakamlık binası ile İznik ürünlü satış birimleri oluşturulmuştur. 
- İznik Surları, Lefke Kapı kazısı tamamlanmıştır. 
- Roma Tiyatrosu ile Çini Fırınları kazıları devam etmektedir. 
- Bakanlığımızca "İznik" tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır. 
- Bursa tanıtım kitaplarında ve CD'lerde de İznik ayrıca yer almaktadır. 
- Vakıflar İdaresince İznik Ayasofya restore edilmektedir. 
- Tarihi Camilerin restorasyonları da yapılmaktadır. 
- Belediye tarafından Yeşil Cami-Müze binası çevre düzenlemesi yapılmaktadır. 
- Turizm Geliştirme Çalıştayları İznik ilçemizde iki defa gerçekleştirilmiştir. 
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YOĞUN SEZONDAN ÖNCE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

-Turiste hizmet verin tüm görevlilerin dil bilen kişilerden seçilmesi, hizmetlerin 
iyi niyet ve nezaket kurallarına uygun, turistleri rahatsız etmeden, onlara yol gösterici 
ve güven sağlayacak şekilde yürütülmesi, 

-Otogar, istasyon ve hava alanları gibi ulaşım noktalarına, şehir, merkezine ve 
turistik yörelere nasıl ulaşılabileceği (fiyat, uzaklık v.b. detaylarla) konusunda bilgi 
panolarının hazırlanarak kolaylıkla görülebilecek yerlere asılması, 

-Turistik yöreleri, belli ulaşım akslarını, deniz, hava ve kara terminallerini 
gösterir yönlendirme levhalarının yeterli ve uluslararası standartlara uygun olmasının 
sağlanması, 

: -Turistleri komisyon aldıkları otel, pansiyon ve mağazalara götüren kişiler 
(Hanutçu) ile gezintiye,veya alışverişe çıkmış turistlerin seyyar satıcılar, dilenciler, 
ayakkabı boyacıları ve kapkaççılar tarafından rahatsız edilmelerinin önlenmesi. 

-Taksi şoförlerinin yolculardan fazla ücret almasının ve korsan taksiciliğin 
önlenmesi, 

-Belediye denetiminde çalışan konaklama, yeme-içme ve eğlence tesislerinin 
fiyat, kalite ve temizlik yönünden sürekli denetiminin sağlanması, müşteriye sunulan 
her ürünün fiyatının (örneğin balık, et, s ebze , v.b.) mutlaka fiyat listesinde yer 
almasının sağlanması, bu yerlerdeki fiyat listelerinin yabancı dillerde de 
hazırlanması, 

-Bu işletmelerde çalışan personelin kılık, kıyafet ve görünümlerinin temiz, 
müşterilere karşı davranışlarının da olumlu olmasına itina gösterilmesi, 

-Otogar, istasyon ve hava alanları, otobanlar, müze ve ören yerleri, akaryakıt 
istasyonları, umuma açık dinlenme tesisi, park ve bahçeler ile hayvanat bahçeleri, 
plaj , VV.C. gibi yerlerin temizlik, tertip ve düzenine itina gösterilmesi, şehrin uygun 
yerlerine modern tuvaletler yapılması, 

-Herkesin yiyip içtiği ve kullandığı maddelerin satıldığı ve muhafaza edildiği 
yerlerin temiz ve sağlık kurallarına uygun olması, satılan malların üzerinde ürünün 
fiyatını, üretim ve son kullanma tarihini gösteren etiketin bulundurulmasının 
sağlanması, yüksek ücretle mal satılmasının önlenmesi, 

-Bakanlığımızdan ve Belediyelerden belgeli içkili lokanta ve eğ lence yerlerinin, 
çevreyi rahatsız edici yüksek volümlü müzik yayını yapmasının önlenmesi, 

-Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçlarının, yolculuk yapanlara en konforlu 
yolculuk hizmetini vermesi, fiyat tarifelerine uymalarının sağlanması, sürücülerin uzun 
süreli ve içkili araç kullanmaların önlenmesi kıyafetlerinin temiz ve bakımlı olması, 
ayrıca ticari araçların üzerindeki reklam1 amaçlı yazı ve sembollerin, dikkat çekerek 
kazalara sebebiyet verebileceği düşünülerek kaldırılması, 
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-Trafik kontrollerinin arttırılması, hız sınırlarına uyulmasının sağlanması, 

-Gar, otogar, hava alanı gibi ulaşım noktalarında, spor ve tesislerinde, kültür 
merkezlerinde, fuar ve sergi yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, konaklama tesisleri 
ve benzen işletmelerde özürlüler için gerekli fiziki tedbirlerin alınması, 

-Kış şartları nedeniyle bozulan şehir içi yolların, kaldırımların ve su, elektrik, 
telefon kanalizasyon v.b gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili bakım ve onarımların yoğun 
sezondan önce yapılması, 

-Deniz ve çevre kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesisi bulunan işletmelerin 
sistemlerini aralıksız çalıştırılmalarının sağlanması, 

-Çöplerin sokağa bırakılmasından toplanması ve imhasına kadar temizlik ve 
çevre açısından gerekli yeni yöntemlerin uygulanması, korsan çöp ve kağıt toplayan 
kişilerle mücadele edilmesi, temizlik kampanyaları düzenlenmesi, 

-Sahillerde ve plajlarda deniz bisikleti, jet ski v.b gibi spor amaçlı kullanılan 
deniz araçlarının yarattığı gürültü ve hayati tehlike arz eden kazaları önleyici 
tedbirlerin alınması, 

-Cadde ve sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpeklerin koruma altına 
alınması, 

-Gürültü ve görüntü kirliliğine, trafik sıkışıklığına yol açtığı görülen minibüs 
duraklarında gerekli düzenlemelerin yapılması, 

-Korsan otoparkçılığının önlenmesi. 
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15.- Trabzon Milletvekili M. AkifHamzaçebi 'nin, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürüne iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/4870) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Şinasi Haznedar, Günebakış 

Gazetesindeki köşe yazılarının büyük bir bölümünde, CHP'ye karşı eleştiri boyutlarını aşan 

ve hakarete varan ifadeler kullanmaktadır. CHP'ye oy vermeyeceğini belirterek, halkı da 

CHP'ye oy vermemesi için yönlendiren bu şahıs, siyasi iktidarca ödüllendirilmiş ve 

mesleğiyle hiçbir ilgisi olmayan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini 

yürütmekle görevlendirilmiştir. Kamu görevlileri de dâhil herkes CHP'de dâhil olmak üzere 

tüm siyasi partileri eleştirebilir. CHP bu eleştirilerden gerekli sonuçları çıkarır, bu aynı 

zamanda demokrasinin de gereğidir. Ancak, Ana Muhalefet Partisini eleştiren hatta bu 

eleştirileri hakaret seviyesine taşıyanların, siyasi iktidarca kamuda etkin görevlere atanması, 

çıkar ilişkisine dayalı etik olmayan bir anlayışın kamu yönetimine yansıdığını ortaya 

koymaktadır. Bu çerçevede; 

1. Şinasi Haznedar, 2003 yılından sonra hangi görevleri asaleten ya da vekâleten 

yürütmekle görevlendirilmiştir? 

2. Adı geçen daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapmış midir? Bu kişinin 

lisans ya da lisansüstü eğitimi nedir, turizm ya da kültür konusunda bir uzmanlığı var 

mıdır? 

3. Adı geçenin Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü yürütmekle 

görevlendirilmesinin gerekçeleri nedir? Bu kişinin muhalefet partilerine yönelik 

yazılarının ve ideolojik yaklaşımının bu atamaya etkisi olmuş mudur? 

4. Bu şahsın görevini yürütürken kendisinden farklı düşünen kamu görevlileri ile 

yurttaşlara karşı tarafsızlığını yitirdiğine ilişkin bir şikâyet ya da duyum 

Bakanlığınızın birimlerine ulaşmış mıdır? 

5. Taraf olmuş bu şahsın yöneticilikten uzaklaştırılması düşünülmekte midir? 

M. Akif HAMZAÇEBİ 

Trabzon Milletvekili 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610-İO'\X ± S 4J./.H/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/ 8378 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın M. Akif HAMZAÇEBİ'nin 7/4870 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

Cevap 

TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN M. AKİF HAMZAÇEBİ'NİN 7/4870 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Şinasi HAZNEDAR, 
Günebakış Gazetesindeki köşe yazılarının büyük bir bölümünde, CHP'ye karşı eleştiri 
boyutlarına aşan ve hakarete varan ifadeler kullanmaktadır. CHP'ye oy vermeyeceğini 
belirterek, halkı da CHP'ye oy vermemesi için yönlendiren bu şahıs, siyasi iktidarca 
ödüllendirilmiş ve mesleğiyle hiçbir ilgisi olmayan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
görevini yürütmekle görevlendirilmiştir. Kamu görevlileri de dahil herkes CHP'de dahil 
olmak üzere tüm siyasi partileri eleştirebilir. CHP bu eleştirilerden gerekli sonuçları çıkarır, 
bu aynı zamanda demokrasinin de gereğidir. Ancak, Ana Muhalefet Partisini eleştiren hatta 
bu eleştirileri hakaret seviyesine taşıyanların, siyasi iktidarca kamuda etkin görevlere 
atanması, çıkar ilişkisine dayalı etik olmayan bir anlayışın kamu yönetimine yansıdığını 
ortaya koymaktadır. Bu çerçevede; 

SORU 1 : Şinasi HAZNEDAR, 2003 yılından sonra hangi görevleri asaleten ya da 
vekaleten yürütmekle görevlendirilmiştir? 

CEVAP 1 : Şinasi HAZNEDAR; 

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü İstanbul İl 

Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürü, 

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel İşleri Müdürlüğü Mühendis, 

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yatırım Planlama Müdürlüğü Mühendis, 
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-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü Mühendis, 

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Mühendis, 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Mühendis, 

görevlerinde bulunmuştur. 

Adı geçen halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür 
Vekilidir. 

SORU 2 : Adı geçen daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapmış mıdır? 
Bu kişinin lisans yada lisansüstü eğitimi nedir, turizm ya da kültür konusunda bir uzmanlığı 
var mıdır? 

CEVAP 2 :Adı geçen 23/07/2008 tarihinden önce Bakanlığımda görev yapmamıştır. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümünde Lisans, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalında ise 
Yüksek Lisans yapmıştır. 

SORU 3 : Adı geçenin Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini vekaleten 
yürütmekle görevlendirilmesinin gerekçeleri nedir? Bu kişinin muhalefet partilerine yönelik 
yazılarının ve ideolojik yaklaşımının bu atamaya etkisi olmuş mudur? 

CEVAP 3 :Bakanlığım teşkilatında atama ve vekalet işlemleri ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

SORU 4 :Bu şahsın görevini yürütürken kendisinden farklı düşünen kamu görevlileri 
ile yurttaşlara karşı tarafsızlığını yitirdiğine ilişkin bir şikayet ya da duyum Bakanlığınızın 
birimlerine ulaşmış mıdır? 

CEVAP 4 : Bakanlığımda adı geçen hakkında bir şikayet bulunmamaktadır. 

SORU 5 :Taraf olmuş bu şahsın yöneticilikten uzaklaştırılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 5 : Kamu görevlilerinin görevlerinden uzaklaştırmalarını gerektiren eylemler 
ve yargdanma usulleri kanunlarla belirlenmiştir. Suç işlediğinin kanıtlanması halinde ve 
eylemlerin niteliğine göre cezalandırılmaları gerektiği, kanıtlanmamış suçlamalara ceza 
verilmesinin hukuka aykırı olacağı tartışmasızdır. 

Bu çerçevede, adı geçen hakkında açılmış bir soruşturma veya yargılama 
bulunmamaktadır. 
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16.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, turistlerin alışverişte aldatıldığına yönelik bir 
yayına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/4871) 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunanm. 

Hürriyet Gazetesi Yazan Sayın Cengiz Semercioğlu, 20 Ağustos 2008 tarihli 
Kelebek ekinde yayımlanan yazısında, Alman televizyon kanalı RTL'nin "Extra-Das RTL-
Magazin" adlı programında, Türkiye'de alış veriş yapan bir Türk ve bir Alman kadından 
farklı farklı para alındığını, gizli kamera ile çekilen görüntülerle ekrana getirilerek anlatıldığını 
yazdı. Ekrandaki görüntülere göre Alman ve Türk kadından nerede ne kadar para alındığını 
tek tek sıralayan Semercioğlu, yazısında daha sonra şu ifadelere yer verdi: 

"... Her bölümün arasında da Türk bayrakları dalgalandı, sahillerden görüntüler 
yayınlandı. Sonunda da toplu bir hesap çıkardılar. 'Bir Almanla bir Türk'ün Türkiye'de 
yaptıklan günlük harcamalar arasındaki fark 108-110 Euro civannda' sonucuna 
vardılar... Yani açıkça 'Bu Türkler bizi kazıklıyor' dediler. Şimdi siz Almanya'da istediğiniz 
kadar turizm reklâmı yapın, RTL'yi izleyen milyonlarca Aiman'ın kafasındaki 'Kazıkçı 
Türkler' imajını silebilir misiniz? Hem her şey dâhil sistemlerie en ucuz tatil cenneti ol hem 
de kazıkçı olarak anıl... Bir de üstüne böyle rezil o l . . Esnafından otelcisine kadar hâlâ turizmi 
öğrenemedik ya ona yanıyorum." 

Sayın Semercioğlu'nun yazısından anlaşılacağı üzere RTL, Türkiye'de turistlere 
"kazık fiyat" uygulandığı iddiasını görüntülerle ekrana getirmiştir. Elbette ki, esnafımızın 
büyük çoğunluğu böyle değildir. Ancak RTL'nin gizli kameralarla ekrana getirdiği görüntülere 
de kayıtsız kalınmamalıdır. Bu talihsiz durum, elbette ki sizin ve bakanlığınızın bir hatası ve 
suçu da değildir. Fakat konu, ülkemizin ve esnafımızın itiban ve de turizmimizin geleceği 
açısından son derecede önemlidir. Bilindiği gibi, bazen bu tür konularda düzmece programlar 
da yapılabilmektedir. O nedenle aydınlığa kavuşması için konuyu TBMM gündemine taşıma 
gereksinmesini duydum. Bu bağlamda, sizi ve bakanlığınızı suçlamadan sormak istiyorum: 

1- Alman televizyon kanalı RTL'nin gizli kameralaria çekip ekrana getirdiği ve Türkiye'ye 
gelen turistlerin alış veriş yaptıkları yerlerde kazıklandığı imajı verilen görüntülerle ilgili 
olarak bakanlığınızca bir araştırma yapılacak mıdır? 

2- Eğer görüntüler doğru ise Türkiye'yi turistleri kazıklayan bir ülke olarak 
gösteren bu imajın düzeltilmesi için bakanlığınız herhangi bir girişimde 
bulunacak mıdır? 

3- Türkiye'de alış veriş yaptığı -biri hariç- hemen herkesten kazık yediği gösterilen 
Alman kadının adresi bulunarak kendisiyle görüşülmesi ve eğer iddialar doğruysa 
kendisinden özür dilenmesi ve Türkiye'de ağırlanması düşünülmekte midfr? 

4- B u özrün ve Türkiye'de ağırlama görüntülerinin, R T L ile temasa geçilerek ilgili 
kanalın bir programında ekrana getirilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır? 

5- Bu tür kazıklama olaylarının önlenmesi için bakanlığınız ne gibi ilâve çareler üzerinde 
durmaktadır? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 1 NA 

Saygılanmla. 

Süleyman YAĞIZ 
DSP İstanbul Milletvekili 

21 Ağustos 2008 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .16 .0 .SGB.0 .10 .01 .00 /610 -2038^* U./.Âi/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/8378 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAGIZ'ın 7/4871 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EKLER: 
1-Cevap 
2- Liste 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN YAĞIZ'IN 7/4871 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sayın Cengiz SEMERCİOĞLU, 20/08/2008 tarihli kelebek 
ekinde yayımlanan yazısında; Alman televizyon kanalı RTL'nin "Extra-Das RTL-Magazin" 
adlı programında, Türkiye'de alış veriş yapan bir Türk ve bir Alman kadından farklı farklı 
para alındığını, gizli kamera ile çekilen görüntülerle ekrana getirilerek anlatıldığını yazdı. 
Ekrandaki görüntülere göre Alman ve Türk kadından nerede ne kadar para alındığını tek tek 
sıralayan SEMERCİOĞLU, yazısında daha sonra şu ifadelere yer verdi: 

"... Her bölümün arasında da Türk bayrakları dalgalandı, sahillerden görüntüler 
yayınlandı. Sonunda da toplu bir hesap çıkardılar. "Bir Almanla bir Türk'ün Türkiye'de 
yaptıkları günlük harcamalar arasındaki fark 108-110 euro civarında" sonucuna vardılar,.. 
Yani açıkça "Bu Türkler bizi kazıklıyor" dediler. Şimdi sız Almanya'da istediğiniz kadar 
turizm reklamı yapın, RTL'yi izleyen milyonlarca Alman'ın kafasındaki "Kazıkçı Türkler" 
imajını silebilir misiniz? Hem her şey dahil sistemlerle en ucuz tatil cenneti ol hem de kazıkçı 
olarak anıl... Birde üstüne böyle rezil ol... Esnafından otelcisine kadar hala turizmi 
öğrenemedik ya ona yanıyorum." 
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Sayın SEMERCİOGLU'nun yazısından anlaşılacağı üzere RTL, Türkiye'de turistlere 
"kazık fiyat" uygulandığı iddiasını görüntülerle ekrana getirmiştir. Elbette ki esnafımızın 
büyük çoğunluğu böyle değildir. Ancak RTL'nin gizli kameralarla ekrana getirdiği 
görüntülere de kayıtsız kalınmamalıdır. Bu talihsiz durum, elbette ki sizin ve Bakanlığınızın 
bir hatası ve suçu da değildir. Fakat konu, ülkemizin ve esnafımızın itibarı ve de turizmimizin 
geleceği açısından son derece önemlidir. Bilindiği gibi, bazen bu tür konularda düzmece 
programlar da yapılabilmektedir. O nedenle aydınlığa kavuşması için konuyu TBMM 
gündemine taşıma gereksinmesini duydum . Bu bağlamda, sizi ve Bakanlığınızı suçlamadan 
sormak istiyorum: 

SORU 1 : Alman televizyon kanalı RTL'nin gizli kameralarla çekip ekrana getirdiği 
ve Türkiye'ye gelen turistlerin alış veriş yaptıkları yerlerde kazıklandığı imajı verilen 
görüntülerle ilgili olarak Bakanlığınızca bir araştırma yapılacak mıdır? 

SORU 2 : Eğer görüntüler doğru ise Türkiye'yi turistleri kazıklayan bir ülke olarak 
gösteren bu imajın düzeltilmesi için Bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunacak mıdır? 

SORU 3 : Türkiye'de alış veriş yaptığı -biri hariç- hemen herkesten kazık yediği 
gösterilen Alman kadının adresi bulunarak kendisiyle görüşülmesi ve eğer iddialar doğruysa 
kendisinden özür dilenmesi ve Türkiye'de ağırlanması düşünülmekte midir? 

SORU 4 :Bu özrün ve Türkiye'de ağırlama görüntülerinin, RTL ile temasa geçilerek 
ilgili kanalın bir programında ekrana getirilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır? 

SORU 5 :Bu tür kazıklama olaylarının önlenmesi için Bakanlığınız ne gibi ilave 
çareler üzerinde durmaktadır? 

CEVAP 1-2-3-4-5 : Çok hassas dengeler üzerine kurulu olan turizm sektörü her türlü 
olumsuz olaydan çok çabuk etkilenmektedir. Turistlerin bedelini ödeyerek rahat, güvenli bir 
seyahat ve konaklama hizmeti satın almayı hedefledikleri göz önünde bulundurularak 
ülkemizde özellikle yoğun turizm sezonu başlamadan önce alınması gerekli tedbirleri içeren 
bir genelge Bakanlığımca hazırlanarak Valiliklere gönderilmiştir.(EK-1) 

Ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin münferit olarak Bakanlığıma 
gönderdikleri şikayetlerin hassasiyetle incelenerek, gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Valiliklere ya da ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek çözümlenmesine 
çalışılmaktadır. 

Alman televizyon kanalı RTL'nin gizli kameralarla çekip ekrana getirdiği ülkemizde 
esnafın turistlere fahiş fiyatlarla mal ve hizmet sattıkları imajı veren görüntülere yönelik 
olarak Frankfurt Kültür Ataşeliğimiz nezdinde ilgili kuruluştan görüntüler talep edilmiş olup 
Bakanlığıma ulaşmasını takiben gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Ayrıca, konuyla ilgili iddia edilen hususlar esas alınarak mezkur işyerlerinde gerekli 
denetimlerin derhal yapılması ve Bakanlığımca idari, adli işlemlere başlanılacağı Antalya 
Valiliğine bildirilmiştir. 
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YOĞUN SEZONDAN ÖNCE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

-Turiste hizmet verin tüm görevlilerin dil bilen kişilerden seçilmesi, hizmetlerin 
iyi niyet ve nezaket kurallarına uygun, turistleri rahatsız etmeden, onlara yol gösterici 
ve güven sağlayacak şekilde yürütülmesi, 

-Otogar, istasyon ve hava alanları gibi ulaşım noktalarına, şehir, merkezine ve 
turistik yörelere nasıl ulaşılabileceği (fiyat, uzaklık v.b. detaylarla) konusunda bilgi 
panolarının hazırlanarak kolaylıkla görülebilecek yerlere asılması, 

-Turistik yöreleri, belli ulaşım akslarını, deniz, hava ve kara terminallerini 
gösterir yönlendirme levhalarının yeterli ve uluslararası standartlara uygun olmasının 
sağlanması, 

-Turistleri komisyon aldıkları otel, pansiyon ve mağazalara götüren kişiler 
(Hanutçu) ile gezintiye veya alışverişe çıkmış turistlerin seyyar satıcılar, dilenciler, 
ayakkabı boyacıları ve kapkaççılar tarafından rahatsız edilmelerinin önlenmesi. 

-Taksi şoförlerinin yolculardan fazla ücret almasının ve korsan taksiciliğin 
önlenmesi, 

-Belediye denetiminde çalışan konaklama, yeme-içme ve eğlence tesislerinin 
fiyat, kalite ve temizlik yönünden sürekli denetiminin sağlanması, müşteriye sunulan 
her ürünün fiyatının (örneğin balık, et, sebze, v.b.) mutlaka fiyat listesinde yer 
almasının sağlanması, bu yerlerdeki fiyat listelerinin yabancı dillerde de 
hazırlanması, 

-Bu işletmelerde çalışan personelin kılık, kıyafet ve görünümlerinin temiz, 
müşterilere karşı davranışlarının da olumlu olmasına itina gösterilmesi, 

-Otogar, istasyon ve hava alanları, otobanlar, müze ve ören yerleri, akaryakıt 
istasyonları, umuma açık dinlenme tesisi, park ve bahçeler ile hayvanat bahçeleri, 
plaj , W.C. gibi yerlerin temizlik, tertip ve düzenine itina gösterilmesi, şehrin uygun 
yerlerine modem tuvaletler yapılması, 

-Herkesin yiyip içtiği ve kullandığı maddelerin satıldığı ve muhafaza edildiği 
yerlerin temiz ve sağlık kurallarına uygun olması, satılan malların üzerinde ürünün 
fiyatını, üretim ve son kullanma tarihini gösteren etiketin bulundurulmasının 
sağlanması, yüksek ücretle mal satılmasının önlenmesi, 

-Bakanlığımızdan ve Belediyelerden belgeli içkili lokanta ve eğlence yerlerinin, 
çevreyi rahatsız edici yüksek volümlü müzik yayını yapmasının önlenmesi, 

-Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçlarının, yolculuk yapanlara en konforlu 
yolculuk hizmetini vermesi, fiyat tarifelerine uymalarının sağlanması, sürücülerin uzun 
süreli ve içkili araç kullanmaların önlenmesi, kıyafetlerinin temiz ve bakımlı olması, 
ayrıca ticari araçların üzerindeki reklam amaçlı yazı ve sembollerin, dikkat çekerek 
kazalara sebebiyet verebileceği düşünülerek kaldırılması, 
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-Trafik kontrollerinin arttırılması, hız sınırlarına uyulmasının sağlanması, 

-Gar, otogar, hava alanı gibi ulaşım noktalarında, spor ve tesislerinde, kültür 
merkezlerinde, fuar ve sergi yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, konaklama tesisleri 
ve benzeri işletmelerde özürlüler için gerekli fiziki tedbirlerin alınması, 

-Kış şartları nedeniyle bozulan şehir içi yolların, kaldırımların ve su, elektrik, 
telefon kanalizasyon v.b gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili bakım ve onarımların yoğun 
sezondan önce yapılması, 

-Deniz ve çevre kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesisi bulunan işletmelerin 
sistemlerini aralıksız çalıştırılmalarının sağlanması, 

-Çöplerin sokağa bırakılmasından toplanması ve imhasına kadar temizlik ve 
çevre açısından gerekli yeni yöntemlerin uygulanması, korsan çöp ve kağıt toplayan 
kişilerle mücadele edilmesi, temizlik kampanyaları düzenlenmesi, 

ı 
-Sahillerde ve plajlarda deniz bisikleti, jet ski v.b gibi spor amaçlı kullanılan 

deniz araçlarının yarattığı gürültü ve hayati tehlike arz eden kazaları önleyici 
tedbirlerin alınması, 

-Cadde ve sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpeklerin koruma altına 
alınması, 

-Gürültü ve görüntü kirliliğine, trafik sıkışıklığına yol açtığı görülen minibüs 
duraklarında gerekli düzenlemelerin yapılması, 

-Korsan otoparkçılığınm önlenmesi. 
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/ 7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, DÖSİM'in hesabındaki paranın başka bir bankaya 
transferine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/4872) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki somlarımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 22.08.2008 

5234 sayılı Bazı K a n u n ve Kanun Hükmünde K a r a r n a m e l e r d e Değişiklik 
Yapılmasına Dair K a n u n ' u n 31. maddesi "Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumlan, 
bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul 
ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıktan, 
müessese ve işletmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve 
yardımlaşma sandıkları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün 
kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Ttrk Lirası cinsinden hesaplarda 
toplarlar. 

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 

Kamu kaynaklannm bu madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen 
nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen 
hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan 
yetkilidir." şeklindedir. 

5234 sayılı Bazı K a n u n ve Kanun Hükmünde K a r a r n a m e l e r d e Değişiklik 
Yapılmasına Dair K a n u n ' u n 3 1 . maddesine istinaden çıkartı lan Kamu Haznedarlığı 
Genel Tebliği 'nde ise, 5234 sayılı Kanunun anılan hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 
Başbakanlık Makamından alınan onay uyarınca uygulamanın '"Genel ve katma bütçeli daire 
ve idarelerin saymanlıklarına ait nakitler (afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımların 
bulunduğu saymanlık hesapları hariç) T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankasında 
açtırılacak Türk Lirası cinsinden vadesiz hesaplarda. Genel ve katma bütçeli daire ve idareler 
dışında yer alan kamu kurum, kurul ve kuruluşları, nakitleıini T.C. Merkez Bankası, T.Ç. 
Ziraat Bankası , Türkiye Ha lk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankas ı ' nda açtıracakları 
hesaplarda" toplanması yönünde yapılması belirtilmiştir. 

( 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 
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1- Bakanlığınız Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü Vakıfbank Merkez Şube'de 
bulunan 3 Trilyon TL'sini 23.07.2008 tarihinde İNG BANK Anıt Şubesi'ne aktardığı. 
12.08.2008 tarihinde ise, aynı parayı yeniden Vakıfbank Şubesine transfer ettiği 
yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise, 20 günlüğüne bu paranın Vakıfbank'tan 
İNG BANK'a transfer edilmesinin gerekçesi nedir? 

2- DÖSİMM, 20 gün için transfer edilen bu para için transferin gerçekleştiği bankadan 
herhangi bir menfaat temin etmiş midir? Etmiş ise. bu menfaat nedir? Nakdi bir 
menfaat temin edilmiş ise, nakdi menfaat miktarı nedir? Herhangi bir menfaat temin 
edilmemiş ise, paranın 20 günlüğüne özel bir banka şubesine transfer edilmesinin bir 
açıklaması yar mıdır? Paranın 20 günlüğüne menfaat temin edilmeden özel bir banka 
şubesine transfer edilmesinin amacı, o özel banka şubesinin yöneticilerine destek 
vermek midir? 

3- Bu para transferi, 5234 sayılı Kanunun 31 . Maddesi ve Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliği ile örtüşmekte midir? örtüşmüyorsa. Kanuna ve Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliği'ne açıkça aykırı olan bu para transferini gerçekleştirenler hakkında bir 
soruşturma açılacak mıdır? Paranın 20 gün sonra apar topar Vakıfbank Merkez 
Şube'deki hesaba aktarılmasında, 5234 sayılı Kanun hükümlerinin ve Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği'nin bürokratlarınız tarafından fark edilmesinin etkisi 
olmuş mudur? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 -
Konu : Soru Önergesi 

İİ./İİ/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/8378 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 7/4872 Esas No'lu soru önergesin 
cevabı ekte sunulmaktadır 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCENİN 7/4872 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un 31 'inci maddesi "Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan 
kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile 
birlikleri (kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç) kendi 
bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına 
açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplar. 

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 

Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen 
nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen 
hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan 
yetkilidir." şeklindedir. 

5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un 31 'inci maddesine istinaden çıkartılan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde ise, 
5234 sayılı Kanunun anılan hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak Başbakanlık Makamından 
alınan onay uyarınca uygulamanın "Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin saymanlıklarına 
ait nakitler (afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımların bulunduğu saymanlık hesapları 
hariç) T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankasında açtırılacak Türk Lirası cinsinden 
vadesiz hesaplarda, genel ve katma bütçeli daire ve idareler dışında yer alan kamu kurum, kurul 
ve kuruluşları, nakitlerini T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya 
Türkiye Vakıflar Bankasında açtıracakları hesaplarda" toplanması yönünde yapılması 
belirtilmiştir. 

SORU 1 : Bakanlığınız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Vakıfbank Merkez 
Şubede bulunan 3 trilyon TL'sini 23/07/2008 tarihinde İNG BANK Anıt Şubesine 
aktardığı, 12/08/2008 tarihinde ise, aynı parayı yeniden Vakıfbank Şubesine transfer ettiği 
yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise, 20 günlüğüne bu paranın Vakıfbank'tan İNG 
BANK'a transfer edilmesinin gerekçesi nedir? 
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SORU 2 : DÖSİMM, 20 gün için transfer edilen bu para için transferin gerçekleştiği 
bankadan herhangi bir menfaat temin etmiş midir? Etmiş ise, bu menfaat nedir? Nakdi bir 
menfaat temin edilmiş ise, nakdi menfaat miktarı nedir? Herhangi bir menfaat temin edilmemiş 
ise, paranın 20 günlüğüne özel bir banka şubesine transfer edilmesinin bir açıklaması var mıdır? 
Paranın 20 günlüğüne menfaat temin edilmeden özel bir banka şubesine transfer edilmesinin 
amacı, o özel banka şubesinin yöneticilerine destek vermek midir? 

CEVAP 1-2 : Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Vakıfbank 
(Ankara) Merkez Şubede bulunan 3 trilyon TL'sinin 23/07/2008 tarihinde ING BANK (Ulus) 
Anıt Şubesine aktarılmış, 20 gün süre ile transfer edilen bu para için ING BANK Anıt 
Şubesinden 25.430 YTL 33 YKR repo geliri elde edilmiştir. ING BANK Anıt Şubesinin tercih 
edilmesinin sebebi, yapılan araştırma ve teklif alma işlemi neticesinde (toplam 8 farklı bankadan 
teklif alınmıştır.) adı geçen bankanın en yüksek getiriyi sağlayacak olan teklifi vermiş olmasıdır. 

SORU 3 : Bu para transferi, 5234 sayılı Kanunun 31'inci maddesi ve Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği ile örtüşmekte midir? Örtüşmüyorsa, Kanuna ve Kamu Haznedarlığı 
Genel Tebliğine açıkça aykırı olan bu para transferini gerçekleştirenler hakkında bir soruşturma 
açılacak mıdır? Paranın 20 gün sonra apar topar Vakıfbank Merkez Şubedeki hesaba 
aktarılmasında, 5234 sayılı Kanun hükümlerinin ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 
bürokratlarınız tarafından fark edilmesinin etkisi olmuş mudur? 

CEVAP 3 : Bilindiği üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 22/08/2008 tarih ve 26975 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile bu Tebliğin 
yayımlandığı tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının, her türlü mali kaynaklarını T.C. 
Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Vakıflar Bankasında açtıracakları 
hesaplarda değerlendirecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra 
Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tüm kaynaklan Tebliğde adı geçen 
bankalarda değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Bununla birlikte soru önergesine konu olan para transferinin yapıldığı tarihten önce 
yürürlükte olan "2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" hükümleri doğrultusunda 
27/07/2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan 2006/81 sayılı basın duyurusunda; 
döner sermayelerin 01/01/2008 tarihinden itibaren kaynaklarını herhangi bir bankada 
değerlendirebilecekleri belirtilmiştir. 23/07/2008 tarihinde yapılan işlem söz konusu basın 
duyurusunda yer alan hususlar uyarınca gerçekleştirilmiştir. 

Bu itibarla, 23/07/2008 tarihinde repo getirişi elde etmek amacıyla en yüksek getiri 
vermeyi teklif eden TNG BANK Anıt Şubesine yapılan para transferi işleminin 5234 sayılı 
Kanun ile 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil eden bir 
yönü bulunmamaktadır. Yapılan işlem ile kamuya en yüksek oranda menfaat sağlanması 
hedeflenmiştir. 
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18.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Kayseri 'deki tarımsal sulama amaçlı 
elektrik kullanımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/4873) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN taralından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesinin 6'ıncı fıkrası (o) bendinde 
^Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçlan hakkında her türlü işleme karar 
vermek." ve yine aynı kanunun 5'inci maddesinin 7'inci fıkrası (f) bendinde "İletim, dağıtım, 
toptan satış ve perakende satış için yapılacak fıyatlandırrnaların ana esaslarını tespit etmek vc 
gerektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda revize etmek" Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu ve Kurul Başkanlığının görev ve yetkileri arsında sayılmaktadır. Ayrıca, aynı kanunun 
13'üncü maddesi l 'inci fıkrasının (c) bendinde, "Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara 
yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu 
sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktan ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi vc 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde 
yapılır" denilerek tüketicilerin desteklenmesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda: 

1. Kayseri ilimizde "tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin" sayısı kaçtır? 
Elektrik dağıtım kurumlarına olan borçlan faizleriyle beraber ne kadardır? 

2. Kayseri ilimizde "tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin" borç vc 
faizlerinde indirim yapılması veya borçlarda yeniden yapılandırılmaya gidilmesi 
planlanmakta mıdır? 

3. Bakanlığınızca, yaşanan kuraklık nedeniyle üreticilerimizin karşılaştığı zorlukların 
hafifletilmesi için tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımında KDV oranının 
düşürülmesi veya üreticilerimizin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması 
planlanmakta mıdır? 

Saygılarımla 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

: B.02.I.ÖİB.0.65.00.00/6K) 
: Soru Önergesi 

8 0 6 5 SAYI 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOGLLI tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/4B1J esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesinin 6'ncı fıkrası (c) bendinde "Kurumun 
üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek" ve yine aynı 
kanunun 5'inci maddesinin 7'nci fıkrası (f) bendinde "iletim dağıtım toptan satış ve perakende satış 
için yapılacak flyatlandırmaların ana esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri 
doğrultusunda revize etmek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığının görev ve 
yetkileri arasında sayılmaktadır. Ayrıca, aynı Kanun'un 13'üncü maddesi l'inci fıkrasının (c ) 
bendinde, "Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi 
amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin, 
miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmek üzere söz 
konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır" denilerek tüketicilerin desteklenmesi 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda; 

SORU I- Kayseri ilimizde "tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin" sayısı kaçtır? 
Elektrik dağıtım kurumlarına olan borçları faizleriyle beraber ne kadardır? 

SORU 2- Kayseri ilimizde "tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin" borç ve 
faizlerinde indirim yapılması veya borçlarda yeniden yapılandırılmaya gidilmesi planlanmakta 
mıdır? 

SORU 3- Bakanlığınızca yaşanan kuraklık nedeniyle üreticilerimizin karşılaştığı zorlukların 
hafifletilmesi için tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımında KDV oranının düşürülmesi veya 
üretici/erimizin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması planlanmakta mıdır? 

CEVAP 1,2,3- Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.nin işletme hakkı 27.11.1998 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 01.03.1990 tarihinde devredilmiş olup, faaliyetlerine halen özel şirket statüsünde devam 
etmektedir. Konuya ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. . . 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, trafik ve idarî para cezalarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/4875) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

1- 1 Ocak 2008-20 Ağustos 2008 ile 1 Ocak 2007- 20 Ağustos 2007 
dönemlerine ait Türkiye genelinde kesilen trafik cezalarının adedi ne kadardır? 
Belirtilen dönemlere ait kesilen trafik cezalarının toplam tahakkuk tutarları ne 
kadardır? Bu tutarların ne kadarı tahsil edilmiştir? 

2- 1 Ocak 2008-20 Ağustos 2008 ile 1 Ocak 2007- 20 Ağustos 2007 
dönemlerine ait, Mersin ilinde kesilen trafik cezalarının adedi ne kadardır? 
Belirtilen dönemlere ait kesilen trafik cezalarının toplam tahakkuk tutarlan ne 
kadardır? Bu tutarların ne kadarı tahsil edilmiştir? 

3- Bölgelerinde çalışan Trafik polisi memurlarına, belirli süre içerisinde, kesilecek 
olan toplam trafik cezalarının miktarına ilişkin olarak belirli bir alt limit 
belirlenip, bunu uygulamaları idarece istendiği iddiaları doğru mudur? 

4- 1 Ocak 2008-20 Ağustos 2008 ile 1 Ocak 2007- 20 Ağustos 2007 
dönemlerine ait Türkiye genelinde verilen toplam idari para cezalan adedi ve 
miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GİB.0.82/8211-781 
KONU : Yazdı Soru Önergesi 

07.11.2008*107926 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 22/10/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün, Sayın Bakanımıza tevcih ettiği, 
(7/4875) esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

1 Ocak 2007-20 Ağustos 2007 ile 1 Ocak 2008-20 Ağustos 2008 dönemlerinde 
Türkiye geneli ile Mersin ilinde kesilen ve tutanakları vergi dairelerine intikal ettirilen trafik 
para cezası tahakkuk ve tahsilat tutarları ekli listede belirtilmiştir. 

ö t e yandan, Türkiye genelinde 2007 yılına ilişkin belirtilen dönemde toplam tutarı 
88.852.055-YTL olan 207.959 adet, 2008 yılına ilişkin belirtilen dönemde ise toplam tutarı 
134.833.701-YTL olan 162.957 adet idari para cezası kesilmiş bulunmaktadır. y . 

Bilgilerinize arz ederim, /jr^ 

Kjtf&\ UNAKITAN 
y Maliye Bakanı 

EK:1 
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TABLO: 1 
01.01.2007 - 20.08.2007 DÖNEMİ TRAFİK PARA CEZALARI 

ADET TAHAKKUK 
TUTARI 

TAHSİLAT 
TUTARI 

TÜRKİYE GENELİ 3.932.801 439.189.624,- 341.469.821,-
MERSİN İLİ 81.041 9.742.464,- 7.373.404,-

TABLO:2 
01.01.2008 - 20.08.2008 DÖNEMİ TRAFİK PARA CEZALARI 

ADET TAHAKKUK 
TUTARI 

TAHSILAT 
TUTARI 

TÜRKİYE GENELİ 4.330.479 512.313.802,- 366.704.477,-
MERSİN ILI 113.450 15.587.055,- 11.958.436,-

Not: Trafik Para Cezası tahakkuk ve tahsilatları vergi dairelerine intikal eden tutanak ve tahsilatları 
içermekte olup polis tarafından tahsil edilenler ile PTT idaresince tebliğ edilerek tahsil edilen 
cezaları kapsamamaktadır. 

20.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Tufanbeyli ilçesinin askerlik şubesi ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül un cevabı (7/4886) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecd i Gönül 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 9 8 v e İçtüzüğün 96 . 
maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. / 

Yılmaz TANKUT / 
Adana Milletveküı 

Tufanbeyli ilçemiz, Adana'ya yaklaşık 200 kilometre olan, yayla iklimine sahip bir 
ilçemizdir. Nüfusu kışın 25 bin olan, yazları ise bu nüfusu kat kat artan Tufanbeyli ilçemizde 
yıllardır devam ede gelen bir sorun vatandaşlarımızın önemli şikâyetleri arasındadır. 

Çukurova Bölgesi Kuvayi Milliye Kumandalarından ve istiklal Harbi'nde bu çevreye 
büyük yararlıkları dokunan, Aydınoğlu Osman Tufanbey'in ismi verilen bu ilçemizin en önemli 
sorunlarından birinin askerlik şubesinin başka bir ilçeye taşınmış olması. Yaklaşık 15 yıl önce 
yapılan bu nakilden dolayı hayli sıkıntı çektiklerini bildiren ilçe halkımız, yaşanan 
mağduriyetin giderilmesini istemektedirler. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 
1-Tufanbeyli ilçesindeki askerlik şubesinin başka bir ilçeye taşınma gerekçesi nedir? 
2-Yıllar önce belki 'haklı' bir temele de dayansa bu gerekçe bugün için geçersiz hale 
gelmemiş midir? 
3-Başka ilçeler mağdur edilmeden Tufanbeyli'ye askerlik şubesi açılması çok mu 

zordur? 
4-Eğer geçerli ve zorunlu bir sebep yoksa Tufanbeyli ilçemizdeki halkımızın bu 
mağduriyeti ne zaman son bulacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 22 Ekim 2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı ve "Soru 
önergesi" konulu yazısı. 

Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT tarafından verilen 7/4886 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK-A'da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ili GÖNÜL 
-Millî Savunma Bakanı 

EKİ : 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin 

Cevabı) 
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ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT TARAFINDAN VERİLEN 

7/4886. SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Asker alma teşkilatının yeniden yapılanma faaliyetlerine 2000 yılında başlanmış ve bugüne 
kadar aşağıdaki ölçütlerin bir kısmına veya tamamına uyan Tufanbeyli askerlik şubesi ile birlikte 
askerlik şubelerinin bir kısmı başka bir askerlik şubesinin sorumluluğuna verilmiştir. 

ASAL Teşkilatı yeniden yapılanma çalışmalarıyla; 

Maliyet ve müessiriyet yönünden ekonomik olmayan, 

Bir yılda sevk ettiği yükümlü miktarı çok az olan, 

Günün 24 saatini bir bina içinde geçiren erbaş ve erlerin yaşam alanı uygun olmayan, 

Binası kira olan ve/veya kullanımı uygun olmayan, 

Personel zafiyeti olan, 

Çevre ilçelerle ulaşım problemi bulunmayan askerlik şubelerinin belirli merkezlerde 
birleştirilmesi ve vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. 

2. Yeniden yapılanma çalışmaları sürekli bir faaliyettir. Yukarıda arz edilen ölçütler çerçevesinde 
Tufanbeyli Askerlik Şubesi bulunduğu konumda kalmakta, ayrıca aynı ölçütlere uyan ilgili askerlik 
şubelerinin de bir başka askerlik şubesinin sorumluluğuna verilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

3. Yükümlülere verilen hizmetin daha süratli, etkin, çağdaş bir hizmet anlayışı ve daha az 
maliyetle yapılması, askerlik şubeleri önlerinde yükümlülerin meydana getirdiği yoğunluğun 
önlenmesi maksadıyla öncelikle nüfusu yoğun olan merkezlerde askerlik şubesi açılması 
planlanmaktadır. 

4. Nüfusu yoğun olan ilçelerdeki askerlik şubesi ihtiyacının tamamlanmasını müteakip, 
kaynakların (personel, bina, ödenek vb.) elverdiği oranda ihtiyaç duyulan diğer ilçelerde de askerlik 
şubesi açılabilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
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21.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, askerî arşivlerdeki kişisel bilgilerin güvenliğine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/4887) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. / 

21 Ağustos 2008 tarihli Yeni Şafak Gazetesinin manşetinde yer alan "Savcı Bey'e Çürük Rapor" 

başlıklı haberde, YARSAV Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu 

hakkında yalnızca askeri birimlerde bulunan kişisel veri niteliğindeki ve özel hayatın gizliliği 

kapsamında korunan belgelere yer verilmiştir. Bilindiği üzere kişilerin askerlik işlemleri yerel 

askeri birimlerde gerçekleşmekte, kişinin ikametgâhı ya da doğum yerinin askerlik şubesi bu 

işlemleri yapabilmektedir. Yani bir kişinin askerlikle ilgili bilgilerine ulaşılabilmesi için; o kişinin 

askerliğe sevk döneminde doğum yerinin dışında herhangi bir ilde yaşayıp yaşamadığı, eğer yaşıyor 

ise o ilin hangi askerlik şubesinde kayıtlı olduğu, askerlik işlemlerini doğum yerindeki mi yoksa 

yaşadığı yerdeki mi askerlik şubesinde yaptırdığı, hangi askeri hastanelerde sağlık muayenesi 

olduğu yönündeki bilgilerinin bilinmesi gerekmektedir. Habere konu belgeler 20 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Bununla birlikte, bazı belgelerin yerel askeri birimlerde belli zaman dilimlerinden 

sonra imha edilmesi de mevzuat gereğidir. 

Sonuç olarak bu bilgiler, güvenlik önlemlerinin son derece yüksek olduğu askeri birimlerde 

muhafaza edilmekte ve bunlara ulaşılması da, ancak birçok kişisel bilginin bilinmesini 

gerektirmektedir. Türk Ceza Kanununun 136. maddesinde, "Kişisel verileri, hukuka aykın olarak 

bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır" hükmü ile 137. maddesinin l/a fıkrasında, bu suçun kamu görevlisi tarafından ve 

görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı 

oranında artırılacağı hükmü yer almaktadır. Olay üç erkten biri olan yargı ile ilgili bir sivil toplum 

kuruluşunun başkanlığını da yapan ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcığı görevini yürüten 

Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, 20 yıllık kişisel bilgilerinin kamu olanakları kullanılarak toplandığı 

ve bu bilgilerin belli bir amaca yönelik olarak siyasi iktidara yakın medyaya servis edildiğini 

göstermektedir. Bunlarla birlikte, TCK'nin "Suç uydurma başlıklı" 271. maddesinde "İşlenmediğini 
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bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya 

emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uyduran kimseye 3 yıla kadar hapis cezası 

verilir." hükmü yer almaktadır. Yine TCK'nın "iftira" başlıklı 267. maddesinde, hukuka aykın bir 

fiil isnat eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacağı ve ayrıca "Görevi kötüye 

kullanma" başlıklı 257. maddesinde "Kanunda aynca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerine aykın hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına 

neden olan ya da kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisinin bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılacağı" belirtilmektedir. Bu çerçevede; 

1. Bir kısım medyada yer alan, 20 yıl öncesine ait bu belgeler hangi askeri birimlerde 

bulunmaktadır? Bu belgeler hangi birimlerde ne kadar süre ile, hangi formatta ve ne şekilde 

korunmakta ve ne kadar sürü geçtikten sonra hangi birimlerdeki evraklar imha 

edilmektedir? 

2. Herhangi bir kişinin, hangi askeri hastanede askerlik muayenesini yaptırdığı ve bu 

belgelerin hangi arşivde saklandığı, bu kişiye ilişkin hangi bilgilerin bilinmesi durumunda 

tespit edilebilmektedir? 

3. Sayın Eminağaoğlu'nun askerlik durumuna ilişkin olarak bir kısım medyada yer alan 

belgeler askeri arşivlerde bulunan belgelerle örtüşmekte midir? Eğer örtüşmekte ise, bu 

belgelerin hangi askeri birimlerden elde edilmesi söz konusudur? Çok sıkı güvenlik 

önlemleri ile korunan askeri birimlerden kişisel bilgilerin elde edilmesine ilişkin herhangi 

bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer başlatıldı ise, bu inceleme ve 

soruşturmanın kapsamı nedir? 

4. Sadece askeri arşivlerde bulunan çeşitli bilgi ve belgelerin son zamanlarda basında sıklıkla 

yer aldığı düşünüldüğünde, askeri arşivlerde bir güvenlik sorunu yaşanmakta mıdır? İlgili 

kamu görevlilerinden yardım alınmadan bu bilgilerin basına ulaşması mümkün müdür? 

5. -Sayın Eminağaoğlu'nun askerliğe elverişliliği konusunda kaç rapor düzenlenmiştir? Eğer 

birden fazla rapor var ise, bu raporlar birbirinden farklı mıdır? 

6. Sayın Eminağaoğlu'na "askerliğe elverişli değildir" şeklinde verilen raporlar gerçeği 

yansıtmakta mıdır? Bu raporlar askeri sağlık mevzuatına uygun mudur? Bu raporlar 

üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı ya da tahrifat var mıdır? Belgelere dayanmasa da 

medyada yer alan yorumlar, Sayın Eminağaoğlu'nu zan altında bırakmaktadır. Bu açıdan 

Sayın Eminağaoğlu'na ilişkin raporun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında bir inceleme 

başlatılmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2008/7051-ED. ( U ^ J % Kasım 2008 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 22 Ekim 2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı ve "Soru 
Önergesi" konulu yazısı. 

Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY tarafından verilen 7/4887 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı EK-A'da sunulmuştur. 

EK-A (Yazılı Soru Önergesinin MBI Savunma Bakanı 
Cevabı) 

ANKARA MİLLETVEKİLİ HAKKI SÜHA OKAY TARAFINDAN VERİLEN 

7/4887 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Anılan soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Millî Savunma Bakanlığı Genel 
Sekreterliğince 16 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklaması yapılmış olup, önerge cevabının 
ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunarım. 

GONUL 
Millî Savunma Bakanı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ HAKKI SÜHA OKAY TARAFINDAN VERİLEN 

7/4887 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Anılan soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Millî Savunma Bakanlığı Genel 
Sekreterliğince 16 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklaması yapılmış olup, önerge cevabının 
ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunarım. 

fecdi GÖNÜL 
Savunma Bakanı 
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T.C. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

G E N E L SEKRETERLİĞİ 

BASIN AÇIKLAMASI 

DUYURU NO : lS 
TARİH : 16 EYLÜL 2008 

1. BAZI YAZILI VE GÖRSEL BASIN YAYIN ORGANLARINDA, YARGIÇLAR VE 
SAVCILAR BİRLİĞİ (YARSAV) BAŞKANI ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU HAKKINDA 23 
ARALIK 1988 TARİHLİ VE 1110 SAYILI 600 YATAKLI ETİMESGUT HAVA HASTANESİ 
SAĞLIK KURULUNCA DÜZENLENEN "ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR" KARARLI 
RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK YER ALAN İDDİALAR ÜZERİNE, BAKANLIĞIMIZCA DERHAL 
İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR. 

2. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ KAYITLARINDA MEVCUT SÖZ KONUSU 
SAĞLIK RAPORU DA DAHİL, EVRAKIN ASILLARI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME 
SONUCUNDA, ANILAN RAPORUN, HİÇBİR ŞÜPHE VE TEREDDÜTE YER KALMAYACAK 
ŞEKİLDE DOĞRU VE MEVZUATA UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. 

3. ANCAK, ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU'NUN 02 EYLÜL 2008 TARİHİNDE YENİDEN 
MUAYENEYE SEVK EDİLMESİNİ İÇEREN YAZILI TALEBİ, BAKANLIĞIMIZCA 
DEĞERLENDİRİLMİŞ VE BU TALEP YERİNDE GÖRÜLEREK, 09 EYLÜL 2008 TARİHİNDE, 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN EN ÜST SAĞLIK KURULUŞU OLAN GÜLHANE ASKERÎ TIP 
AKADEMİSİNE YENİDEN MUAYENE İÇİN SEVK EDİLMİŞTİR. 

4. GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ SAĞLIK KURULUNCA, YENİDEN YAPILAN 
MUAYENE SONUCUNDA DÜZENLENEN 15 EYLÜL 2008 TARİHLİ VE 772 SAYILI SAĞLIK 
KURULU RAPORU İLE, 1988 YILINDA VERİLEN RAPORDAKİ TANI VE KARAR TEYİD 
EDİLMİŞ, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA İNTİKAL EDEN RAPOR, 16 EYLÜL 2008 
TARİHİNDE MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA 
ONAYLANMIŞTIR. 

5. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUM MUVACEHESİNDE, ÖMER FARUK 
EMİNAĞAOĞLU'NUN ASKERLİK HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK, BAKANLIĞIMIZCA BAŞKACA 
BİR İŞLEME İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR. 

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR. 

MUHTEREM KARATAŞ 
KURMAY ALBKY 
GENEL SEKRETER 
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22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Tosya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/4906) 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.08.2008 

Organize Sanayi Bölgeleri, istihdam artışı sağlayan, işsizliğe çare olan 
dolayısıyla özellikle Anadolu'daki göçü önleyerek, bölgesel kalkınmanın altyapısını 
oluşturmaktadır. 

Kastamonu ili Tosya İlçesi de sanayileşmeyi hedef alan ve bunu kendi OSB 
içinde yapmayı planlayan önemli bir ilçemizdir. Bu düşünce ile daha önce programa 
alınan OSB, Tosya için bir umuttur. D-100 karayolu üzerinde olan ilçenin her türlü 
sanayi alt yapısı yıllar önce hazırlanmış ve OSB'de yatırım yapmak için yer isteyen 
çok sayıda müteşebbis ve yatırımcı vardır. 

Ancak Bakanlığınızca kısa bir süre önce, Kastamonu OSB'nin yüzde 75'lik 
doluluk oranına ulaşması durumunda Tosya OSB çalışmalarına devam edilebileceği 
belirtilmiştir. Verilen hakkın geri alınması anlamında olan bu karar, ilçemiz ve 
bölgemiz için son derece üzücüdür. 

Altyapı ve bürokratik her türlü işlemi ile son noktaya ulaştırılan Tosya OSB ile 
ilgili alman bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve OSB hayata geçirilmesi Tosya 
ve bölge için büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda; 

S O R U 1.-Tosya ilçesinin mevcut sanayisi, altyapısı ve kapasitesini dikkate 
alarak, Kastamonu OSB'nin yüzde 75'lik doluluk şartından vazgeçmeyi ve Tosya'yı 
OSB'ne kavuşturmayı düşünüyor musunuz? 

S O R U 2.-1994 yılından bugüne büyük umutla beklenen ve son aşamaya 
kadar gelen Tosya OSB'nin faaliyete geçirilmemesi Tosya'ya, Kastamonu'ya ve 
bölgeye yapılan bir haksızlık değil midir? 

S O R U 3.-Aldığımz bu karar ile Tosya sanayicisini ve yatırımcısını başka bir 
bölgeye yönlendirmek cıoğru mudur? 

S O R U 4.-Tosya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bundan sonraki süreçte ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konudaki program ve hedefleriniz nelerdir? Açıklar 
mısınız? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet S E R D A R O Ğ L U 
Kastamonu Milletvekili 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B 14 0 B M 0 0 0 0 0 0 2 - 1 3 0 0 6 -Tl- 2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ: 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4906-8602/18179 sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU'nun, "Tosya Organize Sanayi 
Bölgesine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4906) e sas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı 

883 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SERDAROĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Organize Sanayi Bölgeleri, istihdam artışı sağlayan, işsizliğe çare olan dolayısıyla 
özellikle Anadolu'daki göçü önleyerek, bölgesel kalkınmanın altyapısını 
oluşturmaktadır. 

Kastamonu ili Tosya ilçesi de sanayileşmeyi hedef alan ve bunu kendi OSB içinde 
yapmayı planlayan önemli bir ilçemizdir. Bu düşünce ile daha önce programa alınan 
OSB, Tosya için bir umuttur. D-100 karayolu üzerinde olan ilçenin her türlü sanayi alt 
yapısı yıllar önce hazırlanmış ve OSB'de yatırım yapmak için yer isteyen çok sayıda 
müteşebbis ve yatırımcı vardır. 

Ancak Bakanlığınızca kısa bir süre önce, Kastamonu OSB'nin yüzde 75'lik 
doluluk oranına ulaşması durumunda Tosya OSB çalışmalarına devam edilebileceği 
belirtilmiştir. Verilen hakkın geri alınması anlamında olan bu karar, ilçemiz ve 
bölgemiz için son derece üzücüdür. 

Altyapı ve bürokratik her türlü işlemi ile son noktaya ulaştırılan Tosya OSB ile 
ilgili alman bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve OSB hayata geçirilmesi Tosya ve 
bölge için büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda; 

Soru 1- Tosya ilçesinin mevcut sanayisi, altyapısı ve kapasitesini dikkate alarak, 
Kastamonu OSB'nin yüzde 75'lik doluluk şartında vazgeçmeyi ve Tosya'yı OSB'ne 
kavuşturmayı düşünüyor musunuz? 
Soru 2- 1994 yılından bugüne büyük umutla beklenen ve son aşamaya kadar gelen 
Tosya OSB'nin faaliyete geçirilmemesi Tosya'ya, Kastamonu'ya ve bölgeye yapılan bir 
haksızlık değil midir? 
Soru 3- Aldığınız bu karar ile Tosya sanayicisini ve yatırımcısını başka bir bölgeye 
yönlendirmek doğru mudur? 
Soru 4- Tosya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bundan sonraki süreçte nc yapmayı 
düşünüyorsunuz? Bu konudaki program ve hedefleriniz nelerdir? Açıklar mısınız? 

Cevap 1-2-3-4: 

"Yatırım Programında Yer Alacak Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Alt 
Projelerinin Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar" 01.01.2008 tarihinde 
Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmış olup, 8 inci maddenin 4 üncü fıkrasında ifade 
edilen " il genelinde mevcut OSB'lerde bulunan toplam parsellerin en az %75'inde 
üretim veya inşaata geçilmiş olması " şartında bir değişiklik bulunmamakta olup. 
uygulanmaya devam edilmekle birlikte, Kastamonu Tosya özelinde mahallinde inceleme 
yapılmış olup, konu bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
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23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısındaki sınır ticaretine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/4925) 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.24.07.2008 

Türkiye'nin Kafkaslar, Rusya ve Türk Cumhuriyetleriyle yapılan sınır ticareti 
kapılarından birisi olan Sarp Kapısı ve Batum Limanı Gürcistan'la Acaristan arasında 
çıkan kriz nedeniyle kapatılmıştır. Sınır ticareti yapılamaması nedeniyle Bölge halkı 
büyük sıkıntı yaşamaktadır. Sınır ticaretinin geliştirilmesi için gümrüksüz mal giriş 
çıkışları ve az da olsa mazot ithalatının serbest bırakılması büyük önem taşımaktadır. 

Sınır ticareti uygulamaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yapılan ihracatın 
arttırılması ve bu ihracat sayesinde bölgede sınai ve ticari gelişmelerin sağlanması için 
azda olsa mazot ithalatının serbest bırakılması bölgemize ekonomik canlılık getirecektir. 

1- Sınır ticaretinin geliştirilmesi ve Ardahan ilimizin ekonomisine getireceği olumlu gelişme 
açısından Posof-Türkgözü sınır kapsından gümrüksüz mal giriş çıkışının yapılması 
için herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

2- Posof-Türkgözü sınır kapısından hiç olmazsa günlük 1000 ton mazot ithalatını serbest 
bırakmayı düşünüyor musunuz? 

3- Komşumuz Gürcistan ve diğer Ülkelerle ticari ilişkimizin devam etmesi ve gelişmesi için 
Ardahan'ın Posof ilçesinin Türkgözü kapısından giriş ve çıkışlar yapılmaktadır. 
Türkgözü kapısındaki eksikliklerin tamamlanması konusunda herhangi bir çalışmanız var 
mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

* Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Konu 

Sayı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4925-8364/17559 sayılı yazılan. 

Kürşad T ÜZMEN EKLER: 
1- Cevap yazısı Devlet Bakanı 

Malumları olduğu üzere, ülkemiz ile Gürcistan arasında sınır ticareti yapmaya yetkili 
gümrük kapıları arasında Ardahan İli Türkgözü Gümrük kapısı da yer almaktadır. Mer'i sınır 
ticareti mevzuatına göre yapılan ithalat, gümrük vergisinden %40 oranında muaf olup ithalatın 
gümrük vergisinden tamamen muaf tutulmasını öngören Taslak Karar 2008 yılı Temmuz ayında 
Başbakanlığa sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bölge ekonomisine ivme kazandırılmasına yönelik olarak Türkiye ile Gürcistan arasında 
kurulması öngörülen Sınır Ticaret Merkezi'ne ilişkin Gürcistan ile daha önce görüşmelerde 
bulunulmuş, ancal Gürcü tarafının sınır ticaretine olumlu bakmamasından dolayı bu konuda 
herhangi bir gelişine kaydedilememiştir. 

Öte yandan, Türkiye ile Gürcistan arasında 21 Kasım 2007 tarihinde Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmış olup söz konusu Anlaşma 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Sınır ticareti kapsamında belirli bir süre uygulanan mazot ticaretinin, büyük ölçüde kayıt dışı 
ticarete neden olduğu ve bu bölgelerde refah düzeyinin geniş kitlelere yayılması amacından 
uzaklaştığı bilinmektedir. Bu itibarla, mer'i mevzuat uyarınca petrol ürünleri ithalatı sınır ticareti 
kapsamında mümkün olmadığı gibi uygulamaya dahil edilmesine yönelik herhangi bir çalışma da 
gündemde bulunmamaktadır. 

Ayrıca, motorin için uygulanan gümrük vergileri, genel itibariyle %0 ile %3,5 arasında 
değişmekte olup eşyaya ilişkin esas vergi yükümlülüğünü Katma Değer Vergisi vc Özel Tüketim 
Vergisi oluşturmaktadır. İlgili mevzuatı itibariyle KDV ve ÖTV oranlarını belirleme yetkisi Maliye 
Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir. 

20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün 
doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara 
sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için 
yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaya Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu yetkilidir. 

Posof ilçesinin Türkgözü gümrük kapısındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar 
da ilgili mevzuat itibariyle Gümrük Müsteşarlığının görev ve yetki alanına girmektedir. 
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24.- Adana Mdletvekili Hulusi Güvel'in, Adana 'daki bir TOKİ uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4926) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.06.08.2008 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 

(ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında Haziran 2006'da imzalanan 

gayrimenkul satış sözleşmesi gereği 16 ay içinde teslimi öngörülen Adana Merkez Yüreğir 

Aksantaş Toplu Konutlarının aradan 25 ay geçmiş olmasına karşın halen inşaatı sürmektedir. 

1. http://www.toki.Rov.tr/programlar/uvRulamatakip web adresinde, 2008 yılı 

Ocak ayı itibariyle %85'i tamamlanmış görünen konutların, aradan sekiz ay geçmesine 

rağmen tamamlanma oranının ancak %91'e çıkabilmiş olma nedeni nedir? 

2. Aradan geçen süre içinde konutların yapım seviyesinde ancak %6'lık ilerleme 

sağlanabilmiş olması normal midir? 

3. Söz konusu konutların Geçici Kabul aşaması tamamlanmış mıdır? Geçici Kabul 

Heyetinin şantiyede bulduğu eksik ve kusurlu imalatlar nelerdir? 

4. Toplu Konut İdaresince yüklenici firmaların taahhütlerine uymamaları 

durumunda uyguladığı yaptırımlar nelerdir? 

5. Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konut uygulamasında yüklenici 

firmaların taahhütlerini yerine getirmedikleri için karşılaştıkları herhangi bir yaptırım söz 

konusu mudur? 

Hulusi Güvel 

Adana Milletvekili 

Bu itibarla; 
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6. Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konut uygulamasında yüklenici firma 

olan Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.ve Tic.A.Ş. nin ülke genelinde ve Adana ilimizde aldığı 

TOKİ ihalesi sayısı kaçtır? Söz konusu ihalelerin parasal değeri ne kadardır? İlgili firmanın 

aldığı ihalelerde düşük kırımla verilen ihale sayısı kaçtır? Parasal değerleri ne kadardır? 

7. Yavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.ve Tic.A.Ş. nin Ülke Genelinde ve adana ilimizde 

aldığı TOKİ ihalelilerinde zaman aşımı olan ihale sayısı kaçtır? 

8. Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konutları hangi tarihte teslim 

edilecektir? Gecikme nedenleri ve teslim tarihi konusunda hak sahiplerine herhangi bir 

bildirimde bulunulmuş mudur? 

9. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hak sahiplerinin 

mağduriyetlerinin giderilmesi açısından konutların teslimatına dek taksitlerin ertelenmesi 

düşünülmekte midir? 

İLGİ: 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4926-8434/17730 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Hulusi GÜVEL'in Adana'daki bir TOKİ uygulamasına 
ilişkin, (7/4926) esas numaralı yazılı soru önergesine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin 
cevabi yazıları ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/?<fo 
Konu: Soru Önergesi 

07-11-2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.KNT.0.65.02.00/2008- - Ü l * 
Konu : 7/4926 Esas No'lu Soru Önergesi 

Q 5.11.2008* 50512 

SAYIN CEMİL ÇİÇEK 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İ lg i : 30.10.2008 tarih ve B.02.0.001/779 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel'in 7/4926 esas numaralı yazılı soru 
önergesi örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının hazırlanarak 
Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan soru önergesi cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

Ek: Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel'in 7/4926 
Esas Numaralı Soru Önergesi Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ HULUSİ GÜVEL'İN ADANA YÜREĞİR AKSANTAŞ 
KONUT PROJESİYLE İLGİLİ 

7/4926 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN İDAREMİZ 
CEVABI 

Soru 1- http://www.toki.gov.tr/programlar/uYgulamatakip adresinde, 2008 yılı Ocak ayı 
itibariyle %85 tamamlanmış görünen konutların, aradan sekiz ay geçmesine rağmen 
tamamlanma oranının ancak %91'e çıkabilmiş olma nedeni nedir? 

Soru 2- Aradan geçen süre içinde konutların yapım seviyesinde ancak %6'lık ilerleme 
sağlanabilmiş olması normal midir? 

Cevap 1 ve 2- Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konut uygulamasında, yüklenici 
firmanın maddi sıkıntı içerisine düşmesinden dolayı imalatlarda gecikme yaşanmıştır. 

Soru 3- Söz konusu konutların Geçici Kabul aşaması tamamlanmış mıdır? Geçici Kabul 
Heyetinin şantiyede bulduğu eksik ve kusurlu imalatlar nelerdir? 

Cevap 3- Söz konusu işin Geçici Kabulü yapılmış olup, yüklenici firma geçici kabulde 
belirlenen eksik ve kusurlu işleri maddi sıkıntı içerisinde olduğundan tamamlayamamıştır. 
Geçici kabulde belirlenen eksik ve kusurlu işler İdaremiz tarafından oluşturulan Komisyon 
tarafından tamamlanmaktadır. 

Soru 4- Toplu Konut İdaresince yüklenici firmaların taahhütlerine uymamaları 
durumunda uyguladığı yaptırımlar nelerdir? 

Cevap 4- TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testler yapılmakta ve yüklenici 
firmaların hakediş ödemeleri, bu çerçevede yapılmaktadır. TOKİ olarak yapımı gerçekleşen 
uygulamaların denetiminin sağlanması için; 

• İnşaat ihalelerine paralel olarak müşavirlik ihaleleri yapılarak, İdare adına bu müşavir 
firmalar, inşaat uygulamalarını sürekli olarak denetlemektedir. 

• Ayrıca, müteahhit ve müşavirler de İdarenin teknik personeli tarafından 15, 20 veya 30 
günlük dönemler halinde denetlenmektedir. 

• Diğer taraftan, İdare bünyesinde bulunan İzleme ve Kabul Daire Başkanlığı inşaatları 
izlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve konut sahiplerinden gelen şikayetleri 
değerlendirerek, sonuçlandırmakla görevli bulunmaktadır. 

TOKİ, yüklenici firmanın işi süresinde bitiremediği durumlarda; her gün için sözleşme 
bedelinin %0,05 (on binde beş) oranında gecikme cezası kesmektedir. İşin Geçici Kabulü 
yapıldıktan sonra, Kabul Komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici 
tarafından giderilmez ise; verilen sürenin bitiminden sonra eksikleri tamamlamada gecikilen 
her gün için, eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak 
yazılan miktar kadar ceza uygulanmaktadır. Geçici Kabul tarihi kusur ve eksikliklerin 
giderileceği tarihe kadar ertelenir. Ancak, eksikliklerin giderilmesinde yaşanan gecikme otuz 
günü geçtiği takdirde TOKİ, yüklenici hesabına eksikleri kendisi giderme kararı alabilir. Söz 
konusu şartlarda eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve işin Kabul 
tarihi ertelenir. 
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Soru 5- Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konut uygulamasında yüklenici 
firmaların taahhütlerini yerine getirmedikleri için karşılaştıkları herhangi bir yaptırım 
söz konusu mudur? 

Cevap 5- Söz konusu Adana Yüreğir Aksantaş konut uygulamasında yüklenici firma 6 gün 
gecikmeli olarak Geçici Kabul aşamasına geldiği için hakedişinden gecikme cezası kesilmiştir 
(122.943,90 YTL). Bununla birlikte yüklenici firma, Geçici Kabul eksikliklerini süresinde 
tamamlayamadığı için de cezalı durumdadır. Yüklenici namı hesabına eksiklikleri giderme 
işini sürdüren Komisyonunun, işi bitireceği tarihe kadar yüklenici firmaya gecikme cezası 
kesilmeye devam edilecektir. 

Soru 6- Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konut uygulamasında yüklenici firma 
olan Yavuzlar Nak. Tur. İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş.'nin ülke genelinde ve Adana 
ilimizde aldığı TOKİ ihale sayısı kaçtır? Parasal değerleri ne kadardır? 

Cevap 6- Yavuzlar Nak. Tur. İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş.'nin, TOKİ'nin açmış olduğu 
ihalelerden yüklenici olarak almış olduğu ihalelere ilişkin bilgiler ekli listede verilmektedir. 

Soru 7- Yavuzlar Nak. Tur. İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş.'nin ülke genelinde ve Adana 
ilimizde aldığı TOKİ ihalelerinde zaman aşımı olan ihale sayısı kaçtır? 

Cevap 7- Söz konusu firmanın Bingöl, Kırıkkale, Niğde illerinde yapmış olduğu konutların 
inşaatları tamamlanmış ve hak sahiplerine teslimleri gerçekleştirilmiştir. 

Soru 8- Adana Merkez Yüreğir Aksantaş toplu konutları hangi tarihte teslim 
edilecektir? Gecikme nedenleri ve teslim tarihi konusunda hak sahiplerine herhangi bir 
bildirimde bulunulmuş mudur? 

Cevap 8- Geçici kabul eksikliklerini, yüklenici namı hesabına giderme işini sürdüren 
Komisyonunun tamamlatacağı konutların teslim tarihi olarak Ocak 2009 öngörülmektedir. 
Hak sahipleri konuyla ilgili, İdaremiz halkla ilişkiler bölümü tarafından bilgilendirilmektedir. 

Soru 9- T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hak sahiplerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi açısından konutların teslimatına dek taksitlerin 
ertelenmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 9- İdaremiz tarafından Adana Yüreğir Aksantaş Projesi kapsamında inşa ettirilen; 
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası aracılığı ile satılan 
konutların tesliminde yaşanan gecikmeden dolayı konutların taksitleri Nisan 2008 - Temmuz 
2008 tarihleri arasında durdurulmuş, Ağustos 2008 itibariyle tekrar başlatılmıştır. 
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25.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, belediyelerin veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/4931) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın A n a y a s a v e M e c l i s İç T ü z ü ğ ü g e r e ğ i n c e 

B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p Erdoğan taraf ından yaz ı l ı olarak 

yanı t lanmas ın ı arz e d e r i m . 

R a m a z a n K e r i m Özkan 
Burdur M i l l e t v e k i l i 

5 3 9 3 Say ı l ı B e l e d i y e Kanunu ve 5 2 1 6 Sayı l ı B ü y ü k Şehir 
B e l e d i y e s i K a n u n u , b e l e d i y e l e r e halk s a ğ l ı ğ ı a ç ı s ı n d a n büyük 
sorumluluklar vermekted ir . B u sorumluluklar ın b ü y ü k bir bö lümü, 
Veteriner H e k i m l e r tarafından yürütülen g ö r e v l e r l e i lg i l idir . 

B e l e d i y e l e r i n bir k ı smında Veter iner H e k i m kadrosu 
bulunmamaktadır . B ir k ı smında ise , bu g ö r e v l e r açıktan 
görev lend ir i l en Veter iner H e k i m l e r tarafından v e k a l e t yo luy la 
yürütü lmekled ir . 

Veter iner h e k i m kadrosu bu lunmayan b e l e d i y e l e r , halk sağl ığ ı 
aç ı s ından , kanunlar la kendi ler ine veri len g ö r e v v e sorumlulukları 
yer ine g e t i r e m e m e k l e d i r l e r . Bunun yan ında , h i z m e t i n sürekl i l iğ i ile 
ilgili g ü v e n c e d e n y o k s u n Veter iner H e k i m l e r taraf ından, vekalet le 
yürütülen Veter iner H e k i m l i k h izmet ler in in d e sağ l ık l ı bir şeki lde 
yürütülmes i m ü m k ü n deği ld ir . 

Ve ter iner H e k i m kadrosu b u l u n m a y a n b e l e d i y e l e r e kadro 
tahsisi v e v e k a l e t e n g ö r e v yürüten Veter iner H e k i m l e r i n bu görev lere 
asaleten atanmaları, halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunması ve 
veka le ten g ö r e v yürüten Veter iner H e k i m l e r i n mağduriyet ler in in 
g ider i lmes i a ç ı s ı n d a n b ü y ü k ö n e m taşımaktadır . 

1. K a d r o ye ters i z l iğ i n e d e n i y l e Veter iner Hek im 
b u l u n d u r m a y a n be led iye l ere bir Ve ter iner Hek im 
kadrosu tahs i s ed i lmes in i u y g u n bulur m u ş u n u / ? 

2 . Baz ı b e l e d i y e l e r i m i z d e bu g ö r e v i v e k a l e t e n yürüten 
Veter iner H e k i m l e r i n bu kadrolara asa le ten atanmaları 
hakk ındak i d ü ş ü n c e l e r i n i z nelerdir ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 L 2 ^ 4 

Konu : Soru Önergesi I O/ı 1/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 27.10.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-92-38/4222 sayılı yazınız, 
b) 05.11.2008 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.00.00/20684 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN' ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 4931 esas no'lu Soru Önergesine 
Bakanlığıma bağlı kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığı'nın ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.10.00.00 20^^ ? ///72008 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: Makamlarınızın 28/10/2008 tarihli ve B.02.0.005/2119 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da Makamlarınızın koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
uygun gördüğü, 4931 esas no'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
hazırlanan bilgiler ekle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru Önergesi cevabı 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN 4931 ESAS 
N O T U YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Veteriner Hekim kadrosu bulunmayan belediyelerin halk sağlığı açısından kanunlarla 
kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getiremediği ve hizmet sürekliliğinin 
sağlanamadığından bahisle, tevcih edilen sorular ve cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1: Kadro yetersizliği nedeniyle Veteriner Hekim bulundurmayan belediyelere bir 
Veteriner Hekim kadrosu tahsis edilmesini uygun bulur musunuz? 

Cevap 1: Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 
17 nci maddelerinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin, kadro 
işlemlerinin Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde ilgili meclislerce yürütüleceğini 
hüküm allına alınmıştır. Diğec-taraftan, söz konusu Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında ise; Norm Kadro İlke ve Standartlarının Devlet Personel Başkanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirleneceği belirtilmiştir. 

Bu hükümlere istinaden "Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kullanacakları tüm unvanlar 
norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında sayılmamış, bununla birlikte 
esaslara ekli kadro unvan listeleri oluşturularak söz konusu kurum ve kuruluşlara hizmet 
ihtiyaçlarını tespit edip bu hizmet ihtiyaçlarına göre kadrolarını belirleme imkanı 
sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, idari hizmet personeli, teknik hizmet personeli, sağlık hizmetleri 
personeli ve yardımcı hizmet personeli norm kadro standartları cetvellerinde unvan olarak 
sayılmayıp bu kadrolar ilgili kadro unvan listelerinden olmak kaydıyla belediye ve bağlı 
kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ihtiyaca göre personelini belirleme imkanı sağlamak 
amacıyla düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, Yönetmelikte ilgili mevzuat hükümleri 
ve yerel ihtiyaçlar ile kamu yönetimi teşkilatlanma mevzuatı çerçevesinde belediyelere ihtiyaç 
duyacakları kadroları, sayı ve unvan bazında belirlenen standardı aşmamak kaydıyla 
listelerden seçerek belirleme imkanı sağlanmıştır. Nitekim, soru önergesine de konu olan 
"Veteriner Hekim" unvanı Sağlık Personeli Kadro Unvanları arasında sayılmış olup, 
belediyelerin ihtiyacı doğrultusunda kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

Soru 2: Bazı belediyelerimizde bu görevi vekaleten yürüten Veteriner Hekimlerin bu 
kadrolara asaleten atanmaları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Cevap 2: Bilindiği üzere, 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozis
yonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne 
Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ile kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya 
sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri işlemleri ilgili idare, kurum ve kuruluşlarla 
mezkur Kanunla görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleştirilmiş olup, 
mezkur Kanun kapsamı dışında kalan ve vekaleten Veteriner Hekim görevini yürüten 
personel hakkında Devlet Personel Başkanlığınca yürütülen bir mevzuat hazırlığı çalışması 
ise bulunmamakladır. 
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26.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, Bartın 'da bir yayladaki tesislerin du
rumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4995) 

Aşağıdaki sorulanının, Çevre ve Orman Bakam Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük yaylalarından olan, Bartın ili Ulus ilçesindeki 
Uluyayla, Bartın ve Karabük halkının ortaklaşa kullandığı en güzel piknik alanlarından 
biridir. 

Yıllardır ziyaretçi akınına uğrayan Uluyaylaya, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından, yıllar önce yaptırılan tesislerin artık kullanılamaz halde olduğunu üzülerek 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu nedenle; 

1- Bu tesisler hangi yıl ve hangi amaçla yapılmıştır? 

2- Bu tesislerin bugünkü maddi değeri nedir? 

3- Kaç adet tesis bulunmaktadır? Bu tesisler kaç yıldır kullanıma terk edilmiştir? 

4- Tesislerin yeniden turizme kazandırılması düşünülmekte midir? 

5- Tesislerin yeniden hizmete açılabilmesi için ve onarımı için ne kadar paraya ihtiyaç 
bulunmaktadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞTNA 

M.Rıza YALÇINKAYA 
Bartın Milletvekili 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-.^ | / / . . / # / 2 0 0 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA' nm 
7/4995 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof. Dr.Teysd-EROGLU 

Cevabi yazı B a k a n 

BARTİN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA' NİN 
7/4995 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bu tesisler hangi yıl ve hangi amaçla yapılmıştır? 

CEVAP 1. Söz konusu tesisler, 1992 ve 1993 yıllarında inşaatı devam eden takat 
inşaatı tamamlanmayan kır gazinosu; 1965 yılından önce yapılan istihsal barakası, yapılış 
tarihleri tespit edilemeyen bekçi kulübesi ile odunluk ve malzeme deposudur. 

SORU 2. Bu tesislerin bugünkü değeri nedir? 

CEVAP 2. Bu tesislerden kır gazinosu 28 demirbaş numaralı ve 289,07 YTL demirbaş 
değerine sahip olup, diğerleri hakkında demirbaş kaydına rastlanmamıştır. 

SORU 3. Kaç adet tesis bulunmaktadır? Bu tesisler kaç yıldır terk edilmiştir? 

CEVAP 3- Dört adet tesis bulunmaktadır. Bunlardan kır gazinosu olarak 1992 ve 
1993 yıllarında inşa edilen bina dışındaki üç tesis halen faal ormancılık çalışmalarında 
kullanılan binalardır. 

SORU 4. Tesislerin yeniden turizme kazandırılması düşünülmekte midir? 

SORU 5. Tesislerin yeniden hizmete açılabilmesi için ve onarımı için ne kadar paraya 
ihtiyaç duyulmakladır? 

CEVAP 4. Söz konusu tesislerin turizm amaçlı kullanılabilmesi için büyük 
maliyetlerde onarıma ihtiyaç vardır. Onarıma başlamadan önce zemin etütlerinin yapılarak 
projelendirilmesi ve proje sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. 
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'ecai B Î R u U N 
İzmir Milletvekili 

1- İzmir ili Bergama ilçesinde yapımı tamamlanan Yortanlı Barajında su 
tutma çalışmaları ne zaman başlayacaktır ve barajla ilgili son durum 
nedir? 

2- İzmir İli Bergama ilçesi Yenikent Karahıdırlı köyünde DSİ'den 
yetkililerin geldiği, buraya yapılması planlanan bir baraj için altyapı 
çalışmaları yaptıkları tarafıma yöre halkı tarafından iletilmiştir. Bu bahse 
konu yerde bir baraj yapılması söz konusu mudur? 

3- Şayet söz konusu ise yapımına ne zaman başlanacak ve ne kadar sürede 
inşa edilecektir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/6l0.01-9££ / / . . / / / /2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Recai BİRGÜN' ün 7/4996 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

,K 1 i -

Cevabi yazı Prof. DKV^yjeL*fROGLU 
Bakan 
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27.- İzmir Milletvekili Recai Birgün un, Bergama 'daki baraj çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4996) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çe*/rt. */c 0"r><*n "Bakanı Sayın l / s y / t / 
£r&f fi* - tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
01/09/2008 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN RECAİ BİRGÜN' ÜN 
7/4996 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. İzmir ili Bergama ilçesinde yapımı tamamlanan Yortanlı Barajında su 
tutma çalışmaları ne zaman başlayacaktır ve barajla ilgili son durum nedir? 

CEVAP 1. Bahse konu Baraj inşaatına, 1994'yılında başlanılmış ve 2005 Yılı Kasım 
ayı sonunda tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirilmiştir. Ancak, İzmir 11 Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 13.10.2005 tarihli ve 1453 sayılı 
kararında; baraj gölü altında bulunan Paşaılıcası mevkiinde, arkeolojik kazılarla ortaya 
çıkarılan eski eserlerin korunmasına yönelik önlemlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
çözümlenmesine ve çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasına yönelik kararı gereğince 
barajda su tutıılamamaktadır. 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca röleve 
projelerinin onaylanmasının yanı sıra İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuarı Müdürlüğünce hazırlanmakta olan koruma projesinin de onaylanması ve 
uygulanmasını müteakip, barajda su tutma işlemine başlanacaktır. 

SORU 2. İzmir ili Bergama ilçesi Yenikent Karahıdırlı köyünde DSİ 'den yetkilerin 
geldiği, buraya yapılması planlanan bir baraj için alt yapı çalışmaları yaptıkları tarafıma 
yöre halkı tarafından iletilmiştir. Bu bahse konu yerde bir baraj yapılması söz konusu mudur? 

CEVAP 2. Bakırçay Mansap Ovaları Master Plan Raporu 2007 yılında tamamlanmış 
olup, Proje sahasının Master Plan düzeyinde Geyikli, Kapıkaya, Karadere, Musacalı Barajları 
ile sulanması planlanmaktadır. 

Projenin gerçekleşmesi halinde, Bakırçay Ovasında yer alan 26 yerleşim birimine ait 
arazilerin 2.586 hektarı Geyikli Barajından, 3.893 hektarı Karadere Barajından, 3.651 hektarı 
Kapıkaya Barajından, 1.355 hektarı da Musacalı Barajından olmak üzere toplam 
11.845 hektar alan sulanabilecektir. Karahıdırlı ve Yenikent, Musacalı Barajı sulama alanı 
içerisinde yer almaktadır. 

SORU 3. Şayet söz konusu ise yapımına ne zaman başlanacak ve ne kadar sürede inşa 
edilecektir? 

CEVAP 3. 2009 yılında; Geyikli, Kapıkaya, Karadere Barajlarının ve sulama 
alanlarının planlama düzeyinde çalışmalarına başlanacaktır. Musacalı Barajının akımları 
yeterli olduğunda, ilgili baraj ve sulama sahası için de ayrıca planlama raporu hazırlama 
çalışmalarına başlanabilecektir. 

Planlama raporlarının tamamlanmasını takiben uygulama projeleri yapılacak ve bütçe 
imkanları çerçevesinde yatırım programına alınması hususunda DPT Müsteşarlığına müracaat 
edilecektir. 
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28.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız 'ın, Keşan ilçesindeki bir köy sosyal tesislerine ilişkin so
rusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/4997) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU tarafindan yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01/09/2008 

Saygılarımla. 

Edime İli, Keşan İlçesi, Gökçetepe Köyünde bulunan sosyal tesislerin işletilmesinin 

bırakılmasıyla yöre halkı ekonomik olarak büyük zarar görmektedir. 

Bu bağlamda; 

1) Bu tesisler işletilmek üzere en son ne zaman ve kime verilmiştir? 

2) Tesisleri işletme hakkı taraflar arasında yapılan sözleşme gereği ne zaman 

bitmiştir? 

3) Bu tesisler ne kadar süredir işletilmeden, boş olarak beklemektedir? 

4) Tesislerin boş olarak beklemiş olduğu bu süre zarfında ekonomik olarak yöre 

halkının uğradığı kayıp ne kadardır? 

5) Boş olarak bekleyen bu tesislerin son durumu nedir? Bu tesisleri işler hale 

getirmek için ne kadarlık bir bakım ve tamirat bedeli harcanmalıdır? 

6) Mevcut tesislerin bu hale gelmesine neden olan. bu ekonomik kaybın sorumluları 

kimlerdir? 

7) Bu tesisler ile ilgili olarak bir çalışmanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

8) Bu tesisleri boş tutmak yerine Gökçetepe Köyü Muhtarlığına işletmek üzere 

vermeyi düşünür müsünüz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHLO.00.00/610.01-^/5" # . / / / / 2 0 0 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Sayın Bilgin PAÇARIZ' ın 7/4997 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN BİLGİN PAÇARIZ' İN 
7/4997 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 
SORU 1. Bu tesisler işletilmek üzere en son ne zaman ve kime verilmiştir? 

CEVAP 1. Gökçetepe Mesire Yerindeki işletmecilik 15.06.1998 tarihinde 10 yıl süre 
için 4.993,00 YTL muhammen bedel ile ihale edilmiş olup, işletmeciliği 4.998,00 YTL ile 
Yeni Keşan Birlik Turizm Seyahat Tic. San. Ltd. Şti. kazanmıştır. Ancak sahadaki çam 
ağaçlarına böcek musallatı ve tahribatı nedeniyle 18.05.2006 tarihinde sözleşmesi feshedilmiş 
olup, saha rehabilitasyona alınmıştır. Yeni işletmecilik ihalesi 18.09.2008 tarihinde yapılmış 
ve yasal süreç gereği müstecirin sözleşme imzalaması için beklenmektedir. 

SORU 2. Tesisleri işletme hakkı taraflar arasında yapılan sözleşme gereği ne zaman 
bitmiştir? 

CEVAP 2. 1998 yılında yapılan ihalede süre bitimi 20.12.2007 tarihidir. Ancak 
sahadaki çam ağaçlarındaki böcek tahribatı nedeni ile 18.05.2006 tarihinde sözleşme sona 
ermiştir. 

SORU 3. Bu tesisler ne kadar süredir işletilmeden, boş olarak beklemektedir? 

CEVAP 3. 18.05.2006 tarihinden bu güne kadar geçen sürede sahada işletmecilik 
yaptırılmamıştır. Sahanın Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm 
Başkanlığı ve Bakanlığımıza bağlı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Keşan Orman 
İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde rehabilitasyonu 
sağlanmıştır. 
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SORU 4. Tesislerin boş olarak beklemiş olduğu bu süre zarfında ekonomik olarak 
yöre halkının kayıp ne kadardır? 

CEVAP 4. Sahada mevcut tesislerde zarar dolayısıyla rehabilite çalışmalarının 
yapıldığı dönemde herhangi bir ekonomik kayıp olmadığı gibi doğal işleyiş içerisinde bu gibi 
olağanüstü olayların olması muhtemeldir. Kızılçamlarda böcek ardaklanması şeklinde 
başlayan bir zarar ve dolayısıyla geçici bir süreliğine kapatmaya kadar giden olaylar doğal bir 
süreçtir. 

SORU 5. Boş olarak bekleyen tesislerin son durumu nedir? Bu tesisleri işler hale 
getirmek için ne kadarlık bir bakım ve tamirat bedeli harcanmalıdır? 

SORU 6. Mevcut tesislerin bu hale gelmesine neden olan, bu ekonomik kaybın 
sorumluları kimlerdir? 

CEVAP 5, 6. Bu tesislerle ilgili çalışmalarımız öncelikli olarak işletmecilik ihalesinin 
sonuçlandırılması ve halkın kullanımına açmaktır. Bu süreçte işletmecilik ihalesi 18.09.2008 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yasal süreçte ihaleyi 
kazanan firmanın sözleşme imzalaması beklenmektedir. Tesisin müstecire devir tesliminin 
ardından Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Edime Bayındırlık Müdürlüğü ile yürütülen 
çalışmalarda elde edilen veri ve projeler çerçevesinde gelişme planına uygun tesislerin yapımı 
ve alt yapı çalışmalarına 2009 yılı ilk aylarında ödenekler doğrultusunda başlanacaktır. 

Tesislerle ilgili yaşanan süreç doğal olaylara bağlı olup, ekonomik kayıptan sorumlu 
kimse yoktur. 

SORU 7. Bu tesisler ile ilgili bir çalışmanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 7. Gökçetepe Mesire Yerindeki işletmecilik ihalesi sahadaki rehabilitasyon 
bitince 18.08.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede muhammen bedel 22.453,39 YTL 
olup, ihaleye 1 firma katılım sağlamıştır. Sunar Tur. Et. Ür. Zah. Tic. Ltd. Şti. %1 artırımla 
ihaleyi kazanmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince (ihale kararının 
tebliği, sözleşme için gereken süre v.b. ) 17.11.2008 tarihine kadar sözleşme yapılması 
beklenmektedir. İhaleyi kazanan katılımcının sözleşme imzalamasının ardından saha devir 
teslim edilecektir. İl Müdürlüğü bundan böyle sahada denetim işlevini sürdürecektir. 

SORU 8. Bu tesisleri boş tutmak yerine Gökçetepe Köyü Muhtarlığına işletmek üzere 
vermeyi düşünür müsünüz? 

CEVAP 8. Gökçetepe Mesire Yerindeki işletmecilik ihalesi yukarıda da izah edildiği 
üzere 18.09.2008 tarihinde ihale edilmiş olup, yasal süreç beklenmekte ardından sözleşme 
imzası ve sahanın devir teslimi gündeme gelecektir. İhaleyi kazanan firmanın sözleşme 
imzalamaya gelmemesi durumunda işletmecilik ihalesi yeniden yapılacaktır. 
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29.-Bursa Milletvekili Abdullah Özer 'in, Bursa 'daki taş ve mermer ocaklarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/4998) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanmm Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 03.09.2008 

Geçmişte "Yeşil Bursa" adı ile anılan ilimiz; plansız büyüme, sanayi faaliyetlerinin 
hızla artması, çarpık yapılaşma ve göç gibi olumsuz etkenler başta olmak üzere yeşil 
özelliğini hızla kaybetmektedir. Pek çok çevre tatliamının yaşandığı kentimiz özellikle 
2000'li yıllarla birlikte grileşen bir siluete teslim olmaktadır. Kentimiz ve ilçelerinde faaliyet 
gösteren taş ve mermer ocakları da yaşanan bu çevre katliamının önemli eücenlerüıden biri 
olarak kayıtlara geçmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- Taş ocağı ve mermer ocağı ruhsatı alma koşullan nelerdir? 

2- 2002 yılında Bursa ve ilçelerinde ruhsatlı olarak faaliyette bulunan kaç adet taş ve 
mermer ocağı vardı. 

3̂  2002 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede kaç adet firmaya taş ocağı ve mermer 
ocağı faaliyet ruhsatı verilmiştir. 

4- 2008 yılında Bursa ve ilçelerinde ruhsatlı olarak faaliyette bulunan kaç adet taş ve 
mermer ocağı vardır, 

5- Bakanlığınız tarafından ruhsatı bulunan taş ve mermer ocaklarına uygulanan denetim 
prosedürü nedir? 

6- Bakanlık olarak adı geçen ocakları çevresel konularda olumsuzluk yaşanmaması için 
eğitim faaliyetlerine tabi tutma konusunda ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır? 

Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 
Konu 

B.18.0.BHl.0.00.00/610.01-#^2 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

/ / . / / / / 2 0 0 8 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER' in 7/4998 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. >7 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER' İN 
7/4998 ESAS NUMARALİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Tuş ocağı vc mermer ruhsalı alma koşulları nelerdir? 

SORU 2. 2002 yılında Bursa ve ilçelerinde ruhsatlı faaliyette bulunan kaç adet taş ve 
mermer ocağı vardır? 

SORU 3. 2002 yılından 2008 yılına kadar geçen sürede kaç adet firmaya taş ocağı ve 
mermer ocağı faaliyet ruhsatı verilmişti? 

SORU 4. 2008 yılında Bursu ve ilçelerinde ruhsatlı olarak faaliyette bulunan kaç adet 
tuş ve mermer ocağı vur dır? 

CEVAP 1, 2, 3, 4. Bahse konu hususlar, 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev yetki ve 
sorumluluğundadır. 

SORU 5. Bakanlığınız tarafından ruhsatı bulunan taş ve mermer ocaklarına 
uygulanun denetim prosedürü nedir? 

CEVAP 5. ÇED Yönetmeliği kapsamında; ÇED Olumlu ya da ÇED gerekli değildir 
Kararı verilen projeler, gerek Bakanlığımız gerekse il çevre ve orman müdürlüklerince 
izlenmekte ve denetlenmektedir. 

SORU 6. Bakanlık olarak adı geçen ocakları çevresel konulurdu olumsuzluk 
yaşunmumusı için eğitim faaliyetlerine tabi tutma konusunda ne gibi çalışmalarınız 
bulunmaktudır? 

CEVAP 6. ÇED Yönetmeliği kapsamında müracaatta bulunan faaliyetler için 
uygulanan inceleme-değerlendirme sürecinde faaliyet sahibi ve/veya temsilcilerine gerekli 
bilgi verilmektedir. 

Ayrıca, Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri vb. kurumlar tarafından 
yapılan eğitim, seminer, panel vb. çalışmalarda da çevre konularında gerekli bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

EK 
Cevabi yaz.ı 

Arz ederim. 

Bakan 
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30.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, Bartın-Zonguldak-Karabük çevre düzeni 
planına yapılan itiraza ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5001) 

Aşağıdaki sorulanının, Çevre ve Orman Bakanı, Sayın VeyseJ-JEROĞLU tarafından 
vazıh olarak yanıtlanmasını dilerim. f } 

Bartın ilimizin çevre anayasası olarak kabul edilen 1/100 bin ölçekli bölgesel çevre 
düzeni planı Bakanlığınıza ulaşmış, planda Bartın, Zonguldak, Karabük bölgelerine ait doğal, 
fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik sektörlerin ayrıntılı analizleri çıkartılmış, verimli tarım 
arazileri ve su kaynaklanmn korunması planlanmıştır. Çevre planında Amasra çevresi turizm 
bölgesi ve su ürünleri üretim sahası olarak tescil edilmiştir. 

Çevre düzeni planı "entegre bölgesel kaynak yönetim modeli" oluşturulacak şekilde 
hazırlanmış, Bartın, Zonguldak, Karabük illerinde havza bazında kararların alınmasına 
yönelik, stratejik, entegre, sürdürülebilir gelişim modelinin uygulanması ve çevre düzeni 
planının bu model ile hazırlanmasının çağdaş bir adım olacağı düşünülmüş, bu plan yüzyılın 
en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınma, bu bağlamda su kaynaklanmn, ormanların, 
tanm topraklarının korunmasında ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir araç 
olmuştur. 

Bu plana Hema Endüsti A.Ş. firmasının itiraz ettiği bilinmektedir. Çünkü; Amasra 
tanm ile su ürünleri üretim alanı ve turizm bölgesi olarak planda kalırsa, Amasra'ya termik 
santralin kurulmasının imkansız hale geleceğini bilmektedir. Bu nedenle de yaptığı itirazın 
olumlu yönde değerlendirilerek Amasra da termik santralin kurulmasının önünün açılacağını 
düşünmektedir. 

Bu nedenle; 

1- Hema Endüstri A.Ş. firmasınca Bartın-Zonguldak-Karabük çevre düzeni planına 
yapılan itiraz Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir? 

2- İlgili firmaya cevap verme süresinin uzaması, vatandaşlarımızı kuşkuya 
düşürmektedir. Kararın ne zaman açıklanması düşünülmektedir? 

3- İlgili firmanın itiraz talebinin değerlendirilmesinde bu kadar geç kalınmasının 
sebepleri nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA' NİN 
7/5001 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Hema Endüstri A.Ş. firmasınca Bartın-Zonguldak-Karabük çevre düzeni 
planına yapılan itiraz Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir? 

CEVAP 1. Bakanlığımızca 2007 yılında onaylanarak yürürlüğe giren "Zonguldak -
Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"na; HEMA Endüstri 
A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi, Tarlaağzı Mevkii'nde yapılmak istenen kömüre 
dayalı Termik Santral'in, adı geçen Çevre Düzeni Planı'nda gösterilmesi için itirazda 
bulunulmuştur. Söz konusu itiraz Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve Çevre Düzeni Planı'nda 
Amasra İlçesi'ne doğal, ekolojik, tarihi ve turistik yapısı doğrultusunda yüklenen kimliği 
gereği Termik Santral için yer seçimi olarak daha uygun alanların araştırılması yönünde 
görüşümüz talep sahibi firmaya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na 
bildirilmiştir. 

SORU 2. İlgili firmaya cevap verme süresinin uzaması, vatandaşlarımızı kuşkuya 
düşürmektedir. Kararın ne zaman açıklanması düşünülmektedir. 

CEVAP 2. Yukarıda belirtildiği üzere; talep sahibi firmaya ve EPDK'na, 14.07.2008 
tarihli yazımızla, bildirilmiştir. Ancak adı geçen Çevre Düzeni Planı'nın askı süresi 
sonrasındaki onay işlemleri henüz tamamlanmamış olup, onay işlemleri tamamlandıktan 
sonra Termik Santral hususunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza ve diğer itiraz 
sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır. 

SORU 3.' İlgili firmanın itiraz talebinin değerlendirilmesinde bu kadar geç 
kalınmasının sebepleri nelerdir? 

CEVAP 3. İlgili firmanın itirazı değerlendirilmiş ve neticesi firmaya bildirilmiştir, 
ancak bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme askı süresi sonrasındaki 
onay işlemleri tamamlanmadıktan sonra yapılacaktır. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-VJ5A ' / . / / / / 2 0 0 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA' nin, 
7/5001 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

H K Prof. Iîh-VcyTel E 

Cevabi yazı B a k a n 



TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 

31.-izmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, ruhsatsız su kuyularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5002) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.09.2008 

Küçük Menderes havzasında yer altı su rezervlerinin azalmasından dolayı Şubat 2007 
talihinden itibaren sondaj yapmak yasaklanmıştır. Alman karar; kullanma ruhsatlarının 2008 
•yılı sonuna kadar yenilenmesine ve bu kuyuların yer altı sularımızı korumak için 2010 yılı 
sonuna kadar basınçlı (damlama-yağmurlama) sulama sistemine geçmesi yönündedir. 

Ancak bölgedeki sondaj kuyularının yarıdan fazlası kullanma ruhsatına sahip olmadığı 
gibi geçmiş yıllarda elektrik bağlatan ruhsatsız kuyular halen sulamada kullanıldıkları 
söylenmektedir. 

1 - Yetersiz yer altı sularının daha ekonomik olarak kullanılması amacıyla bu bölgede 
ruhsatsız kuyu sahiplerine bir defaya mahsus ceza bedelini ödeyerek basınçlı 
(damlama-yağmurlama) sulama sistemini kurmak şartı ile kullanma ruhsatı verilmesi 
mümkün müdür? 

2- Şayet mümkün değilse vahşi sulama yaparak yer altı sularımızın hızla tükenmesine yo 
açacak ruhsatsız kuyu sahipleri için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^5*3 / / . . / / / / 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, İzmir Milletvekili Sayın Recai BİRGÜN' ün 7/5002 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof. DrrVeysef EROĞLU 
Cevabi yazı Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN RECAİ BİRGÜN' ÜN 
7/5002 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Yetersiz yeraltısularının daha ekonomik olarak kullanılması amacıyla bu 
bölgede ruhsatsız kuyu sahiplerine bir defaya mahsus ceza bedelini ödeyerek basınçlı 
(damlama-yağmurlama) sulama sistemini kurmak şartı ile kullanma ruhsatı verilmesi 
mümkün müdür? 

CEVAP 1. Küçük Menderes Havzasında, önceki yıllarda yeraltısuyu rezervinin 
üzerinde tahsis verildiğinden, yeni tahsise müsaade edilmemektedir. Ceza ödenmesi halinde 
bile kullanma belgesi verilmesi mümkün görülmemektedir. 

SORU 2. Şayet mümkün değilse vahşi sulama yaparak yeraltısularımızın hızla 
tükenmesine yol açacak ruhsatsız kuyu sahipleri için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

CEVAP 2. Yeraltısuyu rezervinin azalmasından ve yeraltısuyu seviyelerinin 
düşmesinden dolayı 15.01.2007 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 
ovada yeni kuyu açılması durdurulmuştur. Ancak; son yıllarda yaşanan yağış eksikliği ve 
kuraklık nedeni ile Bölge bazında kuraklığa yönelik bir takım önlemler almak amacı ile 2007 
yılı Temmuz ayından itibaren diğer havzalarda yeni verilen belgelere damlama-yağmurlama 
sulama yapma şartı getirilmiştir. Bu bağlamda, Küçük Menderes Havzasına yönelik olarak 
açılmış belgeli kuyusu olan çiftçilere de yazı gönderilerek, damlama sulamaya geçmeleri 
kaydıyla belgelerinin 2010 yılma kadar geçerli olacağı bildirilmiştir. Ruhsatsız kuyu 
sahiplerine, 167 sayılı Kanun hükümleri uyannca yasal işlem uygulanmaktadır. 
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32.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çıkan orman 
yangınlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5004) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu 
tarafından Anayasa'nın 98. ve Meclis İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereğince yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle, bölgedeki 
ormanlık alanların büyük bir bölümü yakılarak tahrip edildi. Askeri 
operasyonlar ve güvenlik önlemleri gerekçesiyle binlerce hektarlık orman, 
güvenlik güçleri tarafından yakıldığı herkesçe bilinen bir gerçekliktir. Son askeri 
operasyonlar neticesinde de, bomba, top ve benzeri silahlarla bölgedeki çok 
sayıda ormanlık alan yanıp kül oldu. 

En son yapılan ve hala devam eden operasyonlar neticesinde Hakkari ve 
ilçelerindeki ormanlar top atışları nedeniyle yanarak yok olmuştur. Daha da 
kötüsü yanan ormanlara hiçbir müdahale yapılmadan, adeta seyirci 
kalınmaktadır. Oysaki Akdeniz ve Ege'de çıkan bir orman yangınında bütün 
ülke olarak nasıl üzülüp seferber olunuyorsa, aynı hassasiyetin Doğu ve 
Güneydoğu bölgesinde çıkan orman yangınları için de gösterilmesi gerekir ve 
öyle olmasını dileriz.. Ne yazık ki, bırakın böyle bir duyarlılığı, yaşamın bir 
parçası olan ormanlar bilerek yakılmakta, yok olmalarına rıza gösterilmektedir. 

n 

Hakkari Milletvekili 
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Küresel ısınma her geçen gün dünyamız ve özellikle de bölgemiz için 
ciddi bir tehdit oluştururken, var olan ormanları ve yeşillik alanları devletin 
resmi kurumlarının eliyle yok edilmesi yüzyılın ayıbıdır. Doğa ve insanlık 
bunun sorumlularını asla affetmeyecektir. 

Bu bağlamda; 

1) Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 1990-2008 yılları arasında kaç 
hektarlık orman yok oldu? Bu orman yangınlarının nedeni hakkında 
bilginiz var mı? 

2) Bölgede yanan ormanların güvenlik güçleri tarafından yakıldığı 
konusundaki bilgileriniz nedir? 

3) Askeri Operasyonlar nedeniyle bugüne kadar yanan ormanlar hakkında 
bilginiz var mı? 

4) Yanan ormanlara neden müdahale edilmiyor? Yanmalarına neden seyirci 
kalınıyor? 

5) Ormanları yakan sorumlular hakkında neden yasal işlem yapılmıyor? 

6) Yeşillik ve ormanlık alanlar bakımından da bölgeler arası ayrımcılık mı 
söz konusudur? 

7) Yanan ve yok olan ormanların yerine ağaçlandırma faaliyeti yapıldı mı? 
Yapıldıysa nereye ve ne kadar ağaçlandırma yapılmıştır. 

8) Çoraklaşan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi topraklan için herhangi bir 
girişiminiz olacak mı? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-5^ / / . / / / / 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Hakkari Milletvekili Sayın Hamit GEYLANİ' nin 7 / 5 2 ^ esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HAMİT GEYLANİ' NİN 
7/5004 ESAS NUMARALİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANL1ĞPN1N CEVABI 

SORU 1. Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 1990-2008 yılları arasında kaç hektarlık 
orman yok oldu? Bu orman yangınlarının nedeni hakkında bilginiz var mı? 

CEVAP 1. Kayıtlarımıza göre, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 1990-2008 yılları 
arasında 390 adet orman yangını çıkmış olup, bu yangınlarda 9.100 hektar ormanlık alan zarar 
görmüştür. Çıkış sebeplerini incelediğimizde; % 70'i ihmal-dikkatsizlik-kaza sonucu çıkmış, 
% 30'nun çıkış nedeni ise belirlenememiştir. 

SORU 2. Bölgede yanan ormanların güvenlik güçleri tarafından yakıldığı 
konusundaki bilgileriniz nedir? 

SORU 3. Askeri Operasyonlar nedeniyle bu güne kadar yanan ormanlar hakkında 
bilginiz var mı? 

CEVAP 2. Bahse konu Bölgelerde bu güne kadar güvenlik veya askeri operasyonlar 
nedeniyle orman yakılmamıştır. 

SORU 4. Yanan ormanlara neden müdahale edilmiyor? Yanmalarına neden seyirci 
kalınıyor? 

CEVAP 4. İhmal-dikkatsizlik, kaza, yıldırım sonucu çıkan orman yangınlarını 
söndürme çalışmaları yapılmakta ve çıkan yangınlar bölgede bulunan araç-gereç ve 
işçilerimiz tarafından söndürülmektedir. Dolayısıyla çıkan orman yangınlarına seyirci 
kalınması söz konusu değildir. 

SORU 5. Ormanları yakan sorumlular hakkında neden yasal işlem yapılmıyor? 

CEVAP 5. Yangın çıkış sebepleri incelendikten ve varsa faili belirlendikten sonra 
gerekli her türlü yasal işlem yapılmaktadır. 

SORU 6. Yeşillik ve ormanlık ulanlar bakımından da bölgeler arası ayrımcılık mı söz 
konusu dur? 

CEVAP 6. Bakanlığımız, çıkabilecek orman yangınlarına karşı, her yıl düzenlenen 
"Yangın Eylem Planı" çerçevesinde ülke geneline yönelik her türlü önleyici ve söndürmeye 
yönelik tedbiri almaktadır. Orman yangınları konusunda bölgeler arası herhangi bir ayrımcılık 
söz konusu değildir. 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde orman yangınları ile mücadele için; 2 adet 
yangın gözetleme kulesi, 43 adet haberleşme merkezi, 13 adet ilk müdahale ekibi, 10 adet 
arazöz, l adet tanker arazöz, 3 adet dozer, ladet loder, 2 adet greyder, 5 adet arazi aracı, 5 
adet motosiklet bulunmaktadır. 

SORU 7. Yanan ve yok olan ormanların yerine ağaçlandırma faaliyeti yapıldı mı? 
Yapıldıysa nereye ve ne kadar ağaçlandırma yapılmıştır? 

CEVAP 7. Anayasa'nın 169 uncu maddesinin "Yanan ormanların yerinde yeni 
ormanlar yetiştirilir" hükmü gereğince; yanan alanların tamamı Bakanlığımızca 
ağaçlandırılmaktadır. Bu güne kadar yanan alanların tamamı ağaçlandırılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, ihmal-dikkatsizlik, kaza, yıldırım sonucu 
yanan sahalar genellikle meşelik alan olduğu için tamamı rehabilite edilmiş Dİup, rehabilite 
yapılmayan saha bulunmamaktadır. 
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33.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, Marmaris 'te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5005) 

Aşağıda yer alan soruların Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.17.09.2008 

Dr. Aü ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Marmaris Kent Konseyinin yaptığı araştırma sonucunda ilçede maden aramak için 41 
şirkete ruhsat verildiği ortaya çıkmıştır. İlçenin yüzölçümünün %52'sinin maden arama 
ruhsatlı olması; gelirinin tamamına yakınını turizmden elde eden ve eşsiz güzellikleriyle 
ülkemiz turizminin gözbebeği olan Marmaris için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

1 - Maden arama çalışmaları amacıyla Marmaris'te 41 şirkete ruhsat verildiğinden ve 
bölgede bu nedenle adeta bir çevre katliamı yapılacağından haberdar mıydınız? 

2- Bölgede maden arama amacıyla önce ormanların katledileceğinin farkında mısınız? 
Buna izin verecek misiniz? 

3- Şirketler, ÇED raporundan kurtulmak için 25 hektarın altındaki araziler için ruhsat 
almaktadır. Bu hukuki boşluğu ortadan kaldırmak için nasıl bir çalışma yapacaksınız? 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN' ın, 7/5005 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN' IN 
7/5005 ESAS NUMARALİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU L Maden arama çalışmaları amacıyla Marmaris'te 41 şirkete ruhsat 
verildiğinden ve bölgede bu nedenle adeta bir çevre katliamı yapılacağından haberdar 
mıydınız? 

CEVAP 1. Tüm madenler için ruhsat verme, verilen ruhsatlan iptal etme ve 
ruhsatlarla ilgili iş ve işlemler, 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluğundadır. 

SORU 2. Bölgede maden arama amacıyla önce ormanların katledileceğinin farkında 
mısınız? 

CEVAP 2. Maden arama ruhsatı ile izin başvurusunda bulunulduğu takdirde orman 
mevzuatı çerçevesinde izin talebi değerlendirilerek neticelendirilmektedir. 

SORU 3. Şirketler, ÇED Raporlarından kurtulmak için 25 hektarın altındaki araziler 
için ruhsat almaktadır. Bu hukuki boşluğu ortadan kaldırmak için nasıl bir çalışma 
yapacaksınız? 

CEVAP 3. ÇED Yönetmeliğine tabii projeler, ÇED Uygulanacak Projeler (EK 1) ve 
Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (EK 2) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 
25 hektarın altındaki madencilik faaliyetleri, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değil, 
Yönetmeliğin EK 2 listesi kapsamında değerlendirilmektedir. 

25 hektarın altındaki madencilik faaliyetleri için, ÇED Yönetmeliğinin "Proje Tanıtım 
Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri" başlıklı EK IV te yer 
alan formata göre hazırlanacak proje tanıtım dosyası ile birlikte Yönetmeliğin 16. maddesine 
göre faaliyetin gerçekleştirileceği ilin valiliğine (il çevre ve orman müdürlüğü) müracaatta 
bulunulması gerekmektedir. Anılan faaliyetler için, ÇED Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri 
uyarınca inceleme-değerlendirme ve işlem yapılarak ''ÇED Gereklidir/Gerekli Değildir" 
kararı verilmektedir. 

Görüldüğü üzere; herhangi bir hukuki boşluk bulunmamakta olup, 25 hektarın 
altındaki madencilik faaliyetleri için de ÇED Yönetmeliği kapsamında inceleme-
değerlendirme ve işlem yapılmaktadır. 
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34.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TÜİK'in açlık sınırı tespitine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/5011) 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Nazım EKREN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. S "\ 

Hükümet ile memur sendikal an arasında, 2009 yılı memur maaş zamları görüşülürken 
Kamu-Sen 4 kişilik ailenin açlık sınırının 1012 YTL. olduğunu, Türk-İş 718 YTL. Memur-
Sen 821 YTL. Türkiye İstatistik Kurumu ise 255 YTL. olduğunu savunmuşlardır. 

Devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 kişilik bir ailenin 
2008 yılı tahmini değerlere göre açlık sınırını 255 YTL. olarak açıklaması, bir çok sivil 
toplum kuruluşunun, vatandaşlarımızın ve hatta hükümette görev yapan baza Bakanların bile 
tepkisine neden olmuştur. 

Bu nedenle; 

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 255 YTLTik açhk sınırı oram, hangi 
bilimsel verilere göre ortaya çıkmıştır? Hesaplamanın bilimselliğine siz ne kadar 
inannıaktasmız? 

2- TÜİK'in hesabında bir kişinin günlük asgari 2100 kalori almaşım sağlayacak ürünleri 
belirleyerek fiyatlandırmayı yapması kabul edilebilir bir gerçeklik midir? 

3- TÜÎK tarafından açıklanan açlık sınırını, birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşımız 
açlık değil ölüm sının olarak kabul etmiştir. Vatandaşlarımızın bu fikrine siz de 
katılıyor musunuz? 4 kişilik bir ailenin ayda 255 YTL. ile ölmeden yaşayabileceğine 
inanıyor musunuz? 

4- TÜİK'in hesaplamalarının doğru olduğuna inanıyor musunuz? TÜİK'in 
hesaplamalarını daha ciddi yöntemlerle yapması yönünde yeni çalışmalar başlatılması 
düşünülmekte midir? Türkiye istatistik Kurumu vekalet yoluyla ne zamana kadar 
yönetilecektir? TÜİK Başkanlığına asaleten atamanın ne zaman yapılması 
düşünülmektedir? 

5- Diyanet işleri Başkanlığı bile asgari fıür sadakasını yani fitreyi, asgari ücret geçim 
standardı, gıda fiyatları, bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacım göz önünde 
bulundurarak 6 YTL. olarak açıklamıştır. Bu rakam bile 30 günde 180 YTL. 4 kişi için 
720 YTL. olmaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca 
yapılan hesaba göre bile, 4 kişilik bir ailenin açhk sınırı 720 YTL. dir. Diyanet İşleri 
Başkanlığının bile TÜİK' den daha iyi açlık sınırını belirlediği fikrine katılır mısınız? 

6- 2009 yılının ilk altı ayında memura yüzde 4 zam oram kabul edilerek, 1000 YTL .maaş 
alan memurun maaşında 40 YTL. lik bir artış sağlanmıştır. 2009 yılı için kabul edilen 
zam oranının düşük tutulmasının sorumlularından biride TÜÎK'dir. TÜlK açıklamış 
olduğu 255 YTL.lik açlık sının oram ile memurun maaş zammı düşük tutulmuştur. 
TÜÎK'den sorumlu bir Devlet Bakam olarak memura yapüan 40 YTL.lik artışı uygun 
buluyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞT'NA 

M.Rıza YALÇINKAYA 
Bartın Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı B.02.0.003/ 0 4 - 3 S H O o ? / / / / 2 0 0 8 

Konu 7/5011 sayılı esas 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Bartın Milletvekili Sayın M.Rıza YALÇINKAYA tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/5011 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının 31/10/2008 tarihli, B.02.1.TÜİ..0.63.00.00.610-
1410 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ve ' 
Başbakan Yardımcısı 

EK: TÜİK yazısı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.TÜİ.0.63.00.00.610- / ü j £ ) OJ.710/2008 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Nazını EKREN) 

İlgi : 29/10/2008 tarih ve B.02.0.003/01-3736 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA tarafından Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN'e tevcih edilen 7/5011 esas sayılı yazılı soru 
önergesi için Kurumumuzdan istenilen bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuş ve 
buro.nazimekren@basbakanlik.gov.tr e-posta adresine de elektronik ortamda gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1 - Konuya ilişkin bilgiler 
2- Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve 

Gelir Dağılımı Kitapçığı 

0->.«'! Bak.ıfu v e 
Rasr- • /ardırncı l ığ ı 

S a y ı ) .3 8 3 7 
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Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA tarafından Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN'e tevcih edilen 7/5011 esas sayılı yazılı soru 
önergesi için Türkiye İstatistik Kurumu'ndan istenilen bilgiler. 

1. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 255 YTL'lik açlık sınırı oranı, hangi 
bilimsel verilere göre ortaya çıkmıştır. Hesaplamanın bilimselliğine siz ne kadar 
inanmaktasınız? 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2002 yılından itibaren her yıl uyguladığı hanehalkı bütçe anketi 
verilerini kullanarak yoksulluk çalışması yapmaktadır. Hanehalkı bütçe anketi kapsamında 
Türkiye genelini temsil eden hanehalklarma bir yıl boyunca gidilerek aylık olarak yapılan 
tüketim harcamalar maddeler halinde belirlenmektedir. AB İstatistik Ofısi'nin (EUROSTAT) 
hanehalkı bütçe anketinin metodolojisi konusunda önerilerinin yer aldığı; kıyaslanabilir ve 
harmonize edilebilir nitelikte verilerin üretilmesini hedefleyen rehber kitap (Household 
Budget Surveys in the EU: Methodology and Recommendations far Harmonisation), anket 
metodolojisinin belirlenmesinde esas alınmaktadır. 

Yoksulluk çalışmasında tüketim harcamasına dayalı olarak mutlak ve göreli yoksulluk 
sınırlan, 1$, 2.15 $ ve 4.3 $ olarak tanımlanan yoksulluk sınırlan ile harcaması bu sınırların 
altında kalan yoksul nüfus oranları hesaplanmakta ve mutlak yoksulların temel özelliklerine 
(cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu vb.) ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu konudaki son 
çalışma, 2006 yılında elde edilen verilerle yapılmış ve sonuçlan 26.12.2007 tarihli haber 
bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Mutlak yoksulluk, hane ya da bireylerin yaşamlarını fiziksel olarak sürdürebilmeleri için 
ihtiyaç duyulan minimum tüketim seviyesi olarak tanımlanır. Bu nedenle, mutlak yoksulluğun 
ortaya çıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim 
ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksulluk gıda ve gıda dışı bileşenler dikkate 
alınarak ayrı ayrı belirlenebilmektedir. 

TÜİK'in Dünya Bankası uzmanları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla uluslararası yoksulluk 
literatürünü de dikkate alarak belirlediği mutlak yoksulluğu hesaplama yöntemi gereğince, 
öncelikle mutlak yoksulluğu belirlemek amacıyla kullanılacak olan tüketim harcaması 
değişkeni, hanehalkı bütçe anketindeki aylık tüketim harcaması bilgileri kullanılarak yeniden 
hesaplanır. Bu hesaplamada dayanıklı mallar için yapılan harcamalar hariç tutulmakta, bir yıl 
boyunca farklı coğrafi bölgelerde her ay uygulanan anketteki hanehalklarının aylık gıda ve 
gıda dışı harcamaları, TÜFE değerleri kullanılarak birbiriyle karşılaştırılabilir hale 
getirilmektedir. 

Her bir hanehalkı için hesaplanan aylık toplam harcama değeri, o hanede bulunan eşdeğer 
yetişkin fert sayısına bölünerek her hanehalkı için eşdeğer kişi başına ortalama tüketim 
harcaması değeri hesaplanmaktadır. Bu değer, hanehalkının yoksul olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile kıyaslanmaktadır. 
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Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, gıda yoksulluk sınırının (açlık sınırının) altında kalan 
hanehalkları ve dolayısıyla bu hanede bulunan tüm fertler gıda yoksulu (çok yoksul) olarak 
sınıflandırılmıştır. Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, gıda ve gıda dışı bileşenlerden 
oluşan yoksulluk sınırından daha küçük değere sahip olan hanehalkları ise yoksul olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Bu metodolojiye göre 4 kişilik hane için hesaplanan aylık açlık sının ailenin geçimi için 

yeterli olup olmadığı konusunda şu açıklama yapılabilir; bu şekilde hesaplanan "açlık sınırı", 
uluslararası literatürde de tarif edildiği gibi, fertlerin mutlak açlık içinde yer alıp 

almadıklarının belirlenmesi amacını taşımakta olup, kamuoyunda yaygın olarak ifade edilen 

"geçinme sınırı", "rahat bir yaşam sürme sının", "refah sınırı" vb. anlamını 

taşımamaktadır. 

Göreli yoksulluk, bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında 

olması durumudur. TÜİK'in yoksulluk çalışmasında, eşdeğer kişi başına tüketim harcaması 

medyan değerinin %50'si göreli yoksulluk sınırı olarak tanımlanmıştır. Göreli yoksulluk oranı 

ise, eşdeğer fert başına tüketim harcaması, göreli yoksulluk sınırının altında kalan 

hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı olarak hesaplanmıştır. 

TÜİK, uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan yoksulluk sınırlan ve bu sınırlara göre 

yoksul fert oranlan da tahmin etmektedir. TÜİK, satın alma gücü parkesine göre günlük kişi 

başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlamakta ve eşdeğer fert 

başına tüketim harcaması, satmalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 

4.30 $'m altında kalanlar yoksul olarak tanımlanmaktadır. 

TÜİK çeşitli yöntemlere göre sadece yoksulluk sınırları belirlemekle kalmayıp gıda ve gıda 
dışı bileşenlerden oluşan mutlak yoksulluk sınırının altında kalan yoksul hanehalkı ve fert 
sayısı ile bu fertlerin genel karakteristiklerine (eğitim durumu, çalışma durumu, hanehalkı 
büyüklüğü, hanehalkı tipi, kentsel ve kırsal yerler vb.) ilişkin güncel veriler de üretmektedir. 

2. TÜİK'in hesabında bir kişilik günlük asgari 2100 kalori almasını sağlayacak ürünleri 
belirleyerek fiy atlandırmayı yapması kabul edilebilir bir gerçeklik midir? 

TÜİK'in yoksulluk çalışmasında açlık sınırı, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

belirlenen yetişkin bir kişinin minimum harcaması gereken günlük kalori değeri olan 2100 

kcal değerini esas alınarak belirlenmektedir. Toplam kalorik değeri 2100 olan madde sepeti, 

2003 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak belirlenen referans grubun (gıda 

harcamasına göre sıralı 3. ve 4. %10'luk dilimde yer alan haneler) gıda tüketiminde en önemli 

paya sahip 80 maddeden oluşmaktadır. Bu sepetin toplam maliyeti açlık sınırı (gıda yoksulluk 

sınırı) olarak alınmıştır. Sepeti oluşturan 80 maddeye ait harcamalar, hanehalklannın toplam 

gıda harcamasının yaklaşık %75'idir ve sepetteki toplam madde miktarı 1,2363 kg'dır. 
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Fertlerin gıdanın yanışım gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önüne 
almak için gıda yoksulluk sınırına, gıda dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi 
gerekmektedir. Bu yoksulluk sınırının belirlenmesi amacıyla da hanehalkı bütçe anketi 
verilerine göre toplam tüketimleri gıda yoksulluk sınırının hemen üstünde olan hanelerin 
toplam harcama içindeki gıda dışı harcama payı ortalaması esas alınmıştır. Böylece gıda ve 
gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yoksulluk sınırı belirlenmiştir. 

3. TÜİK tarafından açıklanan açlık sınırını, birçok sivil toplum kuruluşu ve 
vatandaşımız açlık değil ölüm sınırı olarak kabul edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu 
fikrine siz de katılıyor musunuz? 4 kişilik bir ailenin ayda 255 YTL. ile ölmeden 
yaşayabileceğine inanıyor musunuz? 

TÜİK ile diğer kuruluşların yoksulluk çalışmalarında kullanılan metodolojilerden 

kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle veri kaynağı, kapsam 

(Türkiye geneli veya belirli özellikler taşıyan 4 kişilik haneler olması), açıklanan bilginin 

içeriği, çalışmanın günlük kalori geneksinimi, açlık sınırının temelini oluşturan mal sepetinin 

içeriği ve fıyatlandırılması, gerçek hanehalkı büyüklüğünün fertlerin cinsiyet ve yaşından 

kaynaklanan farklılıkları dikkate alarak hesaplanmasında kullanılan eşdeğerlik ölçeğinin 

belirlenmesi, yoksulluk sınırının elde edilmesi için gıda dışı harcama payının hesaplanması 

konularında ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak TÜİK, Türkiye genelindeki tüm sosyo-ekonomik grupları içerecek şekilde 
uluslararası literatürde tanımlanan "mutlak açlık" ve "mutlak yoksulluk" sınırlarını 
hesaplamaktadır ve TÜİK tarafından açıklanan sınırlar kesin açlık ve yoksulluğu ifade 
etmektedir. 

4. TİJİK'în hesaplamalarının doğru olduğuna inanıyor musunuz? TÜİK hesaplamaları 
daha ciddi yöntemlerle yapması yönünde yeni çalışmalar başlatılması düşünülmekte 
midir? Türkiye İstatistik Kurumu vekalet yoluyla ne zamana kadar yönetilecektir? 
TÜİK başkanlığına asaleten atamanın ne zaman yapılması düşünülmektedir? 

TÜİK ve diğer kamu kurumları resmi istatistik faaliyetlerini 5429 sayılı Türkiye İstatistik 
Kanunu doğrultusunda oluşturulan Resmi İstatistik Programı kapsamında 
gerçekleştirmektedir. Resmi İstatistik Programı'nda hangi verinin hangi kurum tarafından 
hangi uluslararası kabul görmüş metotlarla üreteceğini karara bağlamıştır. 

5. Diyanet İşleri Başkanlığı bile asgari fıtır sadakasını yani fitreyi, asgari ücret geçim 
standardı, gıda fiyatları, bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak 6 YTL olarak açıklamıştır. Bu rakam bile 30 günde 180 YTL. 4 kişi için 
720 YTL. olmaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca 
yapılan hesaba göre bile, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 720 YTL.dir. Diyanet İşleri 
Başkanlığının bile TÜİK'den daha iyi açlık sınırını belirlediği fikrine katılır mısınız? 
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TÜİK, yoksulluğun gerek bireysel, gerekse toplumsal hayatı etkileyen önemli bir sorun 

olarak görülmesi, yoksullukla mücadele çalışmalarına hız kazandırılabilmesi için yoksullukla 

ilgili düzenli olarak, uluslararası kabul görmüş yöntemlere dayanan ve ülkemizin yapısını 

yansıtan istatistikler üretilmesi, toplumun en yoksul kesimini tespit edilmesi ve bu 

hanehalkları için destek programlarının hazırlanabilmesi için gerekli verilerin üretilmesi 

amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve bu kanuna dayalı oluşturulan Resmi 

İstatistik Programı doğrultusunda yoksulluk çalışması ve diğer çalışmalarını yapmaktadır. 

Ayrıca bu konudaki soru ve tereddütlere cevap vermesi için TÜİK tarafından hazırlanan 

Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi'nin altıncı yayını olan ve ekte sunulan Tüketim 

Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı isimli kitapçık, ilgili kesimlere, basına ve değerli 

milletvekillerine gönderilmiş olup; ayrıca www.tuik.gov.tr internet adresinde de elektronik 

ortamda herkesin kullanımına sunulmuştur. 
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T U I K 

TÜKETİM 
HARCAMALARI, 
YOKSULLUK VE 
GELİR DAĞILIMI 
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 6 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

Ek Ki tapçık Dosyas ında 
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35.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, Antalya'da turizme tahsis edilen alanlara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/5060) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Soru 1: Antalya Kundu Kemerağzı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi kapsamında kalan Lara temalı Park alanının iptal edilen 
veya durdurulan tahsis işleminin devam edip etmediği, devam 
ediyorsa tahsis alan yatırımcıya hangi tarihte çağrı yapıldığını, 
yatırımcının sözleşme yapıp yapmadığı, yaptı ise veya müracaat 
etti ise müracaat tarihinin, 

Soru 2: Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
kapsamında kalan Taşdibi-Sülüklü mevkii ve Demre Kıyı 
Bandında tahsis yapılıp yapılmadığı, tahsis yapılmış ise tahsis 
tarihleri ile sözleşme yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazısının 
tarih ve sayı numarasının, 

Soru 3 : Güney Antalya Turizm alam kapsamında kalan, Antalya Kemer 
Göynük, Antalya Kemer Kiriş bölgelerinde yeni tahsisler yapılıp 
yapılmadığı, tahsis yapılmış ise tahsis tarihleri ile sözleşme 
yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazısının tarih ve sayı 
numarasının, 

Soru 4: Antalya Manavgat Çenger, Antalya Manavgat Çenger 
Çengerderesi, Antalya Manavgat Çolaklı, Antalya Manavgat 
Tilkiler Çolaklı, Antalya Serik Belek İskele Mevkii'nde yeni 
tahsisler yapılıp yapılmadığı, tahsis yapılmış ise tahsis tarihleri ile 
sözleşme yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazısının tarih ve sayı 
numarasının, 

Soru 5: Bunların dışında Bakanlıkça yeni tahsislerin yapılıp yapılmadığı 
veya yeni tahsislerin düşünülüp düşünülmediği düşünülüyor ise, 
nerelerde tahsis düşünüldüğünün? 

Tarafıma bildirilmesi. 

rof. Dr. Tunca TOSKAY 
Antalya Milletvekili 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610 - 203^3 . / / / . / / . /2008 
Konu : Soru Önergesi 7 / ffi6€> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8677 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın 7/5060 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. ____ > . 

A N T A L Y A M İ L L E T V E K İ L İ P R O F . D R . T U N C A T O S K A Y ' I N 7/5060 E S A S 
N O ' L U S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z İ R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z 

C E V A B I 

SORU l: Antalya Kundu Kemerağzı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
kapsamında kalan Lara temalı Park alanının iptal edilen veya durdurulan tahsis işleminin 
devam edip etmediği, devam ediyorsa tahsis alan yatırımcıya hangi tarihte çağrı yapıldığını, 
yatırımcının sözleşme yapıp yapmadığı, yaptı ise veya müracaat etti ise müracaat tarihinin, 

CEVAP 1: Antalya - Kemerağzı - Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi kapsamında yer alan; Antalya ili, Merkez ilçesi, Muratpaşa beldesi, Lara Plajı 
Mevkii, özel 1 nolu parsel üzerinde 70.000 m 2 kapalı inşaat alanı kapasiteli temalı park tesisi 
gerçekleştirilmek üzere Bakanlığımca bir yatırımcıya 02/10/2006 tarihinde ön izin verilmiştir. 

Ancak, orman alanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin Danıştay 6'ncı Dairesinin 
05/12/2006 tarihli ve 2005/5371 esas sayılı yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesinin 
07/05/2007 tarihli ve E:2006/169 K:2007/55 sayılı iptal kararları gereği söz konusu alandaki 
ön izin işlemi iptal edilmiştir. İlerleyen süreçte orman alanlarının turizm amaçlı tahsisine 
ilişkin koşulların belirlendiği 5761 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 15/05/2008 gün ve 26877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

5761 sayılı Kanun'un Geçici 9'uncu maddesinde, firmalar tarafından bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği 15/05/2008 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde talepte bulunulması halinde 
bu Kanun hükümlerine uygunluğu tespit edilen tahsislere kaldığı yerden devam edileceği 
belirtilmiştir. Bahse konu alanda, ön izin işlemi iptal edilen firma süresi içerisinde ön izin 
işlemlerinin devamı için başvuruda bulunmuş ve talebin değerlendirilmesi sonucunda anılan 
taşınmazın ön izin işlemlerinin 5761 sayılı Kanun kapsamında devamı uygun görülmüştür. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EK: 
Cevap 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 
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SORU 2: Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında 
kalan Taşdibi-Sülüklü Mevkii ve Demre Kıyı Bandında tahsis yapılıp yapılmadığı, tahsis 
yapılmış ise tahsis tarihleri ile sözleşme yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazısının tarih ve 
sayısının tarafıma bildirilmesini. 

CEVAP 2: Demre Kale Kıyı Bandı Turizm Merkezi, Antalya ili, Demre ilçesi, 
Taşdibi Sülüklü Mevkii'nde bulunan 13 taşınmazdan Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi 
Tahsis Şartnamesi 1997/3 kapsamında 5'ine 1998'de; 2005/1 şartnamesi kapsamında ise 8'ine 
2006 yılında ön izin verilmiştir. 

Ancak, bu taşınmazlara ilişkin ön izinler de yukarıda bahsedildiği üzere Danıştay 
6'ncı Dairesinin yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gereği iptal 
edilmiştir. İlerleyen süreçte 5761 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile adlarına ön izin verilen firmalar alandaki tahsis 
işlemlerinin devamı için Kanunda belirtilen 15/05/2008 tarihinden itibaren 30 günlük başvuru 
süreci içerisinde müracaatta bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda bu 13 
taşınmazın tahsislerinin 5761 sayılı Kanun uyarınca devamı uygun görülmüştür. 

SORU 3: Güney Antalya Turizm alanı kapsamında kalan, Antalya Kemer Göynük, 
Antalya Kemer Kiriş bölgelerinde yeni tahsisler yapılıp yapılmadığı, tahsis yapılmış ise tahsis 
tarihleri ile sözleşme yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazının tarih ve sayının tarafıma 
bildirilmesini. 

CEVAP 3: Güney Antalya Turizm Alanı kapsamındaki Antalya ili, Kemer ilçesi, 
Göynük beldesi ile Kiriş mevkiinde Bakanlığımca daha önceden yapılan tahsis işlemlerinin 
5761 sayılı Kanun uyarınca kaldığı yerden devamı için başvuruda bulunan firmaların 
durumları inceleme aşamasında olup, bu talepler henüz sonuçlandırılmamıştır. Ayrıca, söz 
konusu alanda Bakanlığımca yapılan herhangi bir yeni tahsis bulunmamaktadır. 

SORU 4: Antalya Manavgat Çenger, Antalya Manavgat Çenger Çengerderesi, 
Antalya Manavgat Çolaklı, Antalya Manavgat Tilkiler Çolaklı, Antalya Serik Belek İskele 
mevkiinde yeni tahsisler yapılıp yapılmadığı, tahsis yapılmış ise tahsis tarihleri ile sözleşme 
yapılmasına dair Bakanlığın çağrı yazısının tarih ve sayısının tarafıma bildirilmesini 

CEVAP 4: Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi kapsamındaki Antalya ili, 
Manavgat ilçesi, Çenger köyü, Çengerderesi mevkii ve Antalya Belek Turizm Merkezi 
kapsamındaki Antalya ili, Serik ilçesi, Belek mevkiinde bulunan toplam 6 taşınmazın ön izin 
ve kesin tahsis işlemleri de önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları uyarınca iptal 
edilmiş, ilerleyen süreçte yürürlüğe giren 5761 sayılı Kanun kapsamında tahsis işlemlerinin 
kaldığı yerden devamı için başvuruda bulunulan Belek Turizm Merkezindeki 2 taşınmaza ait 
inceleme ve değerlendirme tamamlanmış olup, Bakanlığımca yapılan tahsis işlemlerinin 
devamı uygun görülmüştür. Diğer 4 taşınmazın tahsis işlemlerinin devamı konusundaki 
taleplere ilişkin inceleme ve değerlendirmeler halen devam etmektedir. Ayrıca, söz konusu 
alanlarda Bakanlığımca yapılan yeni bir tahsis bulunmamaktadır. 

SORU 5: Bunların dışında Bakanlıkça yeni tahsislerin yapılıp yapılmadığı veya yeni 
tahsislerin düşünülüp düşünülmediği düşünülüyor ise, nerelerde tahsis düşünüldüğünün 
tarafıma bildirilmesini. 

CEVAP 5: Bakanlığımca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca 
çıkartılan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik 
uyarınca 2007 ve 2008 yıllarında ilan yoluyla turizm amaçlı tahsis edilen herhangi bir kamu 
taşınmazı bulunmamaktadır. 
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36.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, Marmaris 'te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/5062) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 17.09.2008 

Dr? Ali ARSLAN \ 
Muğla Milletvekili 

Marmaris Kent Konseyi'nin yaptığı aıaştırma sonucunda ilçede maden aramak için 41 
şirkete ruhsat verildiği ortaya çıkmıştır. İlçenin yüzölçümünün %52'sinin maden arama 
ruhsatlı olması; gelirinin tamamına yakınım turizmden elde eden ve eşsiz güzellikleriyle 
ülkemiz turizminin gözbebeği olan Marmaris için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

1 - Ülkemiz turizm gelirleri bakımından önemli bir yere sahip Marmaris'te 
maden arama için ruhsat verilirken turizm bölgesi olması îtibanyla 
Bakanlığınızın görüşü alınmış mıdır? 

2- Verilen ruhsatlarla maden arama çalışmalarının başlaması halinde turizm 
kenti sıfatını yitirecek Marmaris'in, geleceğinin karartılmasma izin verecek 
misiniz? 

3- Bu konuda nasıl bir girişimde bulunacaksınız? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0 .SGB.0.10.01.0û76lO--2ö , >$U Jİ./J.J/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00 02-7/8677 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'ın 7/5062 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
EK: Bakan 
Cevap 
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M U Ğ L A M İ L L E T V E K İ L İ DR. ALİ A R S L A N ' I N 7/5062 E S A S N O ' L U SORU 
Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z CEVABI 

Marmaris Kent Konseyinin yaptığı araştırma sonucunda ilçede maden aramak için 41 
şirkete ruhsat verildiği ortaya çıkmıştır. İlçenin yüzölçümünün %52'sinin maden arama 
ruhsatlı olması; gelirinin tamamına yakınını turizmden elde eden ve eşsiz güzellikleriyle 
ülkemiz turizminin gözbebeği olan Marmaris için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

SORU 1: Ülkemiz turizm gelirleri bakımından önemli bir yere sahip Marmaris'te 
maden arama için ruhsat verilirken turizm bölgesi olması itibarıyla Bakanlığınızın görüşü 
alınmış mıdır? 

SORU 2: Verilen ruhsatlarla maden arama çalışmalarının başlaması halinde turizm 
kenti sıfatını yitirecek Marmaris'in, geleceğinin karartılrnasına izin verecek misiniz? 

SORU 3: Bu konuda nasıl bir girişimde bulunacaksınız? 

CEVAP 1-2-3: Marmaris ilçesi, Kent Konseyi Başkanlığının 04/06/2008 tarihli ve 
537 sayılı yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Muğla ili, Marmaris ilçesi ve çevresine verilen 41 adet maden arama izninin 
4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilen herhangi bir Turizm 
Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde kalıp kalmadığına ilişkin 
Bakanlığımız görüşü sorulmuştur. 

Marmaris ilçesi, Kent Konseyi Başkanlığına hitaplı 20/06/2008 tarihli ve 112390 
sayılı yazımız ile söz konusu maden arama ruhsatlarının, yatay ve dikey koordinatlarının 
1/25.000 ölçekli harita üzerine işaretlenerek iletilmesi halinde Bakanlığımız görüşünün 
bildirileceği belirtilmiştir. Marmaris ilçesi. Kent Konseyi Başkanlığının 16/09/2008 tarihli ve 
2008/629 sayılı yazısı ile Bakanlığımca istenilen bilgiler söz konusu harita üzerine 
işaretlenerek iletilmiştir. 

Maden arama ruhsatlarından "Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı" sınırları içerisinde 
kalanlar, söz konusu harita üzerinde Bakanlığımca belirlenmiş olup, yapılan inceleme sonucu, 
maden arama ruhsatlarına ilişkin Bakanlığımdan herhangi bir görüş alınmadığı ve 
Bakanlığımca verilen herhangi bir iznin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne hitaplı 03/11/2008 
tarihli ve 198228 sayılı yazımız ile ruhsatlara ilişkin Muğla Valiliğince yapılmış olan 
herhangi bir işlem bulunup bulunmadığına ilişkin Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenilmiştir 

Maden arama ruhsatlarına ilişkin Muğla Valiliğinden gelecek bilgiler doğrultusunda, 
ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca gerekli işlemlere başlanacaktır. 
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37.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, bir kara yolundaki elektrik direklerine iliş-
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/5063) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın yti^/-'/e faj^si/ fey/s-f /fP-mı*/ 

iJ/iâk/f^^ taraf ından yaz ı l ı olarak yan ı t l anm a s ı n ı arz eder im. 

' c 
R a m a z a n K e r i m Ö z k a n 

Burdur M i l l e t v e k i l i 
İlgi ; 2 2 . D ö n e m 2 1 . 0 4 . 2 0 0 6 g ü n v e 7 / 1 3 9 2 8 - 2 0 7 3 7 / 5 2 2 4 1 n o lu 

yaz ı l ı soru ö n e r g e m . 

İlgi soru ö n e r g e m d e Burdur ili Y e ş i l o v a i lçes i G ü n e y B e l d e s i 
i ç inden g e ç e n D e n i z l i - Burdur karayo lunun kamulaş t ı r ı lmas ın ın 1988 
y ı l ında y a p ı l d ı ğ ı n ı v e vatandaşların paraları ö d e n e r e k ist imlak 
ed i ld iğ in i b i l d i r m i ş t i m . 

Y i n e o tarihten itibaren karayo lu y a p ı m ı i le i lgi l i herhangi bir 
ç a l ı ş m a y a p ı l m a d ı ğ ı n ı , A K E D A Ş ' a ait 7 0 adet e lektrik d ireğ in in y o l 
ortas ında kalarak g e n i ş l e t m e v e as fa l t lama ça l ı şmalar ına e n g e l teşkil 
e t t iğ ini , be l i r tmi ş t im. 

B a k a n l ı ğ ı n ı z c a soru ö n e r g e m e ver i l en 0 7 . 0 8 . 2 0 0 6 gün 
B . 1 5 . 0 . S G B . 6 1 0 - 1 0 4 6 say ı l ı c e v a b i y a z ı d a ; " özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü ) ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü arasında yapılacak protokol kapsamında cn kısa 
zamanda elektrik direklerinin yerlerinin değiştirilmesi işlemi 
gerçekleş t i rilccckti r*' den i 1 mekted ir. 

1. C e v a b i y a z ı d a "en kısa zamanda" ibaresi yer a l m a s ı n a 
karşı l ık aradan g e ç e n 2 y ı l ı a şk ın bir s ü r e y e r a ğ m e n adı g e ç e n 
b ö l g e d e bu g ü n e kadar herhangi bir ç a l ı ş m a yapı lmamış t ı r . 
S i z c e cn kısa zaman i fades i ne kadar bir z a m a n sürecini 
kapsamaktad ır? 

2 . Ö z e l l e ş t i r m e İdaresi B a ş k a n l ı ğ ı ( T E D A Ş G e n e l Müdür lüğü) 
ile Karayol lar ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü arasında aradan g e ç e n 2 yı l ı 
a şk ın bir süre i çer i s inde halen bir protokol y a p ı l a m a m a s ı n ı n 
g e r e k ç e s i ned ir ? 

3 . B u p r o t o k o l ü n y a p ı l a m a m a s ı n e d e n i y l e b ö l g e d e h e m 
g e n i ş l e t m e v e as fa l t lama ça l ı şmalar ı y a p ı l a m a m a k t a h e m d e 
elektr ik d irekler in in y o l or tas ında b u l u n m a s ı n e d e n i y l e çeşit l i 
trafik kazaları m e y d a n a g e l m e k t e d i r . B u n e d e n l e g e ç i c i 
o larak d ik i ld iğ i bel irt i len bu elektrik direklerinin aci len 
yer ler in in değ i ş t i r i lmes i iç in gerekl i g i r i ş i m l e r d e b u l u n m a y ı 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

8 0 6 4 
S A Y I : B.02.1 ÖİB.0.65.00.00/610 " 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Burdur Mi l letveki l i Sayın Ramazan Kerim Ö Z K A N taralından Türkiye Büyük Mil let Mecl isi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/5063 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

İLGİ; 22. Dönem 21.04.2006 gün ve 7/13928-20737/52241 no luyazılı soru önergem. 

İlgi soru önergemde Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Beldesi içinden geçen Denizli-Burdur 
karayolunun kamulaştırılmasının 1988 yılında yapıldığını ve vatandaşların paraları ödenerek 
istimlâk edildiğini bildirmiştim. 

Yine o tarihten itibaren karayolu yapımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını, AKEDAŞ'a 
ait 70 adet elektrik direğinin yol ortasında kalarak genişletme ve asfaltlama çalışmalarına engel 
teshil ettiğini belirtmiştim. 

Bakanlığınızca soru önergeme verilen 07.08.2006 gün B.15.0.SGB.6I0-I046 sayılı cevabi yazıda; 
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
arasında yapılacak protokol kapsamında en kısa zamanda elektrik direklerinin yerlerinin 
değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilecektir " denilmektedir. 

SORU l- Cevabi yazıda "en kısa zamanda" ibaresi yer almasına karşılık aradan geçen 2 yılı aşkın 
bir süreye rağmen adı geçen bölgede bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sizce en 
kısa zaman ifadesi ne kadar bir zaman sürecini kapsamaktadır? 

SORU 2- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü arasında aradan geçen 2 yılı aşkın bir süre içerisinde halen bir protokol 
yapılamamasının gerekçesi nedir? 

SORU 3- Bu protokolün yapılamaması nedeniyle bölgede hem genişletme ve asfaltlama 
çalışmaları yapılamamakta hem de elektrik direklerinin yol ortasında bulunması nedeniyle çeşitli 
trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu nedenle geçici olarak dikildiği belirtilen bu elektrik 
direklerinin acilen yerlerinin değiştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

- 7 (m 200S 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

$ fi fi t ^ ̂  
SAYI : B.02.I.ÖİB.0.65.00.00/6IO O U O J 
KONU : Soru Önergesi 

CEVAP 1,2,3- Anılan karayolunun genişleyeceği sınırlara ait projeler bugüne kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğünce, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne iletilmediğinden TEDAŞ'a ait söz konusu 
direkler aktarılamamış olup, söz konusu çalışmanın Karayolları Bölge Müdürlüğünce 
tamamlanmasını müteakip gerekli çalışmalar ivedi şekilde yapılabilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

38.- Aydın Mületvekili Özlem Çerçioğlu 'nun, sporun ve sporcunun teşvikine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/5114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Murat Başeskioğlu tarafından yazılı cevap 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla, 

özl^fjÇERÇİOĞLU 
Milletvekili 

2008 Pekin Olimpiyatlarında Türkiye, istenilenin başarıyı yakalayamadığı gibi adeta 
fiyaskoyla Olimpiyatlardan dönmüştür. Buna göre; 

1- Olimpiyatlara hazırlanan sporcular için gereken ortam ve alt yapı sağlanmış mıdır? 
2- Basanlarını teşvik amacıyla izlediğiniz politika nedir? 
3- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sporcu yetiştirmede zayıf kalması nedeniyle, 

yönetimi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
4- Gelişmiş ülkelerde halkın sportif faaliyetlere katılması için teşvik edilirken, Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü halkı spora teşvik için hangi kampanyaları yürütmektedir? 
5- Halkı bilinçlendirmek adına ve sporda gelişimi kaydetmek adına son beş yıldır neden 

spor şurası toplanmamıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/-Ql ffî 

Konu : Soru Önergesi (I /11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-86778 sayılı yazınız, 
b) 06.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.065.00.000/621 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU' nun tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 5114 esas no Tu Soru Önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESGIÖGLU 
Devlet Bakanı 

EK: i lgi (b) yazı 
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T,C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.LGSM.0.065.00.000/ Ğ£j 06/11/2008 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI NA 
(Sn. Murat BAŞESGIOĞLU) 

İlgi: 23/10/2008 tarih ve B.02.0.005/ 2082 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOGLU' na ait 5114 
no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 
Genel Müdür 

EKLER: 
1. Soru Önergesi Cevabı 
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Aydın Milletvekili Sn. Ayşe Özlem ÇERÇİOĞLU' nun Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU ' na tevcih ettiği 5114 esas no' lu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

2008 Pekin Olimpiyatlarında Türkiye, istenilen başarıyı yakalayamadığı gibi adeta 
fiyaskoyla Olimpiyatlardan dönmüştür. Buna göre? 

SORU : 

1. Olimpiyatlara hazırlanan sporcular için gereken ortam ve alt yapı sağlanmış mıdır? 

2. Başarılarını teşvik amacıyla izlediğiniz politika nedir? 

3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü' nün sporcu yetiştirmede zayıf kalması nedeniyle 
yönetimi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Gelişmiş ülkelerde halkın sportif faaliyetlere katılması için teşvik edilirken, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü halkı spora teşvik için hangi kampanyaları yürütmektedir? 

5. Halkı bilinçlendirmek adına ve sporda gelişimi kaydetmek adına son beş yıldır neden 
spor şurası toplanmamıştır? 

CEVAP : 

1. Olimpiyatlara hazırlık spor federasyonları tarafından koordine edilmektedir . 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının her türlü taleplerini azami ölçüde 
karşılamıştır, Yaptıkları tüm çalışmalar .Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan bir kurul marifetiyle çok yakından takıp edilmiştir. Kurul sporcularımız ile birebir 
iletişime geçmiş ve sporcuların her türlü talepleri yerine getirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı kamp 
çalışmaları ile uluslar arası alanda kendini kabul ettirmiş antrenörlerle çalışmaları 
sağlanmıştır. 

2. Federasyonlarımızın ve sporcularımızın yurtiçi ve yurtdışı kamp-müsabaka 
talepleri karşılanmış, her türlü çalışma ortamları en iyi şekilde sağlanmıştır. 

Sporcularımızın teşvik edilmesi amacıyla başarılı olan sporcularımıza yürürlükte 
bulunan ödül mevzuatı çerçevesinde her türlü destek verilmiş aynca Kamu Personeli Seçme 
Sınavından muaf tutularak istihdamları sağlanmıştır. 
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İzmir , Bergama ilçesi sınırları içinde bulunan kozak yaylası 66.500 dekarlık 
bir alanda, Türkiye'nin çam ağacı potansiyelin % 27 sini, çam fıstığı üretiminin ise % 
77 sini sağlamaktadır. 

Bu bölgedeki 17 köyde yaşayan 10.000 civarındaki insanımızın hemen tek 
geçim kaynağı çam fıstığıdır. Yıllık üretim 50-60 milyon dolarlık bir ekonomik değer 
olup, bunun 35-40 milyon doları ihracat kalemidir. Ayrıca, yöre bir doğai hazine ve 
turizm merkezi durumundadır. Yöre halkı elde ettikleri gelMe, devlete yük olmak bir 
yana, bu bölgedeki tüm devlet kuruluş ve tesislerine destek olmaktadır, 

Kozak yaylasındaki mevcut altın arama-işletme tesisi yeteri kadar tepki 
çekerken, şimdi yeni altın arama ruhsatlanyla daha büyük bir tehlike akma 
itil inektedir. Bu yöredeki madencilik faaliyetlerinin devamı halinde; çam ağaçlarının 
yer altı sularından yararlanamayacağı ve eko sistemin tümüyle zarar göreceği 
yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur. 
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3. Gerek Gençlik ye Spor İl Müdürlükleri gerekse federasyonlar marifetiyle sporcu 
yetiştirme ve sporu teşvik etme konusunda azami gayret ve çaba gösterilmektedir. 

4. Sporu teşvik etmek amacıyla . Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde İl 
Spor Merkezleri Projesi uygulanarak çocuk ve gençlerimiz spora teşvik edilmekte olup panel, 
seminer vb. eğitim faaliyetleri ile desteklenerek spor tesisleri halkımızın hizmetine 
sunulmaktadır. 

Federasyonlarımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz aracılıyla her yaşta 
insanımıza spor yapma konusunda gerek tesis gerekse antrenör bakımından yardımcı 
olunmakta ve tesis sayıları artırılmaktadır. 

5. 26-28 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara' da sporda yeni hedef ve 
politikaların belirlenmesine katkı sağlanması amacıyla Spor Şurası düzenlenecektir. 

39. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, Kozak Yaylası 'ndaki altın madenciliği faaliyetlerine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5147) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 



TBMM B:15 1 1 . 1 1 . 2 0 0 8 
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Ayrıca bu bölgedeki madencilik çalışmalarının, mevcut su havzalarımda 
olumsuz olarak etkileyeceği bilinmektedir. 

Yöre halkı tepkilidir. Sadece ekonomik geleceği değil, bu doğal cennetin 
geleceğinden de endişelidir. Yörenin başka bir il'e (BALIKESİR) bağlanması dahil 
çare aramaktadır. Bölgede, yöre Milletvekili bir Sayın Bakan ve. diğer yetkililer 
tarafından toplantılar yapıldığı ve yöre halkının sorunlarının dinlendiği bilinmektedir 
Ancak bu toplantılardan somut bir sonuç çıkmadığı gibi somut bir vaad de 
bulunulmadığı da ortadadır. 

Yöre halkı bu konuda hükümetten öylesine ümit kesmişlerdir ki; TEMMUZ 
2008 başlarında yöredeki 12 köyün kadınları: "Yetkililer sesimize kulaklarını 
tıkadılar, altıncıları Allah'a havale ettik " diyerek Regaip Kandilinde hatim 
indirmişlerdir. Ertesi günde; Merkez Camiinde "ALTİN MADENCİLİĞİNE KARŞI" 
mevlit okutulmuştur. 

Bu olaylar yöre halkının umutsuzluk ve çaresizliği yanında yetkililerin 
ilgisizliğini de sergilemektedir. 

Yöredeki Kaplan Köyünde: Altın Madeninden 2 0 milyon dolar kazanacaksınız 
şeklinde bir yetkilinin ifadesi ise tercihin; Halk tan mı? Yabancı sermayeden mi? 
Sorusunun acı bir ifadesidir. 

Her yıl 50-60 milyon dolar gelir getiren bir doğa ve 10.000 insan yerine bir 
defalığına 20 milyon dolar teklif edilmesi yetkililerin, yetkilerini ve tercihlerini 
kimden yana kullandıklarının vahim bir ifadesidir. 

S O R U L A R : 

1 - Kozak Yaylasında mevcut altın arama faaliyetinin durdurul mas; 
düşünülmekte midir? 

2- Bu yörede yeni altın- maden arama ruhsatı verilmesi gündemde raidir? 

3- Tercihler doğanın ve halkın geleceğimi? Yoksa yabancı- yerli iştiraki! vahşi 
sermayemidir? 

4- Kozak Yaylası ve benzer yerleri (MADRA Dağı gibi) korumak için alınan 
somut tedbirler nelerdir? 



TBMM B: 15 11 . 11 . 2008 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-$6£ / / . / / / / 2 0 0 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8964 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın K. Erdal SİPAHİ' nin, 7/5147 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN K. ERDAL SİPAHİ' NİN 
7/5147 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kozak Yaylasında mevcut altın arama faaliyetinin durdurulması 

düşünülmekle midir? 

SORU 2. Bu yörede allm-maden arama ruhsalı verilmesi gündemde midir? 

SORU 3. Tercihler doğanın ve halkın geleceğimi? Yoksa yahancı-yerli iştirakli vahşi 
sermayemidir? 

CEVAP 1,2,3. Maden arama ve işletme ruhsatlarını verme, verilen ruhsatları iptal 
etme ve ruhsatlarla ilgili iş ve işlemler, 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluğundadır. 

Maden arama çalışmaları, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmektedir. 
Gerek maden arama ruhsatı döneminde gerekse maden işletme ruhsatı döneminde olsun ÇED 
Yönetmeliği hükümlerine göre "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı 
alınmadıkça üretim faaliyetinde bulunulması mümkün değildir. 

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için uygulanan prosedürde; projenin 
ve proje alanının özellikleri, projenin olası çevresel etkileri, olumsuz çevresel etkilere karşı 
alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin yeterli olup-olmadığı hususlarında inceleme ve 
değerlendirmede bulunulduktan sonra, ÇED Olumlu/Olumsuz ya da ÇED Gereklidir/Gerekli 
Değildir kararı verilmektedir. 

Aynca, ÇED Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Projeler (EK 1) Kapsamında yer alan 
projeler için inceleme ve değerlendirmeler, proje ve proje alanını ilgilendiren kurum ve 
kuruluş temsilcilerinden oluşturulan İnceleme-Değerlendirme Komisyonunca yapılmaktadır. 

SORU 4. Kozak Yaylası ve benzeri (MADRA Dağı gibi) korumak için alınan somut 
tedbirler nelerdir? 

CEVAP 4. Bahse konu yerdeki orman alanları, 6831 sayılı Orman Kanunu 
hükümlerine göre yönetilmekte ve korunmakta olup; Bakanlığımızca aynca verilmiş özel bir 
koruma statüsü bulunmamaktadır. 
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40.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezalarına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5149) 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Saym Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasım arz ederim. 

Saygılarımla 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
2'inci maddesi l'inci fıkrası (j) bendinde "Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti 
ülke bütününde izlemek ve denetlemek" Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri arasında 
sayılmaktadır. Aynca 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi l'inci fıkrasında "Bu 
Kanunda öngörülen idarî yaptınm kararlanın verme yetkisi Bakanlığa aittir" denilmektedir. 
Bu bağlamda: 

1. 2002-2008 yıllan arasında ve yıllar itibariyle ülke genelinde ve GAP Bölgesi illeri 
içerisinde Çevre Kanunu'na muhalefet nedeniyle kaç kişi ve kuruluşa, ne kadar idari 
para cezası verilmiştir? 

2. Adıyaman ilimizde 2002-2008 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Çevre Kanunu'na 
muhalefet nedeniyle kaç kişi ve kuruluşa, ne kadar idari para cezası verilmiştir? İdari 
ceza uygulanan firmalar hangileridir? 

3. Anılan yıllar itibariyle ülke genelinde, GAP Bölgesi illeri içerisinde ve Adıyaman 
ilimizde Çevre Kanunu'nun 28'inci maddesi 1 ve 2'nci fıkralan gereği çevreyi 
kirletenler ve çevreye zarar verenlerden sebep olduklan kirlenme ve bozulmadan 
doğan zararlar nedeniyle tahsil edilen tazminat miktan ne kadardır? 

4. Anılan yıllar itibariyle ülke genelinde, GAP Bölgesi illeri içerisinde ve Adıyaman 
ilimizde Çevre Kanunu'nun 28'inci maddesi 3'üncü fıkrası uyannca zamanaşımı 
nedeniyle tazminat ödemeyen firma sayısı kaçür? Zamanaşımı nedeniyle alınamayan 
tazminat miktarı ne kadardır? Zamanaşımı nedeniyle tazminat ödemeyen firmalar 
hangileridir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Dt. Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Şasin ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^/5 / / . . / / / /2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8964 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE' nin, 7/5149 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE' NİN 
7/5149 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülke genelinde ve GAP 
Bölgesi illeri içerisinde Çevre Kanunu 'na muhalefet nedeniyle kaç kişi ve kuruluşa, ne kadar 
idari para cezası verilmiştir? 

CEVAP 1. 2006- 2008 yıllarında ülke genelinde yapılan denetim sayısı ve verilen 
idari para cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Yıl Denetim Sayısı İdari Para Cezas t (YTL) 
2006 15.134.196 
2007 8107 62.657.244 

2008* 5641 20.599.407 

2007- 2008 yıllarında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri içerisinde 
yapılan denetim sayısı ve verilen idari para cezalan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Yıl Denetim Sayısı idari Para Cezas ı (YTL) 
2007 1121 6.951.535 

2008* 438 1.801.827 
* 22 Ekim 2008 tarihi itibariyle 

SORU 2. Adıyaman ilimizde 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle Çevre 
Kanunu 'na muhalefet nedeniyle kaç kişi ve kuruluşa ne kadar idari para cezası verilmiştir? 
İdari ceza uygulanan firmalar hangileridir? 

CEVAP 2. Adıyaman İlinde 2005-2008 yılları arasında Çevre Kanunu'na muhalefet 
nedeniyle kişi ve kuruluşlara verilen idari para cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Yıl Denetim Sayısı İdari Para Cezas ı (YTL) 
2005 5 715 
2006 4 4.520 
2007 56 3.008 
2008 18 4.087 

SORU 3. Anılan yıllar itibariyle ülke genelinde, GAP Bölgesi illeri içerisinde ve 
Adıyaman ilimizde Çevre Kanunu nun 28 'inci maddesi 1 ve 2 'nci fıkraları gereği çevreyi 
kirletenler ve çevreye zarar verenlerden sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan 
zararlar nedeniyle tahsil edilen tazminat miktarı ne kadardır? 

CEVAP 3. Adıyaman ilinde Çevre Kanunu'nun 28 inci maddesi 1 ve 2 nci fıkraları 
gereği çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenlerden sebep olduklan kirlenme ve 
bozulmadan doğan zararlar nedeniyle tahsil edilen tazminat bulunmamaktadır. 

SORU 4. Anılan yıllar itibariyle ülke genelinde, GAP Bölgesi illeri içerisinde ve 
Adıyaman ilimizde Çevre Kanunu nun 28 'inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca zamanaşımı 
nedeniyle tazminat ödenmeyen firma sayısı kaçtır? Zamanaşımı nedeniyle alınmayan tazminat 
miktarı ne kadardır? Zamanaşımı nedeniyle tazminat ödenmeyen firmalar hangileridir? 

CEVAP 4. Çevre Kanunu'nun 28 inci maddesi 3 üncü fıkrası 2604.2006 tarihinde 
eklenmiş olup, söz konusu fıkrada "çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar 
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra 
zamanaşımına uğrar" ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu fıkra uyarınca ülke 
genelinde ve Adıyaman ilinde zamanaşımı nedeniyle alınmayan tazminat bulunmamaktadır. 
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41.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, anıt ağaçların ve İstanbul 'daki su havzalarının 
korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5151) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çevre ye Orman Bakanı Sayın Veysel ERQĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

DSP İstanbul Milletvekili 

Anadolu' da mistik, folklorik, tarihsel nedenlerle zarar görmeden varlığını sürdüren 
pek çok anıt ağaç bulunmaktadır. Birçok ülkede, sahip oldukları farklı özellikleri dolayısıyla 
anıtsal nitelik kazanmış ağaçlar bilim, sanat, tarih ve kültür açısından doğanın eşsiz birer 
yapıtı olarak korunmaktayken, ne yazık ki adeta bir anıt ağaç müzesi olan ülkemizdeki asırlık 
ağaçların büyük çoğunluğu bilimsel ölçütlerle tespit edilip koruma altına alınmamış 
durumdadır. Asırlık ağaçlar belediyeler tarafından herhangi bir kurumdan izin dahi alınmadan 
keyfi olarak kesilmektedir. Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'rideki tarihi Lala Paşa 
Camisi'nin çevresindeki en az 50 yıllık ağaçlar tarihi eserin görünmesini engellediği 
gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kesilerek yerine metal ağaçlar konulmuştur. Van 
ilimizde şehir parkının yapım çalışmalarında tarihi 50 yıllık ağaçlar kesilmiştir. İstanbul 
Tuzla'da 100 yıllık çınar ağaçlarının bulunduğu Ayazma yapılaşmaya açılmıştır. Örnekleri 
arünlabilecek bu tür davranışlarla doğal miraslanmızı kendi elimizle yok etmekteyiz. 

1. Anıtsal niteliğe sahip ağaçlar ve orman parçalanmn mevcut halleriyle korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması için Bakanlık ne gibi çalışmalarda bulunmaktadır? 

2. Anıtsal nitelik taşımasalar da, yerleşim alanlarının içinde ve hemen bitişiğindeki 
yeşil doku üzerinde bulunan, doğal peyzajı bütünleyerek estetik etkisini yükselten, tek veya 
sıra ve guruplar halindeki ağaçlann özellikle büyük şehirler ve metropoller için hayati önem 
taşıdığı kuşkusuzdur. Bu bağlamda, bu ağaçların kesilmesinin Önlenmesi konusunda neler 
yapılmaktadır? Asırlık ağaçlan keserek çevre katliamı yapanlardan bunun hesabı sorulacak 
mıdır? 

3. İstanbul'daki su havzalannın büyük kısmı çarpık kentleşme nedeniyle 
betonlaşrnıştır. Yoğun yağışlarda dahi barajların su mtmasım engelleyen bu durumun 
giderilmesi ve su havzalannın korunması için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 
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Arz ederim. 

Cevabi yazı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ' IN 
7/5151 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ 

SORU 1. Anıtsal niteliği sahip ağaçlar ve orman parçalarının mevcut halleriyle 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Bakanlık ne gibi çalışmalarda 
bulunmaktadır? 

SORU 2. Anıtsal niteliği laşımasalar da, yerleşim alanlarının içinde ve hemen 
bitişiğindeki yeşil doku üzerinde bulunan, doğal peyzajı bütünleyerek estetik estetik etkisini 
yükselten, tek veya sıralı ve gruplar halindeki ağaçların özellikle Büyükşehirler ve 
metropoller için hayati önem taşıdığı kuskusudur. Bu bağlamda, bu ağaçların kesilmesinin 
önlenmesi konusunda neler yapılmaktadır? Asırlık ağaçları keserek çevre katliamı 
yapanlardan bunun hesabını soracak mıdır? 

CEVAP 1,2. Ülkemizin muhtelif yerlerinde bulunan; anıt ağaç niteliğindeki ağaçların 
orman ve orman rejimine giren yerlerde bulunması halinde, söz konusu ağaçlar 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanunu kapsamındaki koruma statülerinden biri olan Tabiat Anıtı statüsü ile 
Bakanlığımızca koruma altına alınmaktadır. Bu özellikteki ağaçların orman ve orman rejimi 
dışında kalan yerlerde bulunması halinde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Anıt 
Ağaç statüsü verilerek korunması sağlanmaktadır. 

Bakanlığımızca bugüne kadar büyük çoğunluğu anıt ağaç niteliğindeki ağaçlardan 
oluşan 105 adet Tabiat Anıtı ilan edilmiştir. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B . 1 8 . O . B H İ . O . O 0 . 0 O / 6 1 O . O 1 - / / . / Z / / 2 0 0 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM', nin 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8964 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AGIRBAŞ' ın, 
7/5151 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 
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SORU 3. İstanbul'daki su havzalarının büyük kısmı çarpık kentleşme nedeniyle 
betonlaşmıştır. Yoğun yağışlarda dahi barajların su tutmasını engelleyen bu durumun 
giderilmesi ve su havzalarının korunması için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

CEVAP 3. İstanbul'daki içmesuyu baraj havzalarında DSİ XIV. (İstanbul) Bölge 
Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan ve irtifak hakkı tesis edilen sahalar ağaçlandırılarak 
koruma altına alınmıştır. İçmesuyu havzalarının korunması, 2560 sayılı İSKİ Genel 
Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile İSKİ Genel Müdürlüğüne 
verilmiş olup, bu Kurum tarafından düzenlenen İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği 
çerçevesinde, 300 metrelik mutlak koruma alanlarının istimlâk edilme ve ağaçlandırma 
çalışmaları devam etmekte, Yönetmeliğe aykırı yapılar ise yıkılmaktadır. 

42.-Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu 'nun, Kuşadası 'nda turistlerin esnaftan uzak tutulmasına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/5173) 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. r. 

Kuşadası, kurvaziyer turizmin başkenti olarak biliniyor. Kuşadası'na gemiyle gelen turistler 
haksız bir rekabete yol açarak büyük alışveriş merkezlerine yönlendiriliyorlar. Bu da 
tekelleşme yaratıyor. Hem esnaf, hem çalışanlar mağdur ediliyor. Buna göre; 

1- Gemiyle gelen bu turistleri esnaf görmüyor ve çoğu günler gemilerle binlerce turist 
gelmesine rağmen, bu turistler çarşıya bırakılmadığı için esnafın bir çoğu siftah 
yapamadan işyerlerini kapatıyor. Gelen turistlerin şehre gidişim rahatlatacak bir 
uygulama düşünüyor musunuz? 

2- Gemilerde dağıtılan broşürlerde esnafın pahalı sattığını ve alış-veriş yapılmaması 
konusunda bilgiler içeriyor. Bunu uygulayan ve haksız ticarete yol açanlarla ilgili nasıl 
bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

3- Ekonomide önemli bir daralma yaşarurken, Kuşadası esnafının önünün kesilmesi sizi 
de rahatsız ediyor mu? 

4- Kuşadası Limam'na geçen hafta yanaşan Malta bandıralı yolcu gemisi Celebrty 
Galaxy'de dağıtılan, "Limana indiğinizde yammza para, kredi kartı ve değerli 
eşyalanmzı almayın. Limandan çok fazla uzaklaşmaym. Türkiye güvenli değil" yazılı 
broşürün esnan ve turizmciyi karalaması sizi rahatsız etmedi mi? Bu konuda nasıl bir 
işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Saygılanmla 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610 - İ 0 - V * ^ 2 -
Konu : Soru Önergesi 

7/5 m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01 0.GNS.0.10.00.02/ 8964 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU'nun 7/5173 Esas NoTu soru önergesin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 7/5173 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kuşadası, kurvaziyer turizmin başkenti olarak biliniyor. Kuşadasf na gemiyle gelen 
turistler haksız bir rekabete yol açarak büyük alışveriş merkezlerine yönlendiriliyorlar. Bu da 
tekelleşme yaratıyor. Hem esnaf, hem çalışanlar mağdur ediliyor. Buna göre; 

SORU 1 : Gemiyle gelen bu turistleri esnaf görmüyor ve çoğu günler gemilerle 
binlerce turist gelmesine rağmen, bu turistler çarşıya bırakılmadığı için esnafın bir çoğu siftah 
yapamadan işyerlerini kapatıyor. Gelen turistlerin şehre gidişini rahatlatacak bir uygulama 
düşünüyor musunuz? 

SORU 2 : Gemilerde dağıtılan broşürlerde esnafın pahalı sattığını ve alış-veriş 
yapılmaması konusunda bilgiler içeriyor. Bunu uygulayan ve haksız ticarete yol açanlarla 
ilgili nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3 : Ekonomide önemli bir daralma yaşanırken, Kuşadası esnafının önünün 
kesilmesi sizi de rahatsız ediyor mu? 

SORU 4 : Kuşadası Limanı'na geçen hafta yanaşan Malta bandıralı yolcu gemisi 
Celebrty Galaxy'de dağıtılan "Limana indiğinizde yanınıza para, kredi kartı ve değerli 
eşyalarınızı almayın. Limandan çok fazla uzaklaşmayın. Türkiye güvenli değil" yazılı 
broşürün esnafı ve turizmciyi karalaması sizi rahatsız etmedi mi? Bu konuda nasıl bir işlem 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3-4 : Gemiyle gelen turistlere yörenin doğal, tarihi ve kültürel 
değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra alış-veriş merkezlerine geçişlerini kolaylaştırmak, 
turistlerin tercih ve eğilimlerine cevap veren gezi programlarını düzenlemek, güvenlik ve 
sağlık alanında gerekli tedbirlerin öncelikle almak amacıyla TÜRSAB, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gemi tur operatörleri arasında gerekli işbirliği 
sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Kuşadası Kaymakamlığından alınan 22/09/2008 tarihli yazıda; Kuşadası'nı 
yanlış anlatan broşürler ile ilgili olarak ilçelerinin önemli kurumlan ile toplantı yapıldığı, 
konunun ciddiyeti üzerinde durularak gerekli tedbirlerin alınması yönünde karar verildiği, 
haksız tanıtıma yol açacak durumlara karşı her türlü önlemin alındığı, ilgili gemi tur acentası 
ile diğer acenta temsilcilerinin dikkatinin çekildiği bildirilmiştir. 

Bakanlığımca da bu tür yanlış tanıtımların ülkemiz imajını zedeleyeceği ve ülke 
turizmini olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği nezdinde girişimlerde 
bulunulmuştur. 
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Cevdet SELVI 
Kocaeli Milletvekili 

Bilindiği üzere Bakanlığınızca, yaklaşık 5000 İmalatçı esnaf vesanatkara sıfır faizli 
işletme destek kredisi (Cansuyu desteği) verilmesi kararlaşünlmış ve kredi başvurulan 20 
Ağustos 2008 itibariyle kabul edilmeye başlanılmıştır. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir., 

Soru 1. Toplam kayıtlı esnaf sayısı ve söz konusu krediyi kullanmak için başvuruda bulunan 
esnaf sayısı üe başvurusu kabul edilen esnaf sayısı ne kadardır? 

Soru 2. Başvurusu kabul edilmeyen esnafların, başvurulannın kabul edilmeme nedenleri 
nelerdir? 

Soru 3. Başvurusu kabul edilen esnafların krediyi en üst ve en alt limitten alabilmeleri için 
yapmaları gereken harcama (Banka komisyonu, istihbarat ücreti, ipotek gideri, kefalet ücreti, 
kapasite raporu vb.) ne kadardır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

07-11-2008 
SAYI : B 14 0 BHI 0 00 00 0 2 - 1 3 > 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5186-8944/19022 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, "Esnaf ve sanatkara verilen işletme destek 
kredisine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/5186) esas nolu yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: 2 sayfa önerge cevabı 
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43.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, esnaf ve sanatkâra verilen işletme destek kredisine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/5186) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET SELVİ'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere Bakanlığınızca, yaklaşık 5000 imalatçı esnaf ve sanatkâra sıfır 
faizli işletme destek kredisi (Cansuyu desteği) verilmesi kararlaştırılmış ve kredi 
başvuruları 20 Ağustos 2008 itibariyle kabul edilmeye başlanılmıştır. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir. 

S O R U 1 : 
Toplara kayıtlı esnaf sayısı ve söz konusu krediyi kullanmak için başvuruda 

bulunan esnaf sayısı ile başvurusu kabul edilen esnaf sayısı ne kadardır? 

CEVAP 1: 
5.000 imalatçı esnaf ve sanatkâra sıfır faizli işletme destek kredisi; Bakanlığımız bağlı 

kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) tarafından verilmekledir. 

KOSGEB Veri Tabanında 10.473 adet esnaf ve sanatkâr statüsünde işletme yer 
almaktadır. 

Bu işlemlerden; 

—6.327 adedi KOSGEB "0" Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlara İşletme Destek 
Kredisine başvurmuş, 3.055 adet esnaf ve sanatkârın kredi kullanılın tamamlanmış ve 
77.299.500 YTL kredi hacmi yaratılmıştır. 

—2.665 adet esnaf ve sanatkârın krediye ilişkin her türlü süreci tamamlanmış olup, 
67.401.000 YTL fiili olarak kredi kullanımı beklenmekledir. 

—607 adet esnaf ve sanatkârın ise bankada kredilendirme işlemleri devam etmektedir. 

SORU 2: 
Başvurusu kabul edilmeyen esnafların, başvurularının kabul edilmeme nedenleri 

nelerdir? 

CEVAP 2: 
KOSGEB "0" Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlara İşletme Destek Kredisine 

başvuruda bulunan esnaf ve sanatkârın; 

—KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmasının tespiti, 
—KOSGEB KOBİ tanımında yer almaması, 
—Banka tarafından kredibilitesinin yetersiz bulunması, 
—Esnaf ve Sanatkâr Odasına kayıt belgesi getirememesi, 
—TESK onaylı kapasite raporunun olmaması, 
—SGK borcunun olması, 

durumunda başvurusu kabul edilmemektedir. 
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SORU 3: 
Başvurusu kabul edilen esnafların krediyi en üst ve cn alt limitten alabilmeleri 

için yapmaları gereken harcama (banka komisyonu, istihbarat ücreti, ipotek gideri, 
kefalet ücreti, kapasite raporu vb.) ne kadardır? 

KOSGEB "0" Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkârlara İşletme Destek Kredisine 
başvuran işletmelerden, bankaya azami 400 YTL hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde 
ise azami 500 YTL ekspertiz masrafı talep edilmektedir. 

Kredi Garanti Fonu kefalet komisyonundan başka, kefaleti ile lehlerine banka 
tarafından kredi kullandırılıp kullandırılmadığına bakılmaksızın kefalet talebinde bulunan 
yada bulunulan KOBİ'den 350 YTL tutarım aşmamak üzere dosya ve inceleme ücreti tahsil 
edilmektedir. Kefalet talebinin banka aracılığıyla yapılmış olması durumunda ise 200 YTL 
ücret talep edilmektedir. 

Ayrıca; TESK tarafından onaylanan kapasite raporlarından; Ankara, İstanbul vc İzmir 
illerinde 240 YTL, Kalkınmada öncelikli olmayan iller ve Büyükşehirlerdc 192 YTL, 
Kalkınmada öncelikli illerde ise 164 YTL ücret alınmaktadır. 

44.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, baraj yapımından etkilenen bir köyün durumuna 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5218) 

Aşağıda yer alan sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. * 

Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne bağlı İkizdere köyünde yapımı devam eden İkizdere Barajı 
nedeniyle evleri istimlâk edilen ve bugüne kadar kendilerine yer gösterilemeyen köylüler 
büyük sıkıntı içindedirler. Buna göre; 

1- Baraj nedeniyle evleri istimlâk edilen ve bugüne kadar kendilerine yer gösterilemeyen 
vatandaşlarımızın yeni yerleşim yeri neresi olacaktır? 

2- Evlere biçilen değer ile yeni ev alma imkânları olmayan vatandaşianmıza nasıl bir 
destek vermeyi planlıyorsunuz? 

3- Baraj inşaatı nedeniyle İkizdere köyü içindeki köprü yıkılmıştır Köylüler bahçelerine 
ulaşım sağlayamamaktadır. Köprünün restorasyonunu yapmayı düşünüyor musunuz? 

4- Barajda su tutulmaya ne zaman başlanacaktır? 

CEVAP 3: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.l8.0.BHİ.0.00.00/610.01 / / . . / / / /2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İ [gi : TBMM' nin 27.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9042 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOGLU' nun, 
7/5218 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Cevabi yazı Bakan 

AYDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOGLU' NUN 
7/5218 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Baraj nedeniyle evleri istimlak edilen ve bugüne kadar kendilerine yer 
gösterilmeyen vatandaşlarımızın yerleşim yeri neresi olacaktır? 

CEVAP 1. İkizdere köyünün yeni yerleşim yeri olarak; İkizdere köyüne yakın 
mesafede Karabağ köyü yakınlarında 14 hektarlık bir alan DSİ XXI. (Aydın) Bölge 
Müdürlüğü ve Aydın Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından belirlenmiştir. 
Söz konusu alanın 5 hektarının kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapuları alınmıştır. 
Geri kalan 9 hektarlık alanda ise kamulaştırma çalışmalarında belirlenen arazi değerlerinde 
uzlaşma sağlanamadığından mahkeme süreci başlamıştır. 

SORU 2. Evlere biçilen değer ile yeni ev alma imkanları olmayan vatandaşlarımıza 
nasıl bir destek vermeyi planlıyorsunuz? 

CEVAP 2. Yeni yerlerine yerleşecek olan İkizdere köyü sakinleri için 5543 sayılı 
İskân Kanunu'nun 9 uncu maddesinin c fıkrasına göre gelir iyileştirme çalışmaları Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Aydın Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

SORU 4. Barajda su tutulmaya ne zaman başlanacaktır? 

CEVAP 4. İkizdere Barajında 2009 yılı Mart ayında su tutulması planlanmaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili 

Manisa İl Genel Meclisinin aldığı karar gereğince Manisa Merkez Yağcılar beldesi 
ile Büyük Sümbüller köyü arasına yeni bir yol açılması çalışmalarına başlanmıştır. Ancak 
yeni açılacak bu yol çalışmalarında 55.000 kızılcam ağacının kesileceği belirtilmektedir. 
Büyük Sümbüller köyünün mevcut asfalt yolu bulunmasına rağmen başka hiçbir yerleşim 
yeri ile bağlantı sağlamayacak olan yeni yol yapılması ve bu yol için on binlerce kızılcam 
ağacının kesilmesi vatandaşlarımızın tepkisine neden olmuştur. 

1- Yol yapımı ve ağaç kesimi için bakanlığınızdan izin alınmış mıdır? Verildi ise ne 
kadar arazide kaç tane ağaç kesimi için izin verilmiştir? 

2- İl Genel Meclisi Başkanı hazırlık çalışmaları sırasında 5000 adet ağacın kesildiğini 
belirtmiştir. Bu kesim işlemi hangi izinle yapılmıştır? 

3- 40 metre genişliğinde 9,6 km yol için kesilecek olan ağaç sayısı konusunda bir 
çalışmanız var mıdır? Bölgede 55.000 adet kızılcam ağacının kesileceği doğru 
mudur? 

4- Manisa'da birçok köy yolu asfalt değilken tek özelliği AKP Manisa Milletvekili 
Bülent ARINÇ'ın annesinin köyü olması nedeniyle sadece Büyük Sümbüller 
köyüne keyfi olarak milyonlarca YTL harcanacak olmasını ve orman katliamı 
yapılmasını doğru buluyor musunuz? 
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45.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir köy yolu yapımındaki ağaç kesimine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5220) 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 
IConu 

B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01- V^T" 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

/ /L/ / / /2008 

İlgi : TBMM' nin 27.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9042 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Sayın Şahin MENGÜ' nin, 7/5$SDesas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. ^ 

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞAHİN MENGÜ' NİN 
7/5220 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Yol yapımı ve ağaç kesimi için bakanlığınızdan izin alınmış mıdır? Verildi 
ise ne kadar arazide kaç tane ağaç kesimi için izin verilmiştir? 

CEVAP 1. Manisa İl Özel İdare Müdürlüğünün talebi üzerine İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğünün 25.06.2008 tarihli ve 2008/89 sayılı Oluru ile 8278 m X 30 m. - 248334 m 2 

alanda yol izni verilmiştir. Kesimi yapılacak toplam ağaç adedi ise 3.817 'dir. 

SORU 2. // Genel Meclisi Başkanı hazırlık çalışmaları sırasında 5.000 adet ağacın 
kesildiğini belirtmiştir? Bu kesitim işlemi hangi izinle yapılmıştır? 

CEVAP 2 - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3.817 adet ağaç kesimine izin 
verilmiş olup, bunun dışında ağaç kesimi yapılmamıştır. 

SORU 3. 40 metre genişliğinde 9,6 km yol için kesilecek olan ağaç sayısı konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? Bölgede 55.000 adet kızılcam ağacının kesileceği doğrumudur? 

CEVAP 3 - İzin verilen yol uzunluğu 8.278 m, genişliği 30 m.dir. Kesilecek ağaç 
adedi 3.817 dir. 

SORU 4. Manisa 'da birçok köy yolu asfalt değilken tek özelliği AKP Manisa 
Milletvekili Bülent ARINÇ'ın annesinin köyü olması nedeniyle sadece Büyük Sümbüller 
köyüne keyfi olarak milyonlarca YTL harcanacak olmasını ve orman katliamı yapılmasını 
doğru buluyor musunuz? 

CEVAP 4 Bahse konu yola, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17 inci maddesi 
gereğince; kamu yararı olduğu için izin verilmiş olup, yol güzergâhındaki ağaçlar 
Kurumumuz tarafından tekniğine uygun kesilerek değerlendirilmiştir. Orman katliamı söz 
konusu değildir. 

Cevabi yazı 
EK 

Arz ederim. 

Prof. Dr. V> 
Bakan 
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Ümit ŞAFAK 
İstanbul Milletvekili 

Rasim Paşa Mahallesi Yavuz Türk Sokak Numara 6 Kadıköy - İstanbul adresindeki 
bakanlığınıza ait gayrimenkul; 

1- Kuvayi Milliye Derneğine kiraya verilmiş midir? Verilmişse sözleşme hangi tarihte 
imzalanmıştır? 

2- Aynı gayrimenkul vakıflarla takas konusu olmuş mudur? Takas edildi ise tarihi nedir? 

3- Gayrimenkulun şu andaki mülk sahibi ve kiracısı kimdir? 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.14/3364-4090/ 

Konu : Kuvayi Milliye Derneği 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 27/10/2008 tarihli ve 9042 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Ümit ŞAFAK'ın 09/10/2008 tarihli 
yazılı sora önergesindeki hususların, TBMM İçtüzüğünün 99. maddesi gereğince 15 gün 
içinde cevaplandırılması istenilmiştir. 

Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda; 

-İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi, Yavuztürk Sokağında bulunan, 46 
pafta, 220 ada, 24 parsel sayılı, 97 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev vasıflı mülkiyeti 
Hazineye ait taşınmazın, 05/05/2006 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık 
teklif usulüyle yapılan ihalesi sonucunda Kuvayi Milliye Derneği adına kiraya verildiği, 
06/06/2006 tarih ve 13890 yevmiye numaralı kira sözleşmesinin düzenlendiği, 

5 7 4 5 9 * 0 7.11.2003 
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46.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak 'ın, bir gayrimenkulun kullanımına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/5267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı ojarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim / / 
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-Adı geçen demeğin kira sözleşmesine uymayarak kira bedellerini ödememesi üzerine 
kira sözleşmesinin, sözleşmenin ll.maddesi ve 2886 sayılı Kanunun 62.maddesi gereğince 
son 1 yıllık kira bedelinin tazminat olarak alınarak fesh edilmesi ve fesih tarihi itibariyle 
mevcut ödenmemiş kira bedellerinin gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi, kesin 
teminatın Hazineye irat kaydedilmesi ve 15 gün içinde taşınmazın tahliye edilmesinin 
İstanbul Valiliğinin (Defterdarlık) 22/03/2007 tarihli oluru ile uygun görüldüğü, 

-Bahse konu taşınmazın tamamı Fatma Cenap TİTİZ adına kayıtlı iken adı geçen 
şahsın dul ve çocuksuz olarak 05/02/1997 tarihinde mirascısız vefat etmesi nedeniyle 
05/10/2001 tarihinde hükmen Hazine adına tescil edilmiş olup, taşınmazın Hazine adına olan 
tapu kaydının iptali ile mahlulen Yusuf Efendi Vakfı adına tescili için İstanbul Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından Hazine aleyhine Kadıköy 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2004/409 esas 
sayılı dosyasından dava açıldığı, Kadıköy 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/11/2005 tarih ve 
2004/409 E., 2005/430 K. Sayılı ilamı ile söz konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına olan 
tapu kaydının iptali ile Yusuf Rıza Efendi Vakfı adına tapuya tesciline karar verildiği ve 
kararın derecaattan geçerek kesinleştiği, y / 

anlaşılmıştır. / < > ç s n 

Bilgi edinilmesini arz ederim. / s ? 

K/îmalUN AKITAN 
^ Maliye Bakanı 

47.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, camilerde toplanan paraların ve satılan yayınların 
denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/5287) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki gerekçesi açıklanan konunun Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Said 
YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim\ 

t \ • " Saygılarımla. 26.09.2008 

ÇAKIR 
Edime Milletvekili 

Edirne'deki camilerimizde vatandaşlarımızdan para toplayan ve karşılığında belge 
veya evrak vermeyen şahıslar objektiflere ve yerel basına yansımıştır ve bu konuda birçok 
ihbar gelmektedir. Camilerde vatandaşlanmızın dini duygularını sömürerek toplanan bu 
paraların, hangi şahıslarca ve ne amaçla kullanılacağı belli olmamakla beraber Diyanet 
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görevlilerince hiçbir denetim yapılmamakta olması ve belki de bu kişilere göz yumularak 
davranılması Edirne halkının vicdanını rahatsız etmektedir. Yine aynı şekilde Edirne'de ki 
Eski Cami'nin altındaki satış bölümünde sadece Diyanet işlerinin eserlerinin satılması 
zorunluyken Diyanet İşleri tarafından yasaklı olan yayınların satışının yapılması (Örnek: 
Pamuk yayınları) bize ya Diyanet İşlerinin görev yapmakta eksik olduğunu, denetim 
yapmakta yetersiz kaldığını ya da bu şahıslara göz yumduğunu göstermektedir. 

Soru 1: Camilerimizde Diyanet İşlerinin denetimi olmadan para toplayan bu şahısları 
tespit edip gerekli önlemleri almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2: Eski Cami'nin altındaki Diyanet işleri bölümünde sizce yasaklı olan yayınların 
satışını engellemeyi düşünüyor musunuz? 

İlgi: a) 27.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/5287-9042 sayılı yazı. 
b) 05.11.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.74.00.610/15670 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Edirne Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/5287 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/0 ? » /?$\İÇ 66/ ll /2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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•• t . c ; 

l%assi Işlsri Basmak!: 

Say! ; S.G2.1.DİB.0.74.00-S1Ö 
Konu : Scru önergssi. O5.1UÖ08* Î5®vö 

DEVLET 

ligi: a) 2S/ÛS/2008 tarihli ve 5287 sayılı Edime İvîlüetvskiii Raslrn ÇAKİR'm yaah scru 
önergssi. 

b) 27/10/2008 tarihli ve A.01 .ö.GNS.Ü.10.00.02-9602 sayılı yası. 
c) 30/30/2008 tarihli ve 2265 sayalı Diysast İşleri BsşkadîğVBvrsk Abş ve TslbsaiFişi 

Edime Miiteb/eklH Rasim ÇAKiR':n; Camilerde Diyanet işleri Başkanlığı'rîîn denetimi 
olmadan para toplayan şahısların tespit edilip gerekil önlemlsfin alınması talebine ilişkin 
soru önergesine yerilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan, bilgiler ilişikte 
sunulmuştur. 

Silgilerinize saygjlanrnla a n ederim.': * 

1-Bilgi Notu 
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! T.C. 
İT.B.M.M. 

YAZİLİ SORULARA İLİŞKİN SİLGİ NOTU 

önergeyi veren Milletvekili: Rasim ÇAklR ; 

Edirne Milletvekili 
önergenin Konusu : Camilerde, toplanan paralar 

önerge Esas No : 7 / 5287 

SORULAR 

Edirne'deki camilerimizde vatandaşlarımızdan para toplayan ve karşılığında belge 
veya evrak vermeyen şahıslar objektiflere ve yerel basına yansımıştır ve bu konuda 
birçok ihbar gelmektedir. Camilerde vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek 
toplanan bu paraların, hangi şahıslarca ve ne amaçla kullanılacağı belli olmamakla 
beraber Diyanet görevlilerince hiçbir denetim yapılmamakta olması ve belki de bu kişilere 
göz yumularak davranılması Edirne halkının vicdanını rahatsız etmektedir. Yine aynı 
şekilde Edirne'deki Eski Cami'nin altındaki satış bölümünde sadece Diyanet İşlerinin 
eserlerinin satılması zorunluyken Diyanet İşleri tarafından yasaklı olan yayınların 
satışının yapılması (örnek: Pamuk Yayınları) bize ya Diyanet İşlerinin görev yapmakta 
eksik olduğunu, denetim yapmakta yetersiz kaldığını ya da bu şahıslara göz yumduğunu 
göstermektedir. 

1- Camilerde Diyanet İşlerinin denfetimi olmadan para toplayan bu şahısları tespit 
edip gerekli önlemleri almayı düşünüyor musunuz? 

2- Edirne'de Eski Cami'nin altındaki Diyanet İşleri bölümünde sizce yasaklı olan 
yayınların satışını engellemeyi düşünüyor musunuz? 

ÖEVAPLAR 

1- Yardım toplama faaliyetleri 2860] Sayılı 'Yardım Toplama Kanunu" ve bu Kanuna 
dayalı olarak çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca mülki amirden izin alınarak 
yürütülmektedir. Dolayısıyla camöerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak herhangi 
bir yardım toplama faaliyetine kesinlikle izin verilmemekte ve bu hususta son 
derece titiz davranıimaktadır. Ayrıca yasal olarak kurulan cami derneklerince 
toplanan yardımlar İl Demekler Müdürlüğünce; Vakıf Şubelerince toplanan 
yardımlar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. 

2- Edirne'deki Eski Cami'nin yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 
Tanıtım ve Satış yerinde, i Başkanlığın yayınları dışında hiçbir yayın 
bulunmamaktadır. Ancak, soru önergesinin giriş kısmında dile getirilen "Diyanet 
Yayınevi satış yerinde Başkanlık yayınları haricinde yayınların da satıldığı ya da 
satılmasına göz yumulduğu" hususu araştırılmış ve yapılan araştırmada, sürekli 
kamu kurum ve kuruluşlarını üst mercilere şikayet etmesi dolayısıyla Edirne Valiliği 
il idare Kumlu Müdürlüğünce hakkında rapor tanzim edilen ve açık adı ve kimlik 
bilgileri ilgili raporda yer alarj, özürlü olduğu sağlık raporuyla tescilienmiş bir şahsın, 
kendini Diyanet ve Türkiye Diyanet Vakfı satış elemanı olarak göstererek bazı 
yayınevlerinin kitaplarını çeşitli yerlerde sattığı tespit edilmiştir. Anılan şahıs Eski 
Cami çevresinde de kitap satmak İstemiş, ancak görevlilerimiz kendisine 
müdahale etmişler ve cami çevresinden, uzaklaştırmalardır. Dolayısıyla ilgili cami 
çevresinde Başkanlık Yayınları haricinde yayınların satışına göz yumulması da 
söz konusu değildir. 

- 9 5 6 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 YASAMA YILI: 3 

1 5 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 
1 1 K A S I M 2 0 0 8 SALI 

SAAT: 1 5 . 0 0 

KISIMLAR 

B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

Genel Görüşme v e Meclis A r a ş t i r m a s i 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö n G Ö R Ü Ş M E L E R 

S ö z l ü S o r u l a r 

8 
Kanun Tasari v e Teklİflerİ İle 

k o m i s y o n l a r d a n g e l e n d i ğ e r i ş l e r 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

GRUP ÖNERİLERİ 

1.- 90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 
Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/203) Esas Numaralı (Yasa Dışı 
11.11.2008 Sah - Saat: 10.00 Dinleme) Meclis Araştırması 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 10.00 Komisyonu 
13.11.2008 Perşembe - Saat: 10.00 11.11.2008 Salı - Saat: 17.00 
14.11.2008 Cuma - Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
13.11.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Dilekçe Komisyonu 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
13.11.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
12.11.2008 Çarşamba - Saat: 13.00 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
1 5 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 1 1 K A S I M 2 0 0 8 S A L I S A A T : 1 5 . 0 0 

1 - B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

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

Teklifinin (2/191), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö z e l G ü n d e m d e Y e r A l a c a k İ ş l e r 

3 - S e ç İ m 

sCfck 

4 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

>Ctk 

5 - M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

>Ctk 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 

- 4 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Enneni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞITRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 
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12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

14. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) (**) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (**) 

30. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkmdaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

38. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

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

40. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

41 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor kulüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

44. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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46. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

47. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

49. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

51. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

55. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (**) 
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57. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunlarm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

70. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

71. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 

inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

73. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 

üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

74. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

76. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 

Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 

araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 

98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

83. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

84. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

88. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasmdaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

94. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

96. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

97. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

99. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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101. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak almması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

102. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

104. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 
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112.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına, ilişkin önergesi.(10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

119.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

120. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

122. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

- 1 5 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 

123. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

125.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) ' ' 

126. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

129. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 3 1 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nin tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

133. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 
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134.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

136. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

139.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

141.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

142. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

143. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 
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146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

156.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

157. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

158.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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159. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

163. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

167. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

168.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

173. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

174.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

175. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

177.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

179. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

180.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

181.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

182. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 
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183. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

186. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

188. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/241) 

189. - Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/242)(**) 

190. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) (**) 

191.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve 
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (**) 

192. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/245)(**) 

193. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (**) 
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194. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi'nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

195. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

196. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

197. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

198.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

199. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

200. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

201. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

202 . - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, İzmir'deki deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/254) (**) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

204. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (**) 

205. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

206. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 
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207. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

208. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

209. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

210. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) 

211. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

212 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

213 . - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

214. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

215. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

216. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

217. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

218. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

219. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
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iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

220. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

2 2 1 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

222. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/274) 

223. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük köyünde 
yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

224. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

225. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

226. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

227. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (2) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (2) 

3. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) (1) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

5. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

6. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

7. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

10. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

12. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

13. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

14. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

15. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

16. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

17. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

18. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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19. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tanm Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

20. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

21. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

22. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

23. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

24. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

25. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

26. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

27. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

28. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

29. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

30. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

31. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

32. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

33. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

35. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

36. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

37. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 
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38. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

39. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

40. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

41. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

42. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

43. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

44. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

45. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

47. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

48. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

49. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

50. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

51. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

52. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

53. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

54. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenlik 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

56. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 
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58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 

61. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

62. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

63. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

64. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

65. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

66. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

67. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

68. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

69. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

70. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

71. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

75. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

76. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

77. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 
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78. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

79. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

80. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

81. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

83. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

84. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

85. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

86. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

87. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

88. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

89. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

90. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

91. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 

93. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

94. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

95. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

96. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

97. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
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98. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

99. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

100. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

101.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

104. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

105. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

106. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

107. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

108. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 

109. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

110.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

111. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

112.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

113.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

114.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

115.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

116.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

117. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

118. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 
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119. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

120.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

121.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

122.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

123. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

124. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

125. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

126. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

127. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

129. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

130.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

131. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

132.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

133.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

134. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

135.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

136. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

137.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 
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138.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

139.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

140. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

141. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

142. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

143.- Niğde Milletvekili Mümin • İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

144.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

147. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

148. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

149. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

150.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

151.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

152. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

153.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

154.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

155. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

156. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

158. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

- 31 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 
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159. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

160. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

161. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

162. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

163. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

164. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

165. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

166. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

167. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

168. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

169. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

171. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

172. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

173. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

175. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

176. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

177.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

178.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
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180. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

181. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

182. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

183.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

184. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

185. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

186.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

187. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

188. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

189. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

190. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

191. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

192. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

193. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

194. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

195. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

196. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

197. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

198. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

199. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

200. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 
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201. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

202. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

203. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

204. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

205. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

206. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

207. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

208. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

209. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

210. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

211. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

212. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

213. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

214. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

215. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

216. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

217. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

218. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

219. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

220. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 
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221. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

222. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

225. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

226. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

227. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

231. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

232. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

233. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

234. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/671) 

235. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

236. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

237. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

239. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

2 4 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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242. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

244. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

245. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

247. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 

248. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

249. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

250. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

251. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

252. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

253. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

254. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

255. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

256. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

257. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

259. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

260. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

261. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

262. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 
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263. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

264. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

265. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

267. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

268. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayn sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

269. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

270. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

271. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

272. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

273. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

274. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

275. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

276. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

277. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

278. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

279. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

280. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

281. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

282. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

283. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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284. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

285. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 
seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

286. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

287. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) 

288. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

289. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

290. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

295. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

296. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'm, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

297. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

298. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

299. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

300. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

301. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

302. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

303. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
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305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

306. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

307. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

308. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

309. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

310. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

3 1 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

312 . - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasma 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

313 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

314 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

315 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

316. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

317. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

318 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

319 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

321 . - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

322. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/7.26) 

323. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

324. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

325. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
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326. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

327. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

328. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

329. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

330. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

331. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

332. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

333. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

334. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

335. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

336. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 

337. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

338. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sosyal güvenlik prim borçlularına kredi 
sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/814) 

339. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

340. -Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

341 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı 
olaylardaki müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

342. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

343. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

344. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

345. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

346. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/823) 
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347. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/824) 

348. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/825) 

349. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

350. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine satışına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

351. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

352. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

353. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübrelerin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

354. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda katkı maddelerinin menşeinin belirtilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

355. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

356. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri 
harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

359. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Çankaya Belediyesinin bahar şenlikleri 
harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) 

360. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

361 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kümes hayvancılığında dezenfektan madde 
seçimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kenelere karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 

367. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 
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368. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

369. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

370. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

371. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi(6/853) 

372. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

373. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/855) 

374. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Anıt Parkı projesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

375. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

376. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

377. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

378. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

379. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

380. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

381 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

382. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) 

383. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

384. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

385. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelerin elektrik borçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

386. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını 
kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

387. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

388. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 
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389. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

390. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

391 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

392. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

393. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

394. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

395. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

396. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da toplu taşımadaki Antkart 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

397. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) 

398. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) 

399. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

400. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

401. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) 

402. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB'lere bağlantı 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

403. -Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

404. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

405. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

406. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

407. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) 

408. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) 

409. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) 

410. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) 

- 4 3 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 
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4 1 1 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/898) 

412. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hakkında soruşturma açılan belediye 
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) 

413. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

414. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

415. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

416. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir 
anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

417. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

418 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

419. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/906) 

420. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

421. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

422. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

423. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, polis nöbet kulübelerinin güvenlik sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

424. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Mersin'e havaalanı yapımına ve Adana 
Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

425. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

426. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alman personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/914) 

427. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

428. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/916) 

429. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) 

430. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/918) 

4 3 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli kömür rezervlerinin 
kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 
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433. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

435. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yaym izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/923) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

437. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

438. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

439. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, havaya ateş açan bazı koruculara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 

440. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

441. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİTerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

442. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 

443. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

444. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köye jandarma karakolu açılıp 
açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

445. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir cenaze merasimine katılanların 
kılık kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

446. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Güngören'deki terör olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 

447. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

448. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

449. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

450. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

451. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, iade edilen ve cevaplandırılmayan soru önergelerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/972) 

452. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

453. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

454. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 
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455. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

456. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

457. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

458. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/951) 

459. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kelkit Çayı taşkın koruma çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

460. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

461. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

462. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

463. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te fıstık ve zeytinin kuraklık 
kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (9/956) 

464. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

465. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey İlçesinde TOKİ'nin yaptıracağı 
liselere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 

466. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

467. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

468. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

469. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

470. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Pekin Olimpiyatlarına katılanlara ve alınan 
sonuçlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/963) 

4 7 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

472. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir yol yapım çalışmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

473. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

474. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

475. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

476. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Almanya'daki bir derneğin dava dolayısıyla 
takibine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

477. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/970) 
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478. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir operasyonda bir köye ateş açıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

479. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

480. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

4 8 1 . - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

482. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

483. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

484. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

485. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

486. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

487. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de 
yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/981) 

488. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, rüzgar enerjisinden elektrik üretim izni verilen 
şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

489. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Merkezdeki hastane inşaatına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

490. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

4 9 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

492. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

493. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

494. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

495. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

496. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

497. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

498. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ballıca Mağarasının turistik potansiyeline ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) 

499. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ahıska Türklerinin Gürcistan'daki yurtlarına 
dönüşüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) 

500. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

501. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

502. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

503. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

- 4 7 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 
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504. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/998) 

505. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

506. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'm, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

507. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

508. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TKİ'nin yardım kömürü satışına ve kömür 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 

509. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kadro alamayan geçici işçilere ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1003) 

510. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasaba yolunun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 

511 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

512. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

513. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1007) 
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(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. X - Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/605) 
(S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 25.7.2008) (*) 

2. X - Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 4.11.2008) (*) 

3. - Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

4. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

5. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

6. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

7. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

9. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2008) 

10. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

12. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 
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13. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

14. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 31.7.2008) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 

Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 

Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 

(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 

Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 

10.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında 
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 

(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

21. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 

Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 

(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 

Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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24. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

25. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 

(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

26. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 

Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

28. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 

Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 

(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

30. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 

(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

31. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 

14.5.2008) 

32. X - Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-

2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 271) 

(Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 

33. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

34. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 
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35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

41. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (**) 

42. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 

Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

43. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 

Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 

Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 

(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

44. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 

90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 

4.12.2007) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 

ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 
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47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 

11.10.2007) 

49. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 

Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

50. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 

Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 

Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 

(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

56. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 

(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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58. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

59. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

60. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 

(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

61. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

62. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 

Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

63. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

64. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

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

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

67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

68. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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69. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

70. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

71. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

72. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

73. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

74. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 

ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 

Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

76. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

77. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 

Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 

Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 

(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

78. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 

Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 

11.6.2008) 

79. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

80. X - Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 
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81. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 

19.6.2008) 

85. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

89. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

90. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

91. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

92. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

93. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

95. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 



8 - K A N U N TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

- 5 8 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

97. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması. 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

99. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 

Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 

Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 

Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 

Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

101. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

104. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

106. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

107. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

108.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 
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110. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

111.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

112.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

114. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

115.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 



8 - K A N U N TASARI VE TEKLIFLERI İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

- 6 1 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 

118. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nm Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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126. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

127. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

128. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

129. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

130. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

131.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

132. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog 
ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun 
İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

133. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

134.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

135.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 6 2 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

136. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

137. - İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

138. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

148. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

155.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

157.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

158.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

159.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) 

160.- Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu 
Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 
28.7.2008) 
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161.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

162. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

163.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 
Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

167. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

168. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

169.X - Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/654) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 31.10.2008) 

170.X - Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/655) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 31.10.2008) 

171.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 
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