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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak sekiz oturum yaptı. 

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye ile İran'ın ekonomik iş birliği ve ticari ilişkilerine, 
Antalya Milletvekili Osman Kaptan, esnaf ve sanatkârların sorunlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'm, ülkemizde insan haklarının durumu ve son gelişmelere 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek cevap verdi. 

Genel Kurulu ziyaret eden, Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Sayın Jia Qinglin ve 
beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmelerine devam olunarak ikinci bölümüne 
kadar kabul edildi, verilen aradan sonra komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından 
ertelendi. 

Genel Kurulun 2 Aralık 2008 Salı günkü birleşiminde (10/21) ve (10/94) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin birleştirilerek görüşülmesine ve bu görüşmenin ardından kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine, 

Gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
bulunan 303, 304, 305, 308, 268, 283 ve 307 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin bu kısmın 
sırasıyla 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 'inci sıralarına alınmasına, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının 
buna göre teselsül ettirilmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

2'nci sırasında bulunan, İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/539) (S. Sayısı: 251) görüşmeleri 
tamamlanarak kabul edildi. 

3'üncü sırasında bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/537) 
(S. Sayısı: 236) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak l'inci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 
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2 Aralık 2008 Salı günü, Saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 22.55'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Yusuf COŞKUN 
Bingöl 

Kâtip Üye 

Murat ÖZKAN 
Giresun 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMIR ÇELİK 
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Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 31 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

28 Kasım 2008 Cuma 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008) 

4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

5.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan 
şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 03/11/2008) 

7.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme yurtlarının 
hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1067) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet Ba
kanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

11.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05/11/2008) 

12.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

13.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, kooperatif 
üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05/11/2008) 

14.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

15.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

16.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

17.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme 
prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 05/11/2008) 
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18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

19.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki 
konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 
04/11/2008) 

20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon ya
yınına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10/11/2008) 

21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

22.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, bölücü terör örgütünün dış destekçilerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

23.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda deği
şiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11/11/2008) 

24.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

25.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11/11/2008) 

26.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki sorunla
rına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11/11/2008) 

27.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, polis tarafından öldürülen kişilere ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/5563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
2.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Roj TV'nin kapatılması için başvuru yapılıp yapıl

madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
3.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulup kurulmayaca

ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Roj Tv'nin kapatılması için başvuru yapılıp yapılma

dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
5.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, RTÜK'ün uydu yayın sıralamasına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, RTÜK'ün lisanssız yayın yaptıkları gerekçesiyle bazı ka

nalları kapatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30/10/2008) 

7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tara
fından yapılan kömür dağıtım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5569) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ankara Gölbaşı'ndaki bir taşınmazın satışa çıkarıl
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 
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9.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

10.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Başbakanlık Basın Merkezinin bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5572) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

11.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, RTÜK'ün bazı uygulamalarına ve RTÜK Başkanına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5573) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

12.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, yargılama sürecinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5574) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

13.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5575) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adli Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5576) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

15.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, tramvay hatlarının uzatılmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5577) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

16.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, KİT'lerde çalışan ve ek ödemeden ya
rarlanamayan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5578) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2008) 

17.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5579) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, RTÜK'ün dijital yayın platformlarındaki 
bazı kanalları kapatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5580) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2008) 

19.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Atatürk soyadının Avrupa'da marka olarak tes
cil ettirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5581) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008) 

20.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Suriye'nin transit geçen araçlara motorin 
farkı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5582) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 

21.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5583) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2008) 

22.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Gerger Savcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

23.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesinin ha
zırladığı bir rapora ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5585) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2008) 

24.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Torbalı'nın adliye sarayı ihtiyacına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

25.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Adli Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5587) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

26.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, işkenceyle mücadeleye yönelik Birleşmiş 
Milletler İstanbul Protokolü standartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5588) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

27.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Telekom'da işçilerin istifaya zorlanmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 
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28.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, SGK mensuplarının ilaç ve sağlık harcamalarına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 

29.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Erzurum Lala Paşa Camii çevresindeki ağaçların ke
silmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 

30.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

31.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, yabancı bankaların yurt dışına para aktar
dığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru öner
gesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

32.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, kamu bankalarınca kullandırılan kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5594) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

33.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Sarıkamış'ın bazı köylerinin yol sorununa ve su bas
kını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30/10/2008) 

34.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

35.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, bazı kavşaklara konulan görüntülü reklam panolarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

36.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, Siirt Belediye Başkanıyla ilgili yargıya intikal eden da
valara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

37.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, ele geçirilen dinleme cihazlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

38.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Ankara'nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5600) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

39.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bazı rüşvet iddialarına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

40.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, Halkbank'ın özelleştirilmesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

41.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Tasarrufu Teşvik Fonu ve Konut Edindirme 
Yardımı Fonuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 

42.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'da ÖSS sınav merkezi açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

43.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılma
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30/10/2008) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'daki bazı okulların kapalı olduğu iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

45.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, temel eğitime devam etmeyen çocuklara iliş-
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kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 
46.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 
47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, ülkemizde satışı yapılan plastik araç ve gereçlerde bir 

kimyasal maddenin bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5609) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

48.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Burhaniye'de acil servisten ambulans talep eden 
hastanın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2008) 

49.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Halkalı'da yapımı tamamlanan bir hastanenin hizmete 
açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliğinin anlaşmalı olduğu eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın eğitim ve araştırma hastanesi ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru Önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

52.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ilaç paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

53.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

54.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, kredi alan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2008) 

55.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'm, hayvancılık teşviklerine ve veteriner hekimlerin özlük 
haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 03/11/2008) 

57.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerinde organize hayvancılık bölgesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5619) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

58.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars çiftçisinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

59.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TMO alım merkezine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

60.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesinin yol sorununa iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2008) 

61.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'm, Telekom'da işçilerin istifaya zorlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

62.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

63.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun rehabilitasyon merkezlerindeki hizmet ve denetime 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/11/2008) 

64.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda 
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yapılan bir değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5626) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2008) 

65.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ergenekon soruşturmasındaki suç duyurularına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2008) 

66.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

67.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilme
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

68.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, emeklilere ek ödeme yapılmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Kütahya'daki ça
lışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

70.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay'ın, Şereflikoçhisar Belediyesinin kiraya verdiği şan
tiyeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

71.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

72.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Türk Telekom'un sosyal ve eğitim amaçlı ihale edilen 
projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

73.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, Atatürk isminin ticari marka olarak tescil edilme
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

74.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Bingöl ilinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

75.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1937 ve 1938'de Tunceli'de gerçekleştirilen bazı 
uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

76.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

77.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, KOSGEB'in kredi faizi desteğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

78.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Maliye Bakanlığınca yürütülen bir operasyona ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

79.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adli Tıp Kurumu yönetimine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

80.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun bir raporuna ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

81.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, tutuklu ve hükümlülerin emanete alman eşya
larının kaybolduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06/11/2008) 

82.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Urla Adalet Sarayına ilişkin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

83.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli'de Sosyal Güvenlik Şube Müdürlüğü açıl
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 04/11/2008) 

84.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, hastalığa yakalanan kot taşlama işçilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 
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85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'a SGK'nın sağlık 
işlerini yürütecek bir birim kurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

86.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, özürlülere yönelik hizmetlere ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

87.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, SHÇEK kurumlarındaki kötü muamele iddia
larına ve sosyal hizmet uzmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi 
(7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

88.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin durumuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05/11/2008) 

89.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı rehabilitasyon merkezlerindeki kötü muamele gö
rüntülerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5651) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05/11/2008) 

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

91.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

92.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, BOTAŞ'ın gaz satışına ve doğalgaz zam
mına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05/11/2008) 

93.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, BOTAŞ' in alacaklarına ve doğalgaz zammına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06/11/2008) 

94.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Başbakan korumalarının giysilerindeki bir ibareye iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

95.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, doğalgaz zammına ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin BOTAŞ'a olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5657) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

96.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

97.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

98.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Adana Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

99.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

100.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmangazi ilçesindeki bir köyün su sorununa iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

101.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki hızlı tren projesinin Torbalı'ya kadar 
uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06/11/2008) 
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102.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5664) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06/11/2008) 

103.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Siirt Belediyesinin temizlik işleri ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir heykelin Kahramanmaraş 
Müzesine nakline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05/11/2008) 

105.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

106.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki per
sonel hareketlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06/11/2008) 

107.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, THY dış hat seferlerinde yolculara dağıtılan gaze
telere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

108.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

109.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir siyasi parti teşkilatının elektrik borcuna iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

110.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Anadolu Jet'in Denizli seferlerinin iptal edil
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

111.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

112.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yurt dışı çıkış tahditlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

113.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, eczacıların kamudan ilaç bedellerini geç almalarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

114.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, öğretmen atamalarına ve birleştirilmiş sınıflara iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

115.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

116.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bir lisede yapıldığı iddia edilen uygulamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

117.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir Müsteşar Yardımcısına verilen görevlere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

118.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Tekirdağ İmam 
Hatip Lisesi kız öğrencilerinin yer almadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

119.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, bir fen lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

120.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'taki endüstri mes
lek lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05/11/2008) 

121.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş ilinin sınavlar-
daki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05/11/2008) 
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122.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem'in, İstanbul'daki okulların doğalgaz borcuyla ilgili ya
zıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06/11/2008) 

123.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, şiddet uygulandığı iddia edilen bir öğretmene iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

124.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Torbalı'nın yeni lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

125.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Balıkesir'de ambulans hizmeti konusunda yaşa
nan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 
04/11/2008) 

126.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, silikozis hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

127.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, devlet hastanelerinde temizlik hizmetlerindeki istih
dama ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

128.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Torbalı'ya yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

129.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

130.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

131.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, gebe düve teşviğinin kaldırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

132.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, yol hatalarından kaynaklanan kazalara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

133.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, İstanbul Boğazına yapılacak köprüye ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

134.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir otoyol bölümünün inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

135.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, internet yayınlarına konan erişim yasaklarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

136.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Anıtkabir ziyareti programına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2008) 

137.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Türkiye Şeker Fabrikalarındaki teknik personelin üc
retlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05/11/2008) 

138.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, TRT'nin kurum dışı kişilere yaptığı ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

139.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, taşınmaz kültür varlıklarının korunma
sına ait katkı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/11/2008) 

140.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir vergi kaçakçılığı iddiasına ve bir taşınmazla ilgili id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/11/2008) 

141.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ'daki TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 
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142.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle hükmedilen 
tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

143.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Belediyesinin bir alandaki imar uygu
lamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

144.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, vergi incelemelerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

145.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Suriye ile arazi ve taşınmaz sorunu konusun
daki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

146.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, DSİ'nin İSKİ'ye tahsis ettiği su kaynaklarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

147.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş DSİ Bölge 
Müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

148.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

149.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Hayrabolu'daki bazı baraj ve göletlerin ek
sikliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11/11/2008) 

150.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Alevilerle ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Ba
kanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

151.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, din görevlilerinin özlük haklarına iliş
kin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11/11/2008) 

152.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Avrupa Birliği Komisyonunun ilerleme raporuna iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

153.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olanların sorunla
rına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

154.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da verilen maden ruhsatları ile maden 
rezervi ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5718) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

155.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, doğalgaz fiyatındaki formül değişikliğine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

156.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, doğalgaz sınır basıncının düşürülmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

157.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Tuzgölü yer altı deposu ihalesine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

158.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, doğalgaz projelerine ve anlaşmalarına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/11/2008) 

159.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı bürokratların devam eden davalarına 
ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 
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160.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, BOTAŞ'm faiz ödemelerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

161.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, BOTAŞ'ın zamla elde edeceği gelire ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

162.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, akaryakıt pompa fiyatlarının indirilmemesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

163.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, kolluk güçleriyle ilgili işkence iddialarının so-
ruşturulmasında bağımsız bir kurul oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

164.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Cumhuriyet Bayramında Adana Büyükşehir Bele
diyesinin astığı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 07/11/2008) 

165.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde geçiş gü
zergahına bayrak asılmamasma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 07/11/2008) 

166.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bay
ramı etkinliği düzenlenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkan
lığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

167.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

168.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Şarköy Belediye Başkanı hakkındaki bazı id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

169.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaştırma pro
jelerine ve imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5733) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

170.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'ya batı çevreyolu yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

171.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ceyhan Belediyesinin toplu konut ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

172.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, bazı belediye çalışanlarının karıştığı saldırı olayla
rına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

173.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, polisin orantısız güç kullanımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

174.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olanların sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

175.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, İstanbul'daki ilköğretim okulları
nın doğalgaz borcuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/11/2008) 

176.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

177.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy'e hastane yapımına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

178.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul'da sosyal güvenlik kurumlan ile anlaşması ol
mayan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/11/2008) 
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179.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, deprem riski taşıyan Acıpayam Devlet Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

180.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, Türk Patent Enstitüsü eski başkanı hakkındaki iddia
lara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

181.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

182.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Salihli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

183.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

184.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, süt fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

185.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem'in, destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

186.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, mısır piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

187.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin destek
lenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11/11/2008) 

188.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Türk Telekom yönetimi ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2008) 

189.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir otoyol bölümünün inşasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

190.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy'e Adalet Sarayı yapımına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

191.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/11/2008) 

192.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta turizmin des
teklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10/11/2008) 

193.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, kiraların bankaya yatırılmasında istenen ha
vale ücretine ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi 
(7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

194.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir mahalledeki elektrik kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2008) 

- 2 1 8 -



TBMM B: 24 2.12.2008 

No.: 32 
2 Aralık 2008 Salı 

Teklif 
1.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim 

Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/346) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.12.2008) 

Raporlar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) (GÜNDEME) 

2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 314) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2008) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.11.2008) 

2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki sorunla
rın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2008) 

3.- Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2008) 
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2 Aralık 2008 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'üncü Birleşimini açı
yorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.05 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.16 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yeniden yoklama 

yapacağız. Elektronik cihazı açıyoruz. 
Üç dakika süre veriyorum. 
(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, Avrupa Birliği Komisyonunun bor madenini 2 Sayılı İnsan Sağlığına Za

rarlı Madenler Listesi'ne alması konusunda söz isteyen Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'a aittir. 
Sayın milletvekilleri, lütfen daha sessiz olalım, arkadaşımızı dinleyelim. 
Buyurunuz Sayın Barış. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'in, Avrupa Birliği Komisyonunun bor madenini 2 Sayılı 

İnsan Sağlığına Zararlı Madenler Listesine almasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliğinin, dünya 
rezervlerinin yüzde 72'sine sahip olduğumuz bor madenini üremeye olumsuz etkili toksik madde 
kapsamına alması nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, doğrusu bu karar bizleri üzmüştür ve kimyamızı da bozmuştur. Kararın 
haksız, siyasi bir karar olduğuna inanıyorum. Çünkü bor rezervlerimizin olduğu Balıkesir, Uşak, 
Bandırma, Afyon gibi yörelerimizde ve aramızda bu bölgelerin milletvekilleri de var, her hâlde böyle 
bir çalışmanın veyahut da böyle bir durumun, o bölgedeki insanlarımızın üreme sorunu olduğuna 
onlar da inanmıyorlardır. Ben de tabii ki, bu konuda çok gerçekçi bir araştırma yapılmış mıdır onu 
bilemiyorum, ama bildiğim kadarıyla dünya genelinde ve tabii ki, Türkiye'de her evli 100 çiftten 
25'i zaten bir şekilde bu sorunu yaşamaktadır. Ama Balıkesir, Uşak, Afyon gibi yerlerde bu sorunun 
daha fazla olduğuna gerçekten inanmak çok güç. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet kurulurken, devrimler yaşanırken Mustafa Kemal Atatürk, he
defin Batı uygarlığı olduğunu, hedefin muasır medeni ülkeler seviyesine çıkmak olduğunu her fır
satta söylemişken, 1960'lı yıllarda Katma Protokol imzalanırken, 1996 yılında gümrük birliği 
imzalanırken ve bugün geldiğimiz noktada Avrupa Birliğine tam üyelik müzakereleri yapılırken Av
rupa Birliğinin böyle bir karar alması gerçekten üzücü olmuştur. Seksen beş yıldan beri hedefimiz Ba-
tı'yı yakalamak, Batı uygarlığına ulaşmaktı ama Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı her fırsatta 
hazımsızlık belirtileri göstermektedir. 9 Haziran 2008'de aldığı bu karar da hazımsızlığın bir başka 
hezeyanıdır. Karar bilimsellikten uzak, tutarsız ve siyasidir. 
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Hayvan ve insan deneylerinde, yapılan araştırmalarda veriler birbirini tutmamaktadır. Fareler-
deki deney ile insanı ilişkilendirmek gerçekle bağdaşmıyor. İnsanlar boru avuç avuç yemiyorlar, iç
miyorlar; kaldı ki bor da böyle bir madde değildir. Su bile insana yüksek dozda verildiği zaman toksik 
etki gösterebiliyor. Bu nedenle, Avrupa Birliğinin aldığı bu karar gerçekle bağdaşmıyor değerli mil
letvekilleri. 

Acaba bunun altında başka nedenler mi vardır; bunu araştırmak, bunları da düşünmek gereki
yor. Bazı firmalar deterjan sanayisinde bor yerine bunu ikame edecek ürünler üzerinde mi çalışıyor
lar ve böyle bir ürün ortaya çıkmış mıdır, bu nedenle bu firmaların lobileri Avrupa Birliğinde etkili 
olmuş mudur, bu lobiler sonucunda da böyle bir karar çıkmış mıdır; değerli milletvekilleri, bunları 
da düşünmek gerekiyor. 

Avrupa Birliği sekiz yıldan beri bor madenimizi bu yasak kapsamı içerisine, toksik madde kap
samı içerisine almak için çalışmaktadır. Acaba sayın yetkililerimiz, bakanlarımız, bürokratlarımız, 
hatta Başbakanımız bu konuda Avrupa Birliğinin üyelerine, hele hele onun kadim dostlarına hiçbir 
şekilde bu konu üzerinde "Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz!" demedi mi? Berlusconi, Sarkozy, Mer-
kel, bu kadim dostlar acaba bor madeni üzerinde Sayın Başbakanımızdan bir telefon aldılar mı? "Bize 
yardımcı olun." dendi mi? 

Sayın milletvekilleri, bor çok ciddi ve bizim stratejik bir ürünümüz. Bu ürüne sahip çıkmak zo
rundayız. Aksi takdirde, buna sahip çıkacak olanlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu konunun Hü
kümetin en acil konularından bir tanesi olması gerekiyor ve ben bu konunun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
TANSEL BARIŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabii ki beş dakikada boru özetlemek 

mümkün değil. 
Küresel ekonomik krizde Hükümet önlem almakta geç kalmıştır. Bu konuda da, bor konusunda 

da Avrupa Birliğinin aldığı bu kararda geç kalmıştır. Bütün bunlara rağmen, sayın milletvekilleri, 
zararın neresinden dönülürse kârdır hesabıyla, bor üzerinde etkin çalışmalar yapmamız gerekiyor. 
Dünya Sağlık Birliğiyle iş birliği yaparak bor üzerinde daha geniş bir sağlık taraması yapılmalıdır. 
ABD, Rusya, Çin'le iş birliği yaparak, dayanışma yaparak bu konuda Avrupa'nın aldığı karara engel 
olunmalıdır. Dünya Ticaret Örgütüne yapılacak, açılacak davayla ilgili sağlam doneler bulunmalıdır 
diyorum ve ARGE'lerimizle, TÜBİTAK'la, üniversitelerimizle, araştırma enstitümüzle borun üze
rine gitmeliyiz ve boru geleceğimize... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
TANSEL BARIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu karara rağmen, Bor'un pazarı geçmemiştir sayın mil

letvekilleri, Bor'un pazarı yarınlardadır, yeter ki bizler bora sahip çıkalım. 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Barış. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Şimşek konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Şimşek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Barış'a konuyla ilgili gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. 
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Ülkemiz dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine sahip olup bu madde ve türevleri ihra
catımız açısından büyük önem taşıyan kalemler arasındadır. Nitekim Türkiye, 2007 yılında, Avrupa 
Birliğine yaklaşık 100 milyon avro tutarında bor ihracatı gerçekleştirmiştir. Bor madeninin ülkemiz 
açısından taşıdığı önem doğrultusunda Avrupa Komisyonunun borik asit ve bazı borat türevlerini 
tehlikeli madde olarak sınıflandırma girişimi başından itibaren ülkemizce yakından takip edilmiş ve 
bu konudaki tepkimiz gümrük birliği kapsamındaki sorunların ele alındığı temel organ olan Gümrük 
Birliği Ortak Komitesi başta olmak üzere, 28 Kasım 2007 tarihinde Brüksel'de, 10 Haziran 2008 ta
rihinde Ankara'da ve son olarak 14 Ekim 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Gümrük Birliği 
Ortak Komitesi toplantılarında Avrupa Birliğiyle her platformda, her düzeyde yoğun bir şekilde dile 
getirilmiştir. Yani bu konuda herhangi bir gecikme ve ihmal söz konusu değildir. Bu konu son dö
nemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantılarının gündemine de taşınmış bulun
maktadır. Yine 6 Mart 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen 116'ncı Ortaklık Komitesi 
toplantısına katılan ve Bakanlığımızın Başkanlığını yaptığı heyetimizce bu konudaki tepki ve bek
lentilerimiz AB'nin dikkatine çekilmiştir, getirilmiştir. 27 Mayıs 2008 tarihinde Brüksel'de gerçek
leştirilen Ortaklık Konseyi toplantısında aynı hususlar AB tarafına iletilmiştir. 

Yukarıda özet olarak dile getirdiğim her düzeydeki ve çok sayıdaki yoğun girişimlerimize rağ
men bor ve türevlerinin üremeye olumsuz etkili toksik madde olarak sınıflandırılmasına ilişkin karar 
15 Eylül 2008 tarihli AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Sonuç olarak ilgili kurumlarımız arasında yapılan değerlendirme doğrultusunda, konunun Dünya 
Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması'na götürülmek suretiyle yargı sürecine taşın
ması üzerinde durulmaktadır. Bu yöndeki görüşümüz 14 Ekim 2008 tarihinde Brüksel'de yapılan 
Gümrük Birliği Ortak Komitesi 21'inci dönem toplantısında AB Komisyonunun dikkatine getiril
miştir. Bu söylediklerimizden de göreceğiniz gibi, bu konuda herhangi bir tepki eksikliği, ihmal söz 
konusu değildir. 

Benzer şekilde, dünyada yaşanan büyük krize olan tepkide de bir gecikme söz konusu değildir. 
Türkiye, global krize, başlangıç noktası itibarıyla, gerek bankacılık sektörü gerek hane halkının du
rumu gerekse kamu sektörünün durumu itibarıyla sağlam yakalanmıştır. Ama tabii, Türk özel sek
törünün birtakım yurt dışı yükümlülüklerinin getirdiği tedirginlikler de bulunmaktadır. Bu 
tedirginlikleri azaltmak için de elimizdeki imkânlar çerçevesinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. 

Burada tabii ki dünyada küresel ölçekte büyük bir kriz var ve bunun da yansımaları var. Biz, hiç
bir zaman zaten buna bağışık olduğumuzu iddia etmedik. Ama öyle ümit ediyorum ki, hâlâ, Türk özel 
sektörünün, bankacılık sektörünün, hane halkının ve devlet, yani kamu sektörünün sağlam temelleri 
nedeniyle bu krizin, en azından Türkiye boyutuyla, geçmişe oranla daha az bir zararla atlatılacağını 
düşünüyorum. Zaten şu ana kadar piyasadaki tepki de onu göstermektedir. Gelinen noktada, tabii ki 
bir miktar belirsizlik var ve bunun reel ekonomiye getirdiği yansımalar var. Bu sadece Türkiye'ye 
özgü değil, bütün dünyada çok ciddi bir sıkıntı var ve Türkiye'ye göre çok daha sağlam gibi görü
nen ülkelerde bile çok daha boyutlu bir tahribat ortaya çıkmış. Güney Kore'de durum böyle, Rusya'da 
durum böyle; yani ben sadece Batı ülkelerini kastetmiyorum. 

Onun için, ne küresel kriz konusunda ne de bu bor konusunda biz geç tepki verdiğimizi tabii ki 
kabul etmiyoruz. Tam aksine, biz proaktif bir şekilde, hem krizden en az etkilenmek için hem de bu 
bor konusunda Avrupa Birliğinin aldığı kararı geri çevirmek için elimizden geleni yaptık, yapmaya 
da devam edeceğiz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şimşek. 
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Gündem dışı ikinci söz, seçmen kütükleri hakkında söz isteyen Şırnak Milletvekili Hasip Kap
lan'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Kaplan. 
2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, seçmen kütüklerine ilişkin gündem dışı konuşması 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Nüfusu bir sayımda azalan 

bir ülke var mı?" derlerse "Türkiye.", "Seçmeni bir yılda 6 milyon artan bir ülke var mı?" derlerse 
yine "Türkiye." cevabını alırız. Gerçekten, 29 Mart yerel seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Sayın Muammer Aydın'in yaptığı açıklamalara göre, seçmen kütüklerinin, artık, Yüksek 
Seçim Kurulunun denetiminin dışında, adrese dayalı kayıt sistemiyle ve Türkiye Cumhuriyeti kim
lik numarası -bilgisayar ortamında tutulan- kayıtlarından yapıldığı, parmak boyamanın kaldırıldığı, 
muhtarlıkla işin kalmadığı, yine, nüfusa vaki itirazların nüfus müdürlüklerine, yine itiraz hâlinde em
niyet ve jandarma kanalıyla o adreste yapılacağı belirtiliyor. 

Şimdi, adil ve halkın özgür iradesinin seçime yansımasını sağlamanın bir tek yolu vardır. Bunun 
da yargı denetiminde, Anayasa'nın 79'uncu maddesi uyarınca ve 298 sayılı temel Kanun uyarınca 
yargı denetiminde yapılması gerekiyor. Ancak, bu sistemle yargı denetimi dışına çıkıldığını ve Ana
yasa'nın hükmünün ihlal edildiğini görüyoruz. 

İçişleri Bakanı Sayın Atalay, 2003'te devreye giren MERNİS sistemi sonucu mükerrerlikleri 
ortadan kaldırmak için 3,5 milyon seçmenin silindiğini hatırlatmıştı. Şimdi, bu silinmenin arkasın
dan gelen rakamlara biraz daha bakalım: 2004-2007'de 1 milyon azalan seçmen nasıl oldu da 22 
Temmuz tarihinden bu yana 6 milyon arttı? 2002'de 41 milyon 376 bin 953 olan seçmen, 2004'te 43 
milyon 552 bin 931, yani iki yıllık artış 2 milyon 200 bin. 2007'de, üç yıl sonra, 1 milyon azalarak 
42 milyon 533 bin 41'e düşüyor. Şimdi 2008'de nasıl oluyor da hangi verilere göre 48 milyon 265 
bin 644 oluyor? TÜİK'in bu verileri vermesi gerekiyor. Vatandaşlık ve Nüfus Genel Müdürlüğünün 
bu verileri ortaya koyması gerekiyor. 

Yine, bu verilerin, hangi ilde, hangi ilçede ne kadar arttığının da Hükümet tarafından ortaya ko
nulması gerekiyor. Bir taraftan, TÜİK, Başbakan Yardımcısı bakanlığa bağlı, bir taraftan Yüksek 
Seçim Kurulu yüksek yargı olarak Adalet Bakanlığına, bir taraftan Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı. Böylesine bağlı üç ayrı işlem üzerinden yürütmenin kendi de
netimine aldığı seçmen kütüklerinin önümüzde baş ağrıtacağı çok açıktır. Bunun çok somut örnek
leri de var: Diyarbakır'da seçmen sayısı 150 bin artmış. Evet, görüyoruz ilçeler bazında şeyleri var 
ama, örneğin Sur ilçesinde polis okulunun 800 öğrencisi amirleriyle beraber örgütlü olarak gidip 
kayıt yaptırabiliyorlar. Bulanık ilçesinde kaymakam köyden şehre göç etmiş olanları kaydetmiyor. 
Yine, Ceylanpınar ilçesinde, 3.600 kadar seçmen, 40-50 kilometre Ceylanpınar'm dışında, göçer aşi
retlerinden oluşmasına rağmen, adrese dayalı kaydı bulunmadığı hâlde maalesef şehir merkezine 
kaydediliyor. Şimdi bu durumun, seçim tartışmalarını bir arada değerlendirdiğimizde çok tehlikeli ve 
tartışmalı bir seçim sürecine girdiğimiz anlaşılıyor. 

Evet, burada Meclisin de günahı var. Yakın zamanda bir seçim kanunu değişikliği yapıldı, 33 ve 
36'ncı maddeler ile getirilen, bu, adrese dayalı sayım ve tespit sonucu maalesef Anayasal hüküm 
olan denetim ihlal edilmiş oldu. Şimdi bu yanlıştan Meclisin yine dönmesi gerekiyor. Bu yanlışı, 
Meclisin bütün bileşenlerinin, bütün gruplannın, grubu bulunmayan partilerin dahi, partiler arası bir 
komisyon kurarak ve Yüksek Seçim Kurulunun yetkilendirilmesin! sağlayacak bir düzenleme yap
ması gerekiyor. Partiler arası bir komisyon kurulup soruna çözüm getirilmesi, seçim güvenliğinin 
sağlanması, bu tartışmaların son bulması gerekiyor. Aksi takdirde, bakın, çok açık söylüyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
HASÎP KAPLAN (Devamla) - Çok açıklıkla şunu ifade etmek istiyorum: Anayasa'nın 67'nci 

maddesinde "Seçimler yargı gözetiminde yapılır." deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu -bu kütük olayı, 
seçmen kütüğü seçimin başlangıcıdır- bu görevini devredemez. Hiçbir şekilde, yasa da değiştirilse 
-ki değiştirilen yasayla bu hüküm getirilmiştir- Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki denetimini or
tadan kaldırmamaktadır. Bu yanlışın derhâl düzeltilmesi ve seçim takviminin açıklandığı bugünlerde 
partiler tarafından oluşturulacak bir komisyonun bu olaya derhâl el atması gerekiyor. 

Yine, Yüksek Seçim Kurulunun 1 Ocakta başlayacak seçim takvimine kadar İçişleri Bakanlığı 
nüfusu 2 binin altına düşen beldelerin adrese dayalı itirazlarını sonuçlandırmak zorundadır. Sonuç
landırmadığı takdirde, bu beldelerin seçime girme imkânı da yoktur. Bunların da seçime dâhil edil
mesi gerekiyor. Meclisin bu konuda bir adım atması gerekiyor, bu tartışmaların da son bulması 
gerekiyor. 

Teşekkür ediyorum. (DTP tarafından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Gündem dışı üçüncü söz, Bursa'daki işten çıkarmalar hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili 

Necati Özensoy'a aittir. 
Buyurunuz Sayın Özensoy. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa 'da özellikle tekstil ve sanayi sektöründe işten 

çıkarmalar ve yansımalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik 'in cevabı 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa'daki işten çıkar
malar ve yansımalarıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Aylardır Türkiye'de küresel kriz tartışmaları var. Bunun ne şekilde yansıyacağıyla ilgili birçok 
ayrılan fikirler var. Ancak Bursa'da başta tekstil sektörü olmak üzere, zaten yıllardır uygulanan düşük 
kur yüksek faiz politikasıyla, özellikle sanayi üretiminde ciddi anlamda sıkıntılar baş göstermeye 
başlamış idi. Bununla ilgili resmî rakamları, İŞKUR'un resmî rakamlarını sizlere vermek istiyorum, 
buralardan örneklerle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Yine, Türk-İş gibi işçi temsilcilerinin yaptığı 
açıklamaları paylaşmak istiyorum. Bakın, İŞKUR'un rakamlarına göre 2003 yılında Bursa'da top
lam çıkarılan işçi sayısı 13.425; 2004 yılında toplam 25.074; 2005 yılında 29.170; 2006 yılında 
32.857; 2007 yılında 42.004; 2008 yılında sadece on ayda 38.020. Yani, bu verilere göre yıl sonunda 
bu rakamın neredeyse 50 bine ulaşacağı söyleniyor. Yine, İŞKUR Genel Müdürünün yaptığı açıkla
malara göre Türkiye genelindeki yansımaların da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. İŞKUR Genel 
Müdürü Nazım Ata, İşsizlik sigortası müracaatında son bir ayda 22 bin artış olduğunu söylüyor. Geç
tiğimiz mart ayından kasım ayına kadar toplam 122 bin kişinin işsizlik ödemesi için başvuruda bu
lunduğunu ifade ediyor. Yine, Bursa'da ifade ettiğim gibi Türk-İş'in bölge temsilcisi Sayın Kanca, 
biraz önce verdiğim rakamları ifade ediyor "İşten Atılmalar Ürkütüyor." başlığı altında gazetelere 
yansımış. Yine, gazetelerde "Kriz ekonomiyi yıkıp geçiyor. Bursa'da makine devi krize yenildi." 
Yani, iş yerini kapattığıyla alakalı haberler verilmiş. Yine, Bursa'da son bir hafta içerisindeki haber
lerden bahsediyorum. Yine Sayın Kanca'nın yaptığı açıklamalarda bu rakamlar verildikten sonra... 
Bu rakamlar ki, Bursa'da tekstil ve otomobil gibi ana sanayinin çıkardığı rakamlar. Diyor ki: "Ana 
sanayi 1 işçi çıkarıyorsa, yan sanayi 14 işçi çıkarıyor." Yani bunun diğer sektörlere veya küçük iş
letmelere yansımasının ne olduğunu iyi düşünmek lazım. 
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Yine, Bursalı Sayın Çalışma Bakanımız Faruk Çelik Bey'in yaptığı açıklamalar var: "İşçi çı
karmayın, ödenek imkânından yararlanın. Aralık ve ocakta işsizlik artabilir." diyor Sayın Bakan. 

Yine bu Sayın Bakanımızın gösterdiği yolda Bursa'da başvuran büyük firmaların sayısını söy
leyeyim: Oyak-Renault 6.585 işçisi için 21 Kasım ile 31 Ocak arasındaki bu esnek çalışmayla ilgili 
başvuruda bulunmuş. Asil Çelik 706 işçisi için 18/11 ve 17/2 tarihleri arasında başvuruda bulunmuş. 
Yine, Mako Elektrik Ticaret Sanayi AŞ 1.193 işçisi için 15/12-15/1/2009 arasındaki tarihlerde bu 
fondan istifade etmek için başvuruda bulunmuş. 

Yine, Bursa'da yapılan panellerde ekonomik krizin buhrana döndüğünden bahsediliyor. 
Biraz önce Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarda bu fondan bahsedildi. Yine bu fonun... 

Reel sektöre bir şekilde destek verilmesiyle ilgili rakamlardan bahsediliyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
NECATİ ÖZENSOY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu fonda 37 katrilyon veya 37 milyar YTL birikmiş. Ama bu fonlar da 2014 yılına kadar bir şe

kilde bağlanmış. 2008'de 5,9; 2009'da 13,664 diyerek giden bir fon var. 
Yine, bakın Bursa'da İŞKUR'a -geçtiğimiz yılla sadece karşılaştırmasını yapmak için- işsizlik 

sigortasına başvuranların sayısı geçen yıl 15.588 iken bu yıl 20.829; işsizlik ödeneğine bağlanan sayı 
14.522 iken bu yıl 17.808. Yani bu rakamlar da gösteriyor ki, Bursa gibi elbette Türkiye'nin birçok 
şehrinde bu sıkıntılar giderek devam ediyor ama Sayın Maliye Bakanı hâlâ Türk milletiyle dalga 
geçer gibi "Ansiklopedi atsanız bir şey olmaz." diyor. Herhalde bu mart seçimlerinde Sayın Baka
nın kafasına halk tarafından taş düşerse, her şey, bütün gerçekler ortaya çıkacak. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özensoy. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, nedir isteğiniz? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, seçmen kütüklerinin güncelleşmesi ve itiraz süre

sine üç gün kalmıştır. Gündem dışı konuşmamızda bu kaygıyı dile getirdim. Hükümet buna cevap ver
miyor ancak bir açıklama yapmak zorunda, kamuoyunu bilgilendirmek zorunda. Seçim güvenirliliği 
tartışmaları kamuoyu gündemine oturmuş durumda. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, bu konuda Hükümetten bize bir konuşma talebi gelmedi. Onun için... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Peki efendim, anladım. 
BAŞKAN - Haklı olabilirsiniz ama onların bir açıklaması gelmedi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Her şeye yirmi dakika cevap veriyorlar sayın bakanlar. Bu 

konu çok önemli. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - 3 tane bakan var. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bursa Milletvekilimiz Sayın Necati 
Ozensoy'un Bursa'da işten çıkarmalar ve yansımaları hakkındaki gündem dışı konuşması üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

İçinde yaşadığımız bir süreç var. Bu süreçle ilgili yoğun şekilde medyada -görsel, yazılı med
yada- ve her yerde, her alanda değerlendirmeler yapılıyor. Bunun adının "küresel mali kriz", "eko
nomik kriz" olduğu da hepimiz tarafından biliniyor. 
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Bu kürsüden, tabii ki olup bitenleri, bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla, bütün açıklığıyla de
ğerli milletvekili arkadaşlarımızla paylaşmak sorumluluğumuzun gereğidir. Geçen haftalarda -takri
ben on gün önce- eylül rakamları çerçevesinde, arkadaşlarıma, işsizlikte olup bitenler, istihdamla 
ilgili olup bitenlerle ilgili bilgiler aktarmış idim ve yine o konuşmamda şunu belirtmiş idim: "Bir 
hafta sonra da ekim sonu rakamlarını elde edeceğiz. O rakamlar çerçevesinde yine, objektif, açık, şef
faf bir şekilde değerlendirmeleri huzurlarınızda yapma imkânını buluruz." dedim. Sağ olsun, Sayın 
Özensoy bu fırsatı verdiler. Bu çerçevede, ağırlıklı, resmî, kesinleşmiş ekim sonu rakamları çerçe
vesinde değerlendirmeleri yapma imkânını elde etmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde, yine önümüzdeki 
süreç içerisinde, mümkün olur ise, kasım sonu rakamlarını değerlendireceğiz, aralık sonu rakamla
rını da birlikte değerlendirme imkânını elde etmiş olacağız. 

Şimdi, efendim, bir genel değerlendirme yapacak olursak, 1990 yılı ile 2008 yılı arasındaki SSK 
zorunlu sigortalı sayısındaki değişime bir baktığımız zaman, şu rakamları görüyoruz: 1990 yılında 3 
milyon 446 bin 502 sigortalımız var. 1996 yılında ise 4 milyon 624 bin 330'a çıkıyor bu rakam; altı 
yıl sonra ulaştığı rakam 4 milyon 624 bin. 2002 yılında ise toplam sigortalı sayımız, zorunlu sigor
talı sayımız, 5 milyon 223 bin 283 kişi zorunlu sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürüyor. 2008 
Ekim ayı itibarıyla ise zorunlu sigortalı sayısı 9 milyon 81 bin 855 kişi. Şimdi, 1990 ile 1996 yılları 
arasında, altı yıllık dönem içerisinde, 1 milyon 177 bin 828 sigortalı, zorunlu sigortalı sayısı artar
ken 1996 ile 2002 yılları arasında 598.953 kişi artış sağlamış. Oysa 2002 ile 2008 yılları arasındaki 
artışa baktığımız zaman 3 milyon 858 bin 602'dir. Yani, 1992-2002 yılları arasındaki artış ile 2002-
2008 yılları arasındaki zorunlu sigortalı sayısındaki artışı mukayese ettiğimiz zaman, son altı yılın 
on iki yılla mukayesesinde, son altı yılda yüzde 120'lik bir zorunlu sigortalı sayısında artış olduğunu 
resmi rakamlarla ifade etmiş bulunuyorum. 

Genelde iş yeri sayılarına baktığımız zaman -yani, sigortalı çalıştıran iş yerini kastediyorum-
kamu-özel toplam Ekim 2008 itibarıyla 1 milyon 173 bin 218 iş yeri bulunmaktadır. Bu Aralık 
2007'ye baktığımız zaman 1 milyon 115 bin 562'dir. Yani, Aralık 2007 yılında 1 milyon 115 bin 562 
olan iş yeri sayısı Ekim 2008 tarihinde 1 milyon 173 bin 218'e çıkmıştır. Son aylara baktığımız 
zaman, çok az sayıda, 1 milyon 173 ile 1 milyon 178 arasında oynayan bir iş yeri sayısının olduğunu 
da ifade etmeyi uygun buluyorum. 

Şimdi, zorunlu sigortalı sayılarını geneli itibarıyla ele alacak olursak Aralık 2007 yılında, 
2007'nin sonu itibarıyla 8 milyon 497 bin 824 zorunlu sigortalı var iken Ekim 2008'de 9 milyon 81 
bin 885 kişiye bu ulaşmıştır, çıkmıştır. Son aylara baktığımız zaman, son dört ay içerisinde 9 milyon 
188 ile 9 milyon 80 bin arasında bu rakamın değiştiğini ifade etmek istiyorum. 

Yani, bunları şunun için söylüyorum: Aslında, resmî rakamlara ekim sonuyla baktığımız zaman 
-az önce Değerli Arkadaşımızın ifade ettiği gibi- bizleri ürpertecek, çok paniğe sevk edecek bir tablo 
görünmüyor. Ama geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi bu bizim tedbirsizliğimize, bu bizim dik
katsizliğimize sebep olmamalı. Küresel anlamdaki gelişmeleri dikkatle izlemek, çözümlerini bir bir 
ortaya koymak ve nerede ne şekilde bir tahribatı söz konusu olacak ise bunlarla ilgili gerekli önlem
leri alma çabası içerisinde olma zorunluluğumuz var, bunun bilincinde olduğumuzu ifade ediyorum. 

Şimdi, Bursa'ya gelince, tabii, Bursa ilimiz Türkiye'nin çok önemli sanayi şehri, tarih şehri, tu
rizm şehri; Bursa'ya bu ve benzeri birçok özellik isnat edebiliriz. Aynı zamanda, Bursa, ekonomisi 
dünya ekonomisiyle entegre olmuş en önemli illerimizin başında gelen bir ilimiz. Dolayısıyla mey
dana gelen küresel krizden Bursa'nın etkilenmemesi diye bir şey söz konusu olamaz, belki öncelikli 
olarak etkilenen illerin başında Bursa ilimiz gelmektedir. Gerek tekstil sektörüyle gerek otomotiv ve 
otomotiv yan sanayisi açısından baktığınız zaman, dünyadaki talep daralması, piyasalardaki daral
malar ister istemez üretime de çok ciddi, istihdama da ciddi yansımalar olmaktadır. 
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Yine bu çerçevede Bursa'yi değerlendirmek istiyorum: Bursa'daki iş yeri ve sigortalı sayılarına 
baktığımız zaman, Bursa'da Haziran 2008'de toplam iş yeri sayısı 48 bin 843, Temmuzda yine 48 bin, 
Ağustosta yine 48 bin, Eylülde yine 48 bin, Ekime geliyoruz yine 48 bin. Yani ortada 48 bin 800, 500, 
600 şeklinde değişen rakamlar var ama iş yeri sayısında Bursa'da ekim sonu itibarıyla -son dört aylık 
ve daha da geriye gidebiliriz- çok ciddi, yine bizi çok çok endişeye sevk edecek bir tablonun olma
dığını net bir şekilde ifade ediyorum. 

Şimdi, sigortalı sayısına bakalım: Sigortalılıkta tabii işe girenler var, işten çıkanlar var, işten ay
rılanlar var, aynı zamanda giriş yapanlar var. Bu çerçevede, net rakamı ifade ediyorum: Sigortalı sa
yısı Bursa'da 469.187. Ne zaman? Haziran ayında. 467 bin temmuz ayında, 467 bin ağustos ayında, 
466 bin eylül ayında, 459.626 ise ekim ayının sonu itibarıyla sigortalı sayısı. 

Şimdi, burada baktığımız zaman yine 7 ile -son ay itibarıyla- 6 bin, son dört ay itibarıyla sigor
talı sayısında 10 binlik bir azalış, yani haziranla mukayese ettiğimiz zaman sigortalı sayısında 10 bin 
azalış ama bir önceki ayla mukayese ettiğimiz zaman 6.001 azalış Bursa'daki sigortalı sayısında söz 
konusudur. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu süreç önemli bir süreç. Bu süreçle ilgili, Değerli Arkadaşımız zaten 
politik bir konuşma yapmadı. Geleceğe dönük ağırlıklı olarak tabii ki endişelerini dile getirmesi say
gıdeğerdir, saygı duyuyoruz. Hepimiz bu hassasiyeti gösteriyoruz ve gerek reel sektörün gerek finans 
sektörünün gerek kamunun gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların üzerine bu süreçte 
önemli sorumluluklar düşüyor. Bunlarla ilgili temaslarımız da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Yani toplumun tüm kesimleriyle kamu olarak bir araya geliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz, alın
ması gereken önlemler ve gelişmeler doğrultusunda da kararlarımız bir bir devreye giriyor. Şu anda, 
ekim sonu itibarıyla ifade ediyorum, yine de panikleyecek bir tablo söz konusu değildir. Fakat piya
salara bir diğer açıdan baktığımız zaman -az önce Sayın Özensoy ifade ettiler- eylül ayında işsizlik 
ödeneği alan, işsizlik ödeneğinden istifade eden 143 bin kişi iken bu ay, ekim ayı sonu itibarıyla bu 
rakamın 165.076'ya çıktığını ifade ediyorum. Burada 22 bin kişilik bir artış, 22 bin sayılık bir artış 
söz konusudur. Ayrıca, ekonomik kriz sebebiyle Bakanlığımıza müracaat eden firma sayısı da, yani 
kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan firma sayısı da 42'ye ulaşmıştır. Bununla ilgili müfettişleri
miz -Bursa açısından değil yani Türkiye genelini söylüyorum- şu anda gerekli iş yerlerinde gerekli 
değerlendirmeleri yapmaktadırlar kısa çalışma ödeneği açısından. Bu firmaların toplam bize müra-
caatlarındaki istihdamları ise 10.700 civarındadır. 

Şimdi, sonuç olarak şunu söylüyorum: Gelişmeler izleniyor, gelişmeler takip ediliyor, alınması 
gereken önlemler alınıyor ve alınacak ve umuyoruz ki, Türkiye'nin resesyona girmesi söz konusu de
ğildir. Bunu tüm taraflar da, yetkililer de açık bir şekilde ifade ediyorlar. Türkiye de piyasa daral
masından, talep daralmasından meydana gelen bir istihdam sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Onun 
için, mevsimsel olarak da baktığımız zaman, aralık ayının, ocak ayının, şubat ayının daha dezavan
tajlı olduğunu dikkate aldığımız zaman, geçen konuşmamdaki ifadeler, bu mevsimsel durumun da 
dikkate alınması açısından söylenmiş olan ifadelerdir. 

Umuyor, diliyorum ki, eylüle yansımayan bu olumsuzluklar, ekim ayına da yansımadığı gibi, 
önümüzdeki aylarda da yine karşı karşıya geldiğimiz zaman çok daha olumsuz boyutlarda bir de
ğerlendirmeye vesile olmaz temennisinde bulunuyorum. 

Bu konu, hassas bir konu ve bütün siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ve tüm sektör
lerin hassasiyetle ortak bir bakış açısı sergilemelerinden de duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. 

Tekrar, böyle bir konuşma fırsatı, cevap fırsatı verdiği için değerli milletvekili arkadaşıma te
şekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. 
Sayın Özensoy, sisteme girmişsiniz. Nedir acaba? 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Çok kısa bir açıklama yapacağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım rakamlar verdi. Tabii, geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki sigortalı sayısında da çok 

cüzi artış var. 2007'deki artış herhalde SGK Kanunu'nun, yani emeklilikle ilgili çıkan kanundan do
layı olsa gerek. Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu başta olmak üzere, bu tür genç sayısı da çok yoğun 
diye düşünüyoruz. 

Şimdi, bakın, ekim ayında herhangi bir şey olmadığını ifade etti Sayın Bakan. İŞKUR'un ra
kamlarıyla 3.448 kişi 2007'de çıkmış, 2008'de 5.683 kişi çıkmış. Yani yüzde 60'lık bir artış var. 

Bir de, Sayın Bakan Bursa Milletvekili, lütfen, Orhangazi Parkı'ndan bir geçsin. Her gün, orada, 
işten çıkarılan işçiler yoğun bir şekilde protestolar yapıyorlar. En son Bursa Ticaret-Sanayi Odası 
Başkanı Sayın Celal Sönmez 250 işçinin çalıştığı fabrikasını kapattı ve "Hiçbir borcum olmadığı 
hâlde yürütemiyorum." diye açıklama yaptı. Bunun gibi, Bursa polyester de Avrupa'nın ve Orta Do-
ğu'nun en büyük tesislerine sahipti, şu anda Bursa'da polyester iplik üretilemez hâlde. Sayın Baka
nım mutlaka bunları biliyordur. 

Biraz önce bahsettiğimiz konular, bunlar da önemlidir. Mutlaka tedbirleri almak gerekir diye 
düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özensoy. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, kısa 

bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN - Usulümüzde yok ama soru-cevap işlemine girdi. Ama sizin beş dakika süreniz kalmıştı. 
Sayın Bakan, kürsüden devam edebilirsiniz, beş dakika süreniz vardı. 
Buyurunuz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

teşekkür ederim. 
Şimdi, tabii, bir tartışma açısından bunu söylemiyorum ama İŞKUR'un verileri çıkış itibarıyla 

burada zikredildi. Ben burada alınması gereken rakamların zorunlu sigortalı düzeyinde olmasının 
doğru olduğu düşüncesindeyim, çünkü işe giriş-çıkışlar var. Yalnız çıkış alırsanız, girişi almazsanız 
sağlıklı neticeye ulaşamazsınız. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Girişte artış var mı Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Doğrudur, işe 

giriş-çıkışlara baktığınız zaman bir ay içerisinde 750 bin işten çıkış vardır, 750 bin işe giriş vardır. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Nerede giriş? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - İşe giriş, evet... 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Çıkışta artış olduğu doğru, girişte artış var mı? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Var mı artış, var mı? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Var efendim 

tabii. Bakınız... 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Yapmayın Sayın Bakanım, yapmayın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Peki, size bir 

rakam veriyorum... 
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NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Mahcup olursunuz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Hayır, hayır. 

Bakınız, hizmet akdiyle çalışanların son dört aylık işe giriş-çıkışlannı veriyorum size: Temmuz 
ayında işe giriş 852 bin, işten çıkış 829. Efendim, resmî rakamlar bunlar. Yani şimdi, şunu ben size 
ifade ediyorum... 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Ekim ayından bahsediyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ekim ayında neymiş? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Buyurun ekim 

ayını: 713.806, 756.510. Var yani işe giriş; 700 bin giriş var, 700 bin çıkış var. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Biraz önce sigortalı sayısının düştüğünü siz ifade ettiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) -Ben şunu ifade 

etmek istiyorum: Bu konuyu değerlendirirken işe giriş-çıkış olarak değerlendirmek gerekiyor. İşten 
çıkışı alırsanız, o zaman şöyle oturursunuz "Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında takriben 2,5 
milyon insan işten çıkmıştır." dersiniz. Onun için, bu sigortalı sayıları da doğrudur, aynen ifade etti
ğim gibi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - "Sigortalı sayısı düştü." dediniz. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Siz dediniz "Sigortalı sayısı düştü." diye. Bu ne demektir? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, değerli 

arkadaşlar, bakınız, siyaset yapıyoruz siyaset, politika yapmıyoruz. Bursa'dan siz beni iyi bilirsiniz, 
nasıl siyaset yaptığımı. 

Şimdi, ben diyorum ki bakın, bütün çıplaklığıyla Türkiye küresel krizi göğüslüyor, karşılıyor, 
mücadelesini sürdürüyor. Bunu sürdürürken burada rakamları çarpıtmaya kimsenin hakkı yok. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Ben sanayicilikten geliyorum Sayın Bakan, sanayicilikten! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Sizi demiyo

rum, ben size ne söylüyorum? Diyorum ki bu sizi tatmin ediyorsa ben hayret ediyorum: "Haziran 
ayında 469 bin sigortalı var -küsuratını söylemiyorum- ağustos ayında 467 bin var, eylül ayında 466 
bin var, ekim ayında 459 bin sigortalı var." diyorum, "Son bir ayla mukayese ederseniz 6 bin, son dört 
ayla mukayese ederseniz 10 bin fark var." diyorum. Bunu söylemek yanlış mı? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Hayır! Kayıt dışı, kayıt dışı! 
OKTAY VURAL (İzmir) - İşini kaybediyor, iş yeri kapanıyor Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bunu söylemek 

herhalde yanlış değil. Doğrulan konuşmamız gerekiyor ama buna itiraz ediyorsanız, çok farklı bir şe
kilde konuşma yapabilirdim ben; son ayın rakamlarını verirdim, başka mukayeseler yapmazdım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Verin, verin! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) -Doğru değil ar

kadaşlar. 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Bursa'daki sanayicilerin önüne çıkalım birlikte isterseniz! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) -Bir süreç yaşa

nıyor, bu süreç 70 milyonu ilgilendiriyor, bütün siyasi partileri ilgilendiriyor, bizden kaynaklanan 
bir süreç değildir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Tamamen sizden kaynaklanıyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) -O hâlde bu süreç 

karşısında duruşumuzu bütün çıplaklığıyla, açık, şeffaf bir şekilde konuşmamız gerekiyor ve ona 
göre de yolumuzu ve planlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. 
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AKİF AKKUŞ (Mersin) - Daha önceden belli değil miydi Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Efendim, iş ye

rini kapatanlarla ilgili de şunu söyleyelim: Genel itibarıyla, yani bu süreçte her kesim kendisini sağ
lama almaya çalışıyor. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Kimsenin zulasında da bir şey yok Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu bakış açısını 

biz doğru bulmuyoruz. Yani reel sektör kendisini sağlama alacak "Nasıl olsa bir fırsat var, aman çı-
kıvereyim bu piyasadan." diyecek. Finans sektörü "Küresel anlamda bir sıkıntı var, o hâlde kredi an
lamında bir frene basıverelim." diyecek. Bir başkası başta türlü kendisini güvence... Bu, doğru değil. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Peki, siz ne yapacaksınız? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Hepimiz aynı 

şemsiyenin altındayız. Krizi bahane ederek işletmeleri kapatmak doğru değil. Tekstil krizi bugünün 
sıkıntısı değil. Tekstilde uzun süreli, altyapısıyla ilgili çok anlatacağımız şeyler var. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Onlar suçlu yani, öyle mi? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - On yıllara sâri, 

on beş yıl çok toplantılar yaptık Bursa'da biz tekstilde 1990'lı yıllardan beri. Tekstildeki değişimin, 
dönüşümün hangi esaslara dayalı olduğunu, Bursa'nın bu süreci nasıl karşıladığını, Türk tekstil sa
nayicilerinin bu sürece karşı tedbirlerinin ne olduğunu çok konuştuk biz, onu da ayrıca bir değer
lendirmede konuşabiliriz. Ama gerçekten kriz var, krizi de gerekçe göstererek işletmelerin 
kapanmasını doğru bulmuyoruz. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Başbakan "Yok." diyor Sayın Bakan, bir karar verin! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Türk milletine 

yapılacak, bu ülkeye yapılacak en büyük iyilik, bu dönem içerisinde sanayicimizin, kamunun, fınans 
sektörünün taşın altına elini koymasıdır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Koydurtun! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla)- Ki, ben bu ko

nuda herkesin görevini yapma gayreti içerisinde olduğuna inanıyorum. 
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/605) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanı'nın 6 Kasım 2008 tarih ve 34 sayılı Karan ile, Arnavutluk Meclisi Dış
işleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 
7 nci maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum: 
B) ÖNERGELER 
/.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/983) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/101) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 463. sırasında yer alan (6/983) esas numaralı sözlü soru öner
gemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: 
C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- izmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde 18 yaş altı evlilik oranı yüzde 35'tir. Yani her üç evlilikten biri erken yaş evliliğidir. 
Erken yaşta evlilik olgusu bir çocuk hakları ihlali ve çocuk istismarı sorunudur, çocuğa yönelik 

şiddettir ve toplumsal bir halk sağlığı sorunudur. 
Erken yaştaki evlilikler, erken yaş gebelik ve doğumlarına da neden olur ki bu durum hem anne 

hem de bebek için tehlikelidir. Erken yaş gebeliklerinde anne ve bebeklerin hastalanma, sakatlanma 
ve ölüm riskleri artar. Erken yaş gebeliklerinde gebelik ve doğuma bağlı anne ölümleri 4 misli daha 
fazla görülür. 

Erken evliliklerde berdel, beşik kertmesi gibi geleneksel evlilik oranları yüksektir. Genelde kendi 
rızası olmadan, özgür iradesinin dışında, aile baskısıyla zorla yapılan bu evlilikler kız çocuklarına yö
nelik bir şiddettir. BM erken yaş evliliklerini "kız çocuklarını vuran köleliğin modern biçimi" olarak 
tanımlamaktadır. Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmeleri kadınların toplumdaki eşitsiz ko
numunu pekiştirmekte, şiddete karşı zayıf hâle getirmektedir. Bu evliliklerde aile içi şiddet oranları 
yüksektir. Evlilik içi tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalma tehlikesi de artmıştır. 

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ne kadar düşükse kız çocuğunun erken yaşta evliliğe zorlanması 
olasılığı da o kadar yüksek olmaktadır. Erken yaştaki bu zorla evlendirmeler kız çocuklarının okul
dan alınmasına ve böylelikle de onların eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık kısırdöngüsüne 
hapsedilmesine yol açmaktadır. 

Sosyo-ekonomik durumu ve eğitimi düşük olan kız çocukları geleneksel rol olan doğurganlığa 
daha kolay mahkûm edilmekte ve daha çocuk yaşta kaldıramayacağı, kaldırmaması gereken bir yükün 
altına girmeye zorlanmaktadır. Genelde yasal olmayan evlilikler şeklinde olduğu için de bireyin me
deni nikâhla kazanacağı haklarından mahrum kalmasına ve mağduriyetine neden olmaktadır. Çocu
ğun eğitim hakkı, sağlıklı yaşama hakkı, üretime katılma yani çalışma hakkı da elinden alınmış olur. 
Erken evlilikler kadının statüsünün düşmesine ve daha yoğun cinsiyet ayrımcılığına maruz kalma
sına yol açmaktadır. 
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Yakın bir zaman öncesinde Adalet Bakanlığında yapılan bir çalışmada evlilik yaşının 14'e dü
şürülmesi teşebbüsü çok ürkütücüdür. Daha kendi çocukluğunu yaşamamış, başta eğitim hakkı olmak 
üzere bir dizi insan hakkı elinden alınmış, örselenmiş, güçsüz bırakılmış çocuk annelerle toplumu
muzu ileriye götüremeyiz. Kalkınmayı, uygarlığı yakalayamayız. 

Çocuklarımızın insan hakkı ihlallerine, cinsel istismarına ve toplumsal halk sağlığı sorununa 
neden olan erken yaş evliliklerinin önlenmesi için nedenlerinin araştırılması ve gereken önlemlerin 
alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bu çocuklarımızın insan haklan mücadelesidir. 
1) Canan Arıtman (İzmir) 
2) Ali Oksal (Mersin) 
3) Sacid Yıldız (İstanbul) 
4) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
5) Ahmet Ersin (İzmir) 
6) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
7) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
8) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
9) Bülent Baratalı (İzmir) 
10)AtilaEmek (Antalya) 
11) Kemal Demirel (Bursa) 
12) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
13) Zekeriya Akıncı (Ankara) 
14) Tekin Bingöl (Ankara) 
15) Çetin Soysal (İstanbul) 
16) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
17) Hüsnü Çöllü (Antalya) 
18) Abdulaziz Yazar (Hatay) 
19) Şevket Köse (Adıyaman) 
20) Hulusi Güvel (Adana) 
21) Ensar Öğüt (Ardahan) 
22) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 milletvekilinin, içme suyu sektöründeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya ortalamalarının çok altında kişi başına yıllık su tüketimimiz olmasına karşın mevcut tü

ketilen suların da mikroplardan arındırılmış, temiz, kaliteli, ucuz ve kolay ulaşılabilirlik konusunda 
insanlarımızın kafasında kuşkular, endişeler vardır. Halkımızın önemli bir kısmı yıllardır evlerindeki 
musluklardan akan suyu gönül rahatlığı ile içmekte, yemek, bulaşık ve temizlik işlerinde kullan
makta iken, son yıllarda yerel yönetimlerin yeterince kaynak aktarmaması, gerekli yatırımları yap
maması ve alınması gereken tedbirleri yerinde ve zamanında almaması sonucu yıllık cirosu 1 milyar 
500 milyon YTL'yi bulan yaklaşık 300 firmanın rekabet ettiği Türkiye Ambalajlı Su sektöründe va
tandaşlarımız çok ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Son günlerde bu şikayetlerin daha da bir yo
ğunluk kazandığına, birçok firmanın daha kaliteli suyu iyi şartlarda, ucuza halka sunma yarışı ile 
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servis yaparken, bazı kötü niyetli firmaların bu durumu fırsat bilerek markalı su damacanalarına ka
litesiz su doldurdukları, dolum tesislerinde yeterince özen gösterilmediği, hijyenik ortamlarda dolu
mun yapılmadığı, fahiş fiyatlarla satılarak vatandaşın kazıklandığı iddia edilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı'nca AB kriterlerine göre "İçme Suyu", "Kaynak Suyu" ve "Doğal Mineralli 
Su" şeklinde sınıflandırılarak ruhsatlandırılan, içme suyu sektöründe son günlerde, mikroplu, kali
tesiz ve kontrolsüz bir şekilde piyasaya sunulan, servis edilen damacana tabir ettiğimiz suların hal
kımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu ortaya çıktığını 
görüyoruz. Sadece Ankara'da 400 evde kullanılan damacana suyundan numune alınarak, suların mik
robiyolojik incelemesi sonucu, suların % 53, Tinde mikrobik etkenlerin pozitif çıktığı, % 12'sinin 
bulanık, % 99'unun sülfat ve kalsiyum ve potasyum açısından, % 98'inin sodyum ve magnezyum 
açısından, % 94'ünün klor ve % 14,3'ünün nitrit açısından uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı, ulu
sal basınımız da bu sonuçları yayınlayarak tüm kamuoyumuzla paylaştığını görüyoruz. 

Alınan su örneklerinde mikrobiyolojik üremenin ve suların anyon-katyon değerlerinin yüksek 
olduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca, ambalajlanmış su fiyatlarının da yerel yönetimlerin vatandaşa sunmuş olduğu 1 metre
küp suyun fiyatının çok üstünde ve fahiş fiyatla satılarak vatandaşın kazıklandığı iddia edilmektedir. 

"İçme Suyu", "Kaynak Suyu" ve "Doğal Mineralli Su" adı altında üretim ve dağıtım yapan fir
maların yeteri kadar denetlenemediği, dolum tesislerinde gerekli hijyenik kurallara uyulmadığı, am
balajlı sulardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonucu, yarısından fazlasının mikroplu 
çıktığı ve fiyatlarının da yüksek olduğu gibi birçok nedenlerle bir taraftan halkın sağlığı ile oynan
dığı, diğer taraftan kazıklandığı iddia edilmektedir. Bu iddiaların araştırılarak, vatandaşın sağlığı ile 
oynayan kötü niyetli kişi ve kurumlar ile görev ve sorumluluğunu yeterince yerine getirmeyen yet
kililer varsa ortaya çıkarılması ve bir daha bu gibi durumların yaşanmaması için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacı ile Anayasanın 98, Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105. maddelerine 
dayanarak bir Meclis Araştırma Komisyonu kurularak, konunun araştırılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

1) Tansel Barış (Kırklareli) 
2) Ali Oksal (Mersin) 
3) Çetin Soysal (İstanbul) 
4) Sacid Yıldız (İstanbul) 
5) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
6) Ahmet Ersin (İzmir) 
7) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
8) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
9) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
10) Bülent Baratalı (İzmir) 
11) Atila Emek (Antalya) 
12) Kemal Demirel (Bursa) 
13) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
14) Zekeriya Akıncı (Ankara) 
15) Tekin Bingöl (Ankara) 
16) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
17) Hulusi Güvel (Adana) 
18) Hüsnü Çöllü (Antalya) 
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19) Abdulaziz Yazar 
20) Şevket Köse 
21)Ensar Öğüt 
22) Ahmet Küçük 

(Hatay) 
(Adıyaman) 
(Ardahan) 
(Çanakkale) 

3.- Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan 'in bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mersin ili Silifke ilçesi Atakent Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte iken bombalı bir sal

dırı sonucu hayatını kaybeden Atakent Belediye Başkanı Fevzi Doğan'm ölümünün aydınlatılması 
ile ilgili Anayasa'nın 98. İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masını arz ederiz. 

(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Antalya) 
(Konya) 
(Karaman) 
(Bursa) 
(Ankara) 
(Gaziantep) 
(Tokat) 
(Konya) 
(Çankırı) 
(Mersin) 
(Adana) 
(Kırşehir) 
(Muğla) 
(Adana) 
(Kırıkkale) 
(Aydın) 
(Manisa) 
(Adana) 
(Adana) 
(Aydın) 
(Ordu) 

Gerekçe: 
26 Mayıs 2005 tarihinde kendisine ait limon bahçesinde patlayan bomba sonucu hayatını kay

beden Mersin İli Silifke İlçesi Atakent Belediye Başkanı merhum Fevzi Doğan cinayeti ile ilgili so
ruşturmada; cinayetin üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen, hiçbir ilerleme kaydedilmemiş, 
soruşturma dosyası faili meçhul olarak kapanma noktasına gelmiştir. 

Bu vahim olay o dönem epey gündemde kalmış basınımızda geniş bir biçimde yer almış ayrıca ba
sında çıkan farklı iddialar içeren haberler yayınlanmış bunun neticesinde belde halkı üzerinde geniş yankı 
uyandırmış bu üzücü olay halen kamuoyunda devam etmekte olup çeşitli yorumlar yapılmaktadır. 

i) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19̂  
20 
21 
22; 
23 
24; 

Kadir Ural 
Mehmet Şandır 
Behiç Çelik 
Hüseyin Yıldız 
Faruk Bal 
Hasan Çalış 
Necati Özensoy 
Bekir Aksoy 
Hasan Özdemir 

1 Reşat Doğru 
Mustafa Kalaycı 

1 Ahmet Bukan 
) AkifAkkuş 
1 Yılmaz Tankut 
) Metin Çobanoğlu 
) Metin Ergun 
) Kürşat Atılgan 
\ Osman Durmuş 
) Ali Uzunırmak 
) Mustafa Enöz 

Recai Yıldırım 
) Muharrem Varlı 

Recep Taner 
) Rıdvan Yalçın 
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Atakent küçük bir sahil beldesi olup olayın olduğu zaman henüz turizm mevsiminin başlama
mış olması ve ortamın sakin olması ve halen neticesinde Fevzi Doğan'ın faillerinin bulunamamış ve 
adalet önünde hesap vermemiş olması halkın kuşkularını artırmaktadır. 

Yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak Atakent Belediye Başkanı Fevzi Doğan'ın kaybının 
arkasındaki sebepler, bu konuda ortaya çıkan şüphelerin giderilmesi, kamuoyunun bu konuda bilgi
lendirilmesi için bu konunun yüce meclisimiz tarafından araştırılması gerekmektedir. 

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

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oyları

nıza sunacağım. 
A) TEZKERELER (Devam) 
2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in Türkme

nistan 'a yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesine ve 4-6 Ekim 2008 tarihlerinde de Moğolistan 'a gön
derilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/606) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 3-4 Ekim 2008 tarihlerinde Türkmenistan'a 

yaptığım resmi ziyarete, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın da iştirak etmesi ve adı geçen 
Milletvekilinin 4-6 Ekim 2008 tarihlerinde de Moğolistan'a gönderilmesi uygun görülmüş ve bu ko
nudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82'nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.18 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.29 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Başbakanlığın Anayasa'nın 82'inci maddesine göre verilmiş tezkeresinin oylamasında karar 
yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, yok. (AK PARTİ sıralarından "Var, var." sesleri) 
BAŞKAN - Elektronik cihazla oylamayı tekrarlıyorum, tartışmaya gerek kalmasın. 
İki dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, oku

tup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
B) ÖNERGELER (Devam) 
2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin (2/115) doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan 2/115 esas numaralı 4046 sayılı Özelleştirme Uygula

maları Hakkındaki Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim TBMM İçtüzüğünün 37. 
maddesinde öngörülen sürede görüşülmemiştir. 

Kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini saygılarımla 
arz ederim. 22/7/2008 

Mehmet Serdaroğlu 
Kastamonu 

BAŞKAN - Teklif sahibi Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özelleştirme 

Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifimin Komisyonda öngörülen sürede görü
şülmemesi nedeniyle doğrudan Genel Kurul gündemine alınması talebimle ilgili söz aldım. Sizleri 
en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, teklifimizin amacı tarıma dayalı sanayi kuruluşları ve tarımsal üretim 
yapan kuruluşların özelleştirilmesini geciktirmek ve alternatif ürünler için zaman kazanmaktır. Çünkü 
ülkemizde istihdamın en büyük bölümü tarımdadır. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının özelleştiril
mesiyle tarımsal istihdam ve üretim olumsuz etkilenecektir. Ülkemizde özelleştirmeler daha çok var
lık satışına dayalı olduğu için kuruluşu alanlar genellikle üretime devam etmemekte ve ham madde 
değiştirmekte veyahut da ham maddeyi yok pahasına almaya çalışmaktadırlar. Hâl böyle olunca da 
çiftçilerimiz bir anda işsiz kalıp mağdur olmakta, bunun doğal sonucu olarak da büyük şehirlere göç 
etmektedirler. 
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Değerli milletvekilleri, teklifimin tarım sektörümüzün içinde bulunduğu istihdam ve üretim so
runlarının katlanarak artmasını önlemek açısından fevkalade önem arz ettiğini vurgulamak isterim. 
Dünyada gıda fiyatlarının sürekli artacağı açıkça görülmektedir. Ülkemiz küresel iklim değişikliği
nin riskli ülkeleri arasında yer almaktadır. Küresel ısınmayla birlikte gıda üretimi hem bütün dünya 
için hem de ülkemiz için çok daha fazla stratejik hâle gelmiştir. Türkiye'de istihdamın büyük bö
lümü gerçekten tarıma dayalıdır ve ne yazık ki 2007 yılında tarım sektörü 7,3 nispetinde küçülmüş
tür. İçinde bulunduğumuz ortamda tarım ürünleri ihtiyacı her geçen gün artarken, tarımsal verimlilik 
ve üretimimizi artıracak her türlü çalışmayı yapmak hayati önem kazanmıştır. 

Tarımsal üretimimizi geleneksel yapısından kurtararak hem kendi ülkemizi besleyecek hem de bütün 
dünyaya mal satan, dolayısıyla zenginlik yaratan bir konuma kavuşturmak önceliğimiz olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifimizin asıl ve açık amacı öncelikle şeker fabrikalarının özel
leştirilmesini erteleyerek olabilecek mağduriyetleri ve olumsuzlukları önlemektir. Şeker fabrikaları
nın özelleştirilmesiyle birlikte çiftçimizin, şeker sektörünün, dolayısıyla tarım sektörümüzün 
yaşayabileceği sıkıntılar aşağı yukarı bellidir. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker Bey 13 Kasım 2007 tari
hinde hayvancılıkla ilgili bir gündem dışı konuşmaya verdiği cevapta Et Balık Kurumunun en son 
özelleştirilmesi gerektiğini, bu sebeple de kalan kombinaların özelleştirmenin sonuna bırakıldığını 
ifade etmişti. 

Sayın milletvekilleri, tarım ve hayvancılık iç içedir ve bir bütündür. Sayın Bakanın hayvancılığa 
dayalı sanayinin özelleştirmenin en sonuna bırakılmasını istemesi ne kadar doğal ve doğru ise ta
rıma dayalı sanayi kuruluşlarının da -dolayısıyla şeker fabrikalarının- özelleştirmenin sonuna bıra
kılması o kadar doğru olacaktır. 

Hemen açıkça ifade edelim ki özelleştirmeye karşı değiliz. Özelleştirmenin şeklini ve zamanla
masını uygun bulmuyoruz değerli milletvekilleri. Özellikle şeker fabrikalarının özelleştirmenin so
nuna bırakılması Avrupa Birliğine giriş süresi içerisinde önem taşımaktadır. Avrupa Birliği Şeker 
Rejimi Reformu 2014 yılına kadar devam edecektir. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde şeker ve şeker 
sanayisiyle ilgili belirsizlik 2014 yılında sonuçlandırılacaktır. Türkiye bu süreci dikkatle takip et
melidir ve şeker fabrikalarının satışını en azından bu süreç içerisinde durdurmalıdır. 

Bakınız, 1994-1995 yıllarında şeker fabrikalarını özelleştiren Fransa fabrikaları yeniden kamu
laştırmaya başlamıştır. Yani on iki on üç yıl sonra yaptığı yanlıştan dönmeye çalışmaktadır. Bu se
beple şeker sanayimizin kıymetini bilip gelişmeleri takip etmeliyiz. Tarım, sanayi ve istihdamda 
yaratacağı olumsuzlukları düşünerek gelecekte şeker kartellerine muhtaç olmamak için şeker fabri
kalarının satışını, dolayısıyla tarıma dayalı sanayinin özelleşmesini özelleştirmenin sonuna bırak
mak ülkemiz menfaati açısından çok doğru olanıdır. 

Değerli milletvekilleri, çiftçimizi, çalışanımızı, şeker tüketicimizi, millî şeker politikamızı, şeker 
sanayimizi ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Serdaroğlu. 
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - .. .daha da ötesinde tarım sektörümüzü yakından ilgi

lendiren kanun teklifimizin kabul görmesini arzu etmekteyiz. Teklifimizi "Muhalefetten geldi" diye 
reddetmenize üzüleceğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, bu şeker fabrikalarının 
acilen satışına lütfen karşı çıkın. 

Şeker fabrikaları altmış beş ilimizde doğrudan 6 milyon, dolaylı olarak da 10 milyon vatanda
şımızı ilgilendirmektedir. Ayrıca, kanun teklifimiz 20 milyonun üzerindeki çiftçimizi çok yakından 
ilgilendirmektedir. Bu sebeple, başta iktidar partisi olmak üzere altmış beş ilin çok değerli milletve
killeri olmak üzere bu kanun teklifimize destek istemekteyiz. 

- 2 3 8 -



TBMM B:24 2.12.2008 0 : 3 

Sonuç olarak, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile ta
rımsal üretim yapan kuruluşların en son özelleştirilmesine imkân tanıyan kanun teklifimizin kabulü 
yönünde oy kullanmanızı diler ve saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu. 
Teklif üzerine, bir milletvekili olarak, Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Dağdaş. (MHP sıralarından alkışlar) 
GÜRCAN DAĞDAŞ (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkındaki Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz aldım. 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifiyle, tarıma dayalı sanayi kuruluşları ve tarımsal üretim yapan 
kuruluşların özelleştirilmesi geciktirilerek çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmeleri için zaman 
kazandırılmasıyla birlikte, tarıma dayalı sanayi kuruluşunun ham maddesi olan tarım ürününe alter
natif ürün çeşitlemesi yapılması hedeflenmektedir. Kanun teklifinin işaret ettiği hakikatin ışığında 
Kars Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine dair düşüncelerimi ve Kars halkının içinde bulunduğu 
hâli dikkatinize getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 287 bin kişinin yaşadığı Kars'ın millî gelirden aldığı pay 886 dolar ve 
nüfusunun yüzde 25'i işsizdir. 2002 yılında 9.200 olan esnaf sayısı 2007 yılında 6 bine düşmüştür. 
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun yarısına yakını icra dairelerinin kapılarında ve tefeci elinde 
çırpınmaktadır. Kars'ın ektiği, biçtiği ve hayvanı para etmemektedir. Kars'ın ürettikleri için pazar ve 
rekabet şansı yok olmuştur. Devletin yaptığı süt fabrikası ile et kombinası özelleştirilmiş, özelleşti
rilmiş olan bu tesisler daha sonra kapanmıştır. Yine, devletin yaptığı çimento fabrikası, yem fabrikası 
ve ayakkabı fabrikası özelleştirilmiş, özelleştirilen yem fabrikası ve ayakkabı fabrikası daha sonra ka
panmıştır. Karslının elinde sadece şeker fabrikası kalmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne 
kadar devletin kurduğu altı tesisten dördü kapanmıştır. 

Sanayileşmenin sıfır düzeyinde kaldığı, organize sanayi bölgesinin terk edilmiş bir alana dön
düğü, yüksek oranda işsizliğin yaşandığı Kars'ta endüstrinin ayağı olan tarım ve hayvancılık sektö
ründeki tesisler kapanınca, Kars insanı büyük şehirlere göç etmeye mecbur kalmıştır. Sının bekleyen 
insanların göç etmesinin cepheden ayrılan asker anlamına geldiğini göremeyen yöneticiler, ne yazık 
ki Kars'ın stratejik öneminden ve üzerine yapılan hesaplardan da bihaberdir. 

Değerli milletvekilleri, Kars'ın pürmelâlini bir nebze de olsa dikkatinize getirmek istedim; acı 
ama gerçek bu. 

Tüm bu güç şartlara, yoksulluk ve yoksunluğa rağmen umudunu yitirmeyen Karslının şeker fab-
rikasındaki 415 çalışanı ve aileleri, 1.168 şeker pancarı üreticisi ve ailelerinin iktidardan talebi şeker 
fabrikasının özelleştirilmesinin geciktirilmesidir, mümkünse durdurulmasıdır; şeker fabrikasının 
Kars'ın elinden alınmamasıdır; Kars'ın var olan sıkıntılarının ortadan kalkması için iktidarın gere
ğini yapmasıdır; Karslının iktidardan ve yüce Meclisimizden talebi, Ankara'nın şefkatini göstermesi, 
Karslının serhadı bekleyen askerler olduğunu hatırlamasıdır. 

Değerli milletvekilleri, gördüğüm, anladığım ve hâline üzüldüğüm Kars'ı bilgilerinize sunmaya 
çalıştım. Kanun teklifinin kabulü yönünde bir karar çıkması dileğiyle yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Dağdaş. 
Sayın milletvekilleri, doğrudan gündeme alma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Doğrudan gündeme alınma önergesi reddedilmiştir. 
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D) DUYURULAR 
1.- 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap 

Kanunu Tasarısı 'nın Genel Kurulda görüşme programının bastırılıp dağıtıldığına ve bütçeler üzerinde 
şahısları adına söz almak isteyen milletvekillerinin söz kayıt işlemlerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Genel Kurulda görüşme programı bastırı
lıp dağıtılmıştır. 

Bütçeler üzerinde şahısları adına söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri, 4/12/2008 
Perşembe günü saat 9.30-10.30 saatleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu toplantı salonunda 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir. Başkası adına söz kaydı yapıl
mayacaktır. 

4/12/2008 Perşembe günü 9.30-10.30 saatleri dışındaki söz kayıtları Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünce yapılacaktır. 

Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak bütçenin tümü üzerinde her tur için ve bütçe gö
rüşmelerinin sonunda lehte ve aleyhte olmak üzere ve bunlardan sadece biri için kişisel söz kaydı 
yapılacaktır. 

Sayın üyelerimizin bilgisine sunulur. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gün

demin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince bu kısmın 6'ncı sırasında yer alan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 

35 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 52'nci sırada yer alan Bursa Milletvekili İsmet Büyükata-
man ve 32 milletvekilinin, millî eğitimdeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

VI.- MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunları ve okullar

daki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 milletvekilinin, eğitimdeki sorunların araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/94) 

BAŞKAN - Hükümet? Burada. 
Meclis araştırması önergeleri Genel Kurulun 25/10/2007 tarihli 12'nci ve 15/1/2008 tarihli 

49'uncu Birleşiminde okunduğundan tekrar okutmuyorum. 
İç Tüzük'ümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla Hükümete, si

yasi parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sa
hibine söz verilecektir. Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için yirmişer dakika, önerge sahipleri 
için onar dakikadır. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: CHP Grubu adına Ali Kocal, Zonguldak 
Milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Beytullah Asil. Şahısları adına da Ankara Mil
letvekili Yılmaz Ateş, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman söz istemişlerdir. 

- 2 4 0 -



TBMM B:24 2.12.2008 0 : 3 

Şimdi, önce Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Ben en son konuşayım Sayın Başkanım. 

Uygun görürseniz en son konuşayım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, gündemde yanlışlık var. 
BAŞKAN - İç Tüzük'e göre... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Gündemde yanlışlık var. Gündemde 2'nci maddede "Genel Kuru

lun 2-3 Aralık Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konu
larının görüşülmemesi..." Onun arkasında da 3'üncü maddede 2 Aralıkta tersi söylenmiş. Böyle bir 
gündem olur mu efendim? 

BAŞKAN - Sayın Genç, biliyorsunuz Danışma Kurulu önerileriyle bu daha önce karara bağ
lanmış bir konu olduğu için bugün bunu tartışmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama gündem doğru düzenlensin efendim, yanlış düzenlenmiş. 
BAŞKAN - Daha önce alınan karar gereğince bu şekilde düzenlenmiş oldu. 
Şimdi, İç Tüzük'ümüz gereğince Sayın Bakan, önce sizin konuşmanız gerekiyor. 
Süreniz yirmi dakika. 
Buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; bir grup milletvekili tarafından Meclis Genel Kurulunda bir araştırma önergesinin görü
şülmesi için bir önerge verilmiş, bu önergeyle ilgili olarak Hükümet adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Hükümetimizin 2002'yle 2008 yılları arasında, iktidara 
geldiğimizden beri en önemli önceliği, birinci önceliği eğitim olmuştur. Tabii, bizim önceliğimiz eği
tim olmakla birlikte eğitimin de önceliği öğretmenlerimizdir. Bir eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi 
için, eğitimde arzulanan kalitenin sağlanabilmesi için, eğitimde arzulanan hedeflere ulaşılabilmesi için 
birkaç faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Malumunuz, okulların fiziki altyapısının olması gereki
yor, eğitim çevresi dediğimiz şeydir bu. Sonra, bu fiziki yapının bir teknolojik altyapısı, donanımı ol
ması gerekiyor. İşin bir içerik, ruh tarafı var, bu da müfredatla belirlenir. Bir de bütün bu işlerin esas 
meyvesi olan, bütün bu fiziki altyapının, teknolojik altyapının, donanımın, dokümantasyonun ve öğ
retmenlerimizin, bütün insan kaynaklarımızın hizmet ettiği, öğrencilerimiz vardır eğitimde. Bütün 
amaç, onların iyi yetişmesi, hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlanmalarıdır. Dolayısıyla, öğ
retmen, öğrenci, fiziki altyapı, teknolojik altyapı, içerik, öz bir araya gelir ve eğitimi oluşturan bütün 
unsurları meydana getirir. Dediğim gibi, fiziki altyapınız çok iyi olabilir, teknolojik altyapınız mü
kemmel olabilir, dünyanın en harika binalarını yaparsınız, içini bilgisayarlarla, bütün eğitim mater-
yaliyle zenginleştirirsiniz, müfredatınız da çok iyi olabilir, ders kitaplarınız da çok iyi olabilir, ama 
eğer insan kaynağınızda bir problem varsa, işin esas kumandasında olan, öğrencileri yönlendiren, 
hayata hazırlayan, bir üst öğretim kurumuna hazırlayan öğretmen kitlenizde bir sıkıntı varsa orada 
arzulanan sonuca ulaşamazsınız. 

İşte bu bilinçle ve bu gerçekten hareket ederek, İktidarımız döneminde, okullarımızda özellikle 
biraz önce saydığım fiziki altyapı, teknolojik altyapı ve diğer konularda birçok adımlar atılmış, bir
çok gelişmeler sağlanmış ve birçok reforma imza atılmıştır. Bu arada, en önemli unsur olan öğretmen 
kitlemiz zenginleştirilmiş, geliştirilmiş ve bugün okullarda bulunan her 3 öğretmen arkadaşımızdan 
1 'isi İktidanmız döneminde atanmıştır. Usta öğreticileri buna dâhil etmiyorum, usta öğreticileri dâhil 
ettiğimiz zaman bu oran çok çok daha yukarılara çıkar. 
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Tabii, zaman zaman şöyle bir eleştiriyle karşılaşıyoruz: Efendim, niçin, işte bir taraftan kadrolu 
öğretmen, bir taraftan sözleşmeli öğretmen, bir taraftan ücretli öğretmen, usta öğretici, bunlar niye 
var? Bir sefer, bir şeyin altını çizeyim değerli arkadaşlarım: Bütün iktidarlar döneminde ücretli öğ
retmen vardı, bütün iktidarlar döneminde usta öğretici vardı, bütün iktidarlar döneminde vekil öğ
retmen veya zaman zaman "yedek öğretmen" olarak tabir edilen öğretmen kitlesi vardı. Bu dönem, 
sadece, bu işte artı olan, farklı olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 
atamış olduğumuz sözleşmeli öğretmenlerdir, ki sözleşmeli öğretmenler daha önce on bir aylığına ata
nıyorlardı ve her yıl bir ay işten çıkarılarak bir sonraki yıl tekrar işe atanmaları söz konusuydu, 
4/B'nin yapısı bunu gerektiriyordu. Fakat Hükümetimiz bir karar aldı, 4/B'ye tabi olan sözleşmeli öğ
retmenlerimizin de tıpkı kadrolu öğretmenler gibi on iki ay maaş almalarını sağladık ve işe başla, işten 
çık, bir daha başla prosedürüne gerek olmadığını tespit ettik ve şu anda sözleşmeli öğretmenlerimiz 
de on iki ay üzerinden maaşlarını alıyorlar. Zaman zaman, sözleşmeli öğretmenlerde eş durumu ta
yini yapılmıyor, şu konuda dezavantajları var, şeklinde bazı sızlanmalarla, bazı söylentilerle karşı
laştık. Değerli arkadaşlarım, stajyerliği kalkmayan bir öğretmen adayı kadrolu da olsa, sözleşmeli 
de olsa tayin talebinde bulunamaz. 657'nin yeni uygulamalarını bilen arkadaşlarımız bunu bilirler. 
Kadrolu da olsa, diyelim ki eşi Ankara'da çalışıyor, kendisinin Mardin'e tayini çıktı, "Efendim, ben 
Mardin'e atandım ama Ankara'ya gelmek istiyorum." diyemez, stajyerliği yani aday memurluğu 
kalktıktan sonra bu hakka sahiptir. Sözleşmeliler de bu hakka sahiptir. Sağlık Bakanlığındaki çakılı 
kadrolardan farklı olarak biz 4/B statüsündeki öğretmen arkadaşlarımızın da bu mazeret tayinlerini 
yapıyoruz, sağlık mazeretine tabi olanları da yapıyoruz. Öte taraftan, eğer doktora yapıyorsa, mas-
ter'ı malumunuz eğitim mazereti olmaktan çıkardık, bunu da yapıyoruz ama bu, kadrolular için de 
geçerlidir. 

Bir de şunun altını çizmek istiyorum: Dünyanın her yerinde, değerli arkadaşlarım, bir insan, 
"Ben parttaym çalışıyorum, kısmi zamanlı çalışmak istiyorum." deyip müracaat edebilir veya işve
ren böyle bir talepte bulunabilir. Diyelim ki bir ilçede haftada üç saat bir ders varsa ve birisi de, di
yelim ki bir hanımefendi, öğretmen kökenli, öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim kurumundan 
mezun "Ben çocuğumu büyütüyorum, ben haftada bir gün okula gitmek istiyorum, şu dersi vermek 
istiyorum." deyip bize müracaat edebilir veya ihtiyaç olması hâlinde bizim talep etmemizle böyle bir 
müracaat olabilir. "Efendim, niye ille de bu kadrolu değil?" şeklinde bir itirazın çok yerli yerinde bir 
itiraz olduğu kanaatinde değilim. Bütün gelişmiş Batı ülkelerinde, günde bir saat çalışan, iki saat ça
lışan, kısmi zamanlı çalışan, full-time, yani tam zamanlı çalışan insanlar vardır, bu, öğretmenler için 
de geçerlidir, diğer meslek grupları için de geçerlidir. 

Ücretli öğretmen uygulaması, zaten dediğim gibi, cumhuriyetin başından bugüne kadar başvu
rulan bir uygulamadır. Arkadaşlarımız, aslında eğitimle ilgili olanlar, eğitimi bilenler bunu da çok iyi 
bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bizden önce öğretmenevleri -ki öğretmenlerimizin özellikle 
gittikleri her yerde sıcak bir yuva olarak bulabildikleri öğretmenevleri- özelleştirme kapsamına alın
mıştı. Biz, orduevlerini özelleştirmediğimiz gibi, polisevlerini özelleştirmediğimiz gibi, özelleştiril
mesinin doğru olmadığına inandığımız gibi, öğretmenevlerinin de özelleştirilmesi doğru değildir 
dedik ve öğretmenevlerini de özelleştirme kapsamından çıkardık ve şu anda Hükümetimiz döne
minde 130 kadar yeni öğretmenevini öğretmenevi zincirimize ilave ettik ve Türkiye'nin birçok ye
rinde de öğretmenevleri açmaya, öğretmenevleri inşa etmeye veya hazır binaları kamulaştırarak 
öğretmenevleri olarak öğretmenlerimizin hizmetine, emrine, değerli arkadaşlarım, sunmaya devam 
ediyoruz. 
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Tabii, öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili olarak yine geçen hafta bir değerli milletve
kilimiz burada gündem dışı bir konuşma yaptı. Orada da "Öğretmen sefalet ücreti alıyor.", "Öğret
men açtır." şeklinde bazı ifadeler geçti. Ben, yine bu ifadelere karşılık olarak bazı cevaplar vermiştim, 
onları tekrar huzurunuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii, resmî rakamlarla konuşmamız lazım. 2002 yılında 9'un 1 'inden gö
reve başlayan bir öğretmen adayının, yani mesleğe henüz başlayan bir öğretmen adayının almış ol
duğu maaş 470 YTL idi. Peki, bugün nedir bu arkadaşımızın aldığı ücret, yani çıplak maaş, ek ders 
ücreti hariç aldığı maaş? 1.196 YTL'dir, yaklaşık 1.200 YTL'dir. Peki, nedir buradaki artış? Bu artış, 
değerli arkadaşlar, ek ders ücreti dâhil edildiği zaman yüzde 145'tir. Çünkü, öğretmenlerin ek ders 
ücretleri 3 küsur YTL idi, biz 5 küsur YTL'ye çıkardık, bir anda yüzde 47'lik bir artış yaptık ve şu 
anda öğretmen ek ders ücretleri, değerli arkadaşlarım, 5,9 YTL'dir. Bir öğretmen arkadaşımız 165 
YTL alırken -bugün eğer tam altmış saat üzerinden ek ders ücreti alıyorsa- bugün 360 YTL ek ders 
ücreti alıyor ve yüzde 118'dir buradaki artış, rakamsal artış yüzde 118'dir. Tekrar altını çiziyorum: 
Ek ders ücreti dâhil, 2002'de -9'un 1 'inden maaş alan bir öğretmen arkadaşımızın aldığı maaşı esas 
alıyoruz- 9'un 1 'inden maaş alan bir öğretmen adayı 470 YTL alıyordu, şu anda 1.200 YTL alıyor. 
Ek ders ücretiyle birlikte bu artış yüzde 145'tir. TÜFE'deki artış 2002 ile 2008 arasında yüzde 
72,55'tir değerli arkadaşlarım. Bunu düştüğünüz zaman, yani enflasyondan arındırdığınız zaman, 
öğretmen maaşlarında yapılan reel artış, refah payı artışı yüzde 72,45'tir değerli arkadaşlar. 

Şimdi, peki, bu para çok mudur? Bu para öğretmenler için yeterli midir? Kimseye muhtaç ol
madan bu para öğretmenler için yeterli midir diye sorarsanız, bu paranın öğretmenler için yeterli ol
madığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, herkes biliyor. Keşke -geçen yine burada huzurunuzda 
ifade etmiştim- imkânlarımız çok daha iyi olsaydı, millî gelirimiz çok daha yüksek olsaydı, biz, öğ
retmenlerimize bugün verdiğimizin üç katı daha fazla ücret ödeyebilseydik. 

Yine, değerli arkadaşlarım, ben, ders ücretleriyle ilgili olarak da bir açıklamayı tekrarlamak is
tiyorum. Ben Hükümetimize bir tasan taslağı gönderdim. Öğretmen ek ders ücretlerinin net 9,8 YTL 
olmasını isteyen bir talepti bu. Fakat, maliye, hazine konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptılar, bütçe 
imkânlarını önümüze getirdiler, neticede, bizim dediğimiz oranda gerçekleşmedi. Biz 9,8 YTL iste
miştik, bugün 6 civarındadır, 5,9 YTL olmuştur. Bazı arkadaşlarımız, gerek muhalefet milletvekil-
lerimiz gerek bazı eğitim sendikaları "Efendim, Sayın Bakan bizi kandırdı." dediler. Şimdi, ben de 
kendilerine haklı olarak şunu söyledim, dedim ki: Sendikalarınız, işçi veya memur sendikaları işve
renin karşısına geçip de bir ücret istiyor, diyelim ki 300 istiyor, ama yapılan müzakereler sonucunda 
180'de anlaşıyorlar, o sendikalar sizi kandırmış mı oluyor? Ben öğretmen arkadaşım adına, mesai ar
kadaşlarım adına, birlikte çalıştığım insanlar adına her zaman maliyeden, her zaman devletimden 
daha fazlasını isterim, bu benim görevimdir, onların sendikalığını yapmak -tabii ki ben bir sivil top
lum örgütü anlamında söylemiyorum- onların haklarını savunmak, daha insanca yaşayabilecekleri, 
merde namerde muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir ücret talebinde bulunmak, benim, Millî Eği
tim Bakanı olarak görevimdir, ben bu görevimi yaptım. Ama dediğim gibi, gerçekleşen 5,9 YTL'dir 
şu anda ve maaşlarıyla birlikte yapılan artış da budur arkadaşlar, resmî rakamlar ortadadır ve kimin 
itirazı varsa bunları inceleyebilir. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra bir şey daha söyleyeyim. Hatırlıyorsanız Dünya Bankası Türkiye 
Direktörü bir açıklama yaptı, dedi ki: "OECD ülkeleri içerisinde öğretmene gayrisafı millî hasıladan 
pay verme açısından en yüksek ücreti Türkiye veriyor." Bana sordular gazeteciler. Ben de dedim ki: 
"Dünya Bankası Direktörünün söylediği doğrudur. Fakat bizim öğretmenlerimizin maaşını azaltmak 
gibi, onların kazanılmış haklarını geriye götürmek gibi bir tavrımız olamaz. Olsa olsa biz öğretmen
lerimize daha fazla nereden, nasıl kaynak temin edebiliriz, ek olarak onlara nasıl başka ücretler temin 
edebiliriz, biz bunun peşindeyiz ve bunun çabası içerisindeyiz." dedik değerli arkadaşlarım. 
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Şimdi bir şey daha: Bakın, öğretmen arkadaşlarımızın, biliyorsunuz her eğitim-öğretim yılının 
başında "eğitim-öğretime hazırlık ödeneği" adı altında kendilerine ödenen bir para var. Biz iktidara 
geldiğimiz zaman bu 175 YTL idi. Peki, bu, 2009 yılında kaç YTL olmuştur? 515 YTL olmuştur. 
Artış oranı yüzde kaçtır? Yaklaşık yüzde 200'dür. Bakın, 175 YTL'den 515 YTL'ye çıkmıştır. Tek
rar altını çizmek istiyorum arkadaşlar: Bu fazla mı? Elbette fazla değildir. Kamu çalışanlarının ge
neli için söylüyorum: Belli meslek gruplarını eğer çıkarırsanız, Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği 
ülkeleriyle, kalkınmış dünya ülkeleriyle mukayese ettiğiniz zaman bizim ülkemizde kamu çalışan
larının maaşları tatmin edecek düzeyde değildir. Bu Karayollarındaki mühendis için de böyledir, 
DSİ'de çalışan mühendis için de böyledir, pratisyen hekim için de böyledir, ziraat teknisyeni için de 
böyledir, öğretmenlerimiz için de böyledir. 

Bir hükümetin başarısı veya başarısızlığı bir şeyi nereden alıp nereye götürdüğüyle ölçülür. Ne
tice itibarıyla eğer biz reel olarak öğretmenleri enflasyona ezdirseydik, öğretmenler enflasyonun al
tında bir ücret artışına tabi tutulsalardı, onlara bu reva görülseydi, muhalefetin de, öğretmen 
arkadaşlarımızın da, bütün kamuoyunun da bu manada bize bühtan etmeye, sitem etmeye, bizi eleş
tirmeye hakları vardı. Ancak -altını çiziyorum- başlanan nokta ile gelinen nokta arasında ciddi me
safeler kat edilmiştir. Ancak, burada, istediğimiz, arzuladığımız ücretlere ulaştığımızı hiçbir zaman 
iddia etmedik, bugün de böyle bir iddiam yok. 

Bir başka şey değerli arkadaşlar, biz öğretmenliği kariyer meslek hâline getirelim dedik ki, öğ
retmenliğin olması gereken budur. Saygı duyuyorum, muhalefet o zaman da karşı çıktı, dedi ki: "Ne 
demek şimdi efendim, öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen? Bu, öğretmenler arasında bir iki
lik yaratacak." Biz de dedik ki: "Bakın, üniversitelerde yardımcı doçent var, doçent var, profesör var, 
hiç böyle bir ikilik söz konusu değil. Öğrenciler ders alırken de 'Bu derse yardımcı doçent giriyor, 
ben bu derse girmek istemiyorum.' falan da demiyorlar." Ve arkadaşlarımızın kendi alanlarındaki 
yayınları takip etmeleri, kendilerini yenilemeleri, değişen şartlara ve zamana göre öğrencilerine daha 
fazla faydalı olabilmeleri için de onları araştırmaya, okumaya ve kendilerini yenilemeye sevk eden 
bir sistemdi bu. Ama ana muhalefet partisi, biliyorsunuz, bunu da Anayasa Mahkemesine götürdü ve 
bununla ilgili de bir iptal kararı çıktı. Ama kazanılmış olan haklar şu anda devam ediyor, 100 bine 
yakın arkadaşımız "uzman" ve "başöğretmen" kadrolarındadırlar ve onların özlük haklarında diğer 
arkadaşlarına göre yüzde 20-25'lik bir artış sağlanmıştır. Bu da bence son derece önemli bir şeydir. 

Bu arada, öğretmenlerimizin atamalarında şöyle bir sekiz dokuz yıl öncesini, yedi yıl öncesini 
hatırlamaya çalışalım arkadaşlar: Öğretmenliğe müracaatlar bir çileydi, kuyruklar oluşurdu. Bir kere, 
form almak için kuyruğa girerdiniz, formu alırdınız, bankaya para yatırmanız gerekiyordu, bankada 
bir kuyruk meydana gelirdi, o makbuzları alıp içeriye verirdiniz. Bin bir türlü evrak istenirdi ve öğ
retmenlik mesleğine, öğretmenliğin şerefine, şanına yakışmayan görüntülerle karşılaşırdık. 

Bakın, yakın zaman önce, biz, 13 bin öğretmenin atamasını yaptık arkadaşlar, elektronik or
tamda üç buçuk dakikada tayin ettik, arkadaşlarımızın atamasını yaptık. 

Efendim, "Sabıkasızlık belgesi getir." yok. "İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti getir." 
de yok. Bütün bu evraklar, ilgili kurumlardan yine elektronik sistem üzerinden alınmaktadır. Adalet 
Bakanlığının sistemine girerek, oradan, kişinin sabıkası var mı yok mu, bunu tespit etmek pekâlâ 
kolaydır bugünkü şartlarda ve bu da yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün il içi atamalar, il dışı atamalar, açıktan atamalar, efendim, naklen ata
malar, ilk atamalar, bütün atama sistemi elektronik ortamda yapılmaktadır ve puan üstünlüğü esasına 
göre yapılmaktadır. Bugüne kadar bir öğretmen adayından şunu duyduğunuz mu: Arkadaşımın puanı 
74'tü onu atadılar, benim 75'ti beni atamadılar. Böyle bir şeyi kimse söyleyemez, çünkü yoktur. 
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Şöyle olabilir: Her branş kendi içinde yarıştığı için diyelim ki beden eğitimcilerin gelip kaldıkları 
puan 55 olabilir, ama biyoloji 90'da kalabilir. Her branş kendi içerisinde yarışıyor. Burada bir fark
lılık söz konusudur. Kaynağınıza göre, müracaat eden insan sayısı ve sizin yapacağınız atama sayı
sına göre bu değişebilir. Ama kesinlikle aynı kategorideki ve branştaki öğretmenler arasında en ufak 
bir torpil ve haksızlık söz konusu değildir. Bu, son derece adil bir sisteme bağlanmıştır ve mesai kav
ramı haftada yedi gün ve günde yirmi dört saate çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Okulda, efendim, 
kendi evinde veya herhangi bir bilgisayar bulunan bir yerde öğretmen arkadaşımız tayiniyle ilgili 
olarak sisteme girer ve gerekli atamayı yapar. Artık Millî Eğitim Bakanlığının koridorları çarşamba 
pazarı görüntüsü sergilemiyor. Bu manada öğretmenlerimizin, öğretmenlik mesleğinin şanına, şere
fine yakışır bir atama sistemi getirilmiştir, tayin-terfı sistemi getirilmiştir. Bunu da özellikle huzur
larınızda ifade etmek istiyorum. 

Bir de, biz, zorunlu atama bölgesini, değerli arkadaşlar, ilçe bazına indirdik. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Eskiden, malumunuz, il bazmdaydı 

bu zorunlu atama bölgesi. Şimdi, Ankara, Kayseri, zorunlu atama bölgesi değil, Bursa değil, Balıkesir 
değil veya Kastamonu değil. Ama Kastamonu'nun öyle ilçeleri vardır ki, Doğu ve Güneydoğu'daki 
ilçelerle aşağı yukarı kalkınmışlık düzeyi imkânları itibarıyla aynıdır. Biz bunu, Ankara'nın Güdül 
ilçesi ile Çankaya ilçesini bir tutan bir anlayışın doğru olmadığını düşündük ve zorunlu atama böl
gesi meselesini ilçe bazına indirdik ve şu anda bütün Türkiye'de bu uygulanmaktadır. Öğretmen ar
kadaşlarımız da bundan son derece memnundur. 

Değerli arkadaşlarım, TOKİ ile işbirliği yaparak -bazı sivil toplum örgütleri de işin içerisine 
dâhil oluyorlar, öğretmenlerimiz zaman zaman kendileri organize oluyorlar- öğretmenlerimizin çok 
daha rahat ödeme şartlarıyla ev sahibi, konut sahibi olabilmeleri için de ciddi hamleler yaptık. Tabii, 
öğretmen kitlemiz çok büyük bir kitledir. Ama, onlar için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan 
sonra da bu gayretimiz ve çabamız devam edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum hemen. 
Tabii, bu aşamada, eğitim, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 70 milyon insanının hepsini ilgi

lendiren bir alandır. 15 milyon ilk ve ortaöğretimde öğrencimiz var. Yükseköğretim, yaygın öğretimle 
birlikte öğrenci mevcudumuz 20 milyon. 1 milyona yakın Millî Eğitim Bakanlığının personeli var. 
Geçen yine bir milletvekili arkadaşım dedi ki: "En fazla personeliyle ilgili mahkemelik olan bakan 
Sayın Bakan'dır." dedi. Bu doğru olabilir. Çünkü, kamuda çalışan personelin yüzde 45'i neredeyse 
Millî Eğitim Bakanlığında çalışıyor. Şimdi, diğer bütün kurumlardan yüzde 55'lik bir problem ge
lirse, Millî Eğitim Bakanlığından yüzde 45'lik bir problem gelirse insan kitlesi ve kaynak itibarıyla 
bunu orantıya vurduğunuz zaman bunun son derece normal olduğunu görürsünüz. Böyle bir büyük 
kitlenin şüphesiz problemleri de vardır. Her şey sütlimandır, gül gülistandır gibi bir iddiamız yok. 
Ama tekrar arz ediyorum. Başladığımız nokta ile şu anda geldiğimiz nokta arasında eğitimin lehine, 
öğretmenin lehine ve alt yapımızın lehine gerek eğitime erişim gerek kalite gerekse alt yapı açısın
dan devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Halkımız da, milletvekiUerimiz de, kamuoyu da bunun far
kındadır. Ama, değerli muhalefet milletvekiUerimiz böyle bir meseleyi eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine getirdilerse kendilerince mutlaka gördükleri problemler vardır. Onlan da burada 
müzakere ederiz. Haklı oldukları bir nokta varsa da notlarımızı alırız. Gerekli müdahaleleri yaparız. 
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Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Ali Kocal konuşacaktır. (CHP sı

ralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Kocal. 
CHP GRUBU ADINA ALİ KOCAL (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerimizin sorunlarının ve okullardaki yetersiz

liklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nm 98, İç Tüzük'ün 
104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması önergemiz hakkında Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi şahsım ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, izin verirseniz konuşmama geçmeden önce Sayın Bakanın vurguladığı bir iki 
konuyla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Bakan, 2002 yılından bu yana Hükü
metin birinci önceliğinin eğitim meselesi olduğunu ve o konuda da çok büyük atılımlar yaptıklarını, 
başarılı çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ettiler ama şimdi, biraz sonra, burada konuşacağız, ar
kadaşlarımız bu konudaki düşüncelerini ortaya koyacaklar böyle olup olmadığını göreceğiz. Çünkü 
eğitim birinci önceliği olamamıştır bu Hükümetin, bunu sizlerle paylaşmak isterim. 

Bir başka konu, tabii, şu andaki öğretmenlerin üçte l'inin kendileri döneminde atandığını ifade 
ettiler. Bu, tabii, doğru olabilir ama emekli öğretmenler var, ne kadar çok emekli öğretmen olduğunu 
da ortaya koyması gerekiyordu. Ayrıca bu vekil öğretmenlik, usta öğreticilik, sözleşmeli öğretmen, 
daha önceki hükümetler döneminde olduğunu da ifade ettiler. Evet, bu doğrudur, önceki hükümetler 
döneminde de vardı ama önceki hükümetler döneminde sırada bekleyen yüz binlerce öğretmen yoktu, 
şimdi sırada bekleyen yüz binlerce eğitim fakültelerini bitirmiş öğretmenler var, o zaman yetişmiş öğ
retmenimiz yoktu. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili, onların da stajyerliğinden bahsettiler. Böyle bir şey 
söz konusu değil benim bildiğim kadarıyla, sözleşmeli öğretmenin stajyerliğinin kaldırılmasıyla il
gili bir durum söz konusu değil. 

Öğretmenevlerinden bahsettiler Sayın Bakan. Öğretmenevlerinin çoğaldığından, sayısının art
tığından, niteliğinin arttığından bahsettiler. Doğrudur kısmen ama şunun altını çizerek söylüyorum: 
Öğretmenler ne yazık ki, öğretmenlerin hiç biri Ankara Başkent Öğretmenevinde kalamıyorlar çünkü 
Ankara Başkent Öğretmenevinin fiyatları, uygulanan fiyatlar öğretmenlerin orada kalmasına elverişli 
değildir, Sayın Bakanın dikkatine sunuyorum. 

Ayrıca Sayın Bakan, öğretmenlerin ders ücretlerinin artırılmasıyla ilgili çok büyük çaba sarf 
etmiş, Hükümet içerisinde tavır koymuş, talepleri olmuş ama ne yazık ki Maliye Bakanından geri dön
müş. Bu iyi. Sayın Bakan bunu söylüyorsa iyi. Demek ki Sayın Bakan bu konuda başarısız olmuş, 
başarısızlığını kendisi de ortaya koyuyor. 

Evet, bir de atamalarla ilgili Sayın Bakanımız bir şeyler söylediler. Bu atamalarda işte normal 
ölçütlere, hakkaniyet ölçütlerine dikkat ettiklerini ifade ettiler ama bu Yönetici Atama Yönetmeliği 
kendi dönemlerinde bildiğim kadarıyla tam dört kez değişti. Bu niye değişiyor? Aynı kişi tarafından 
değiştiriliyor bir de, farklı bir bakan gelmiş olsa yahut da Hükümet değişmiş olsa evet ama aynı 
bakan, aynı Hükümet döneminde Yönetici Atama Yönetmeliği'ni dört kez değiştiriyorsunuz ve en 
son değiştirdiğinizden üç gün önce 76'ncı maddeyi kullanarak bir sınıftan bir öğretmen arkadaşı
mızı alıyorsunuz, Ankara'nın göbeğinde bir ilköğretim okuluna müdür yapıyorsunuz Yönetici Atama 
Yönetmeliği'ni yayınlamadan üç gün önce. Bunları dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yani Sayın Ba
kanın ifade ettiği gibi, Türkiye'de eğitimle ve öğretmenlerle ilgili pembe tablo yoktur. Onu da şimdi 
açıklamaya çalışacağım. 
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Evet, değerli arkadaşlar, hepimizi bugünlere taşıyan ve üzerimizde büyük emekleri olan değerli 
öğretmenlerimizin sorunları ve çözümlerini araştırmak için kuracağımız Meclis araştırma komisyo
nuyla öğretmenlerimize karşı olan borcumuzu kısmen de olsa ödemeye çalışacağız, tabii kurulursa 
bu komisyon. 

Anayasa'nm 42'nci maddesi ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası, eğitimin çağdaş, demo
kratik, laik, Atatürk ilke ve devrimleriyle cumhuriyet esasları çerçevesinde olması gerektiğini hükme 
bağlamıştır. Yine, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası'nm 43'üncü maddesinde, "Öğretmenlik, 
Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği
dir." denilmektedir. O nedenle, çocuklarımızı, gençleri yetiştiren öğretmenlerin görevlerini en iyi bi
çimde yerine getirebilmeleri için sorunlarının tespit edilerek, çözüm yollarının araştırılması ve sonuç 
alınması da gerekmektedir. 

Yurdun her köşesinde özveriyle çalışan öğretmenlerin, yıllardır ekonomik ve sosyal sorunları ne 
yazık ki çözülememiştir. Öğretmenler geçinebilmek için ikinci bir iş yapmak zorunda bırakılmıştır. Ya
pılan araştırmalarda, ülkemiz öğretmenlerinin dünya öğretmenlerine göre daha çok çalıştığı hâlde bir
çok ülkenin öğretmenlerinden daha az ücret aldığı saptanmıştır yani Sayın Bakanın dediği gibi değil. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin olumlu gelişimi için en büyük görevi üstlenen öğretmenlerin ça
lışma koşulları ve ekonomik durumlarını zaman geçirmeden iyileştirmek zorundayız. Çocuklarımı
zın gelişmiş dünya çocuklarıyla her alanda yarışması onların en iyi biçimde yetiştirilmelerine bağlıdır. 
Bunun da yolu, onları yetiştirecek öğretmenlerin sorunlarının çözülmesine, durumlarının iyileştiril
mesine bağlıdır. Bunun için, eğitim ve öğretim hizmetlerini üstlenen öğretmenlerin ve diğer görev
lilerin ekonomik ve sosyal sorunlarını saptamak, çözüm yollarını ortaya koymak için Meclis 
araştırması istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenler, yaptıkları işin doğası gereği kendilerini çok yönlü olarak ye
tiştirmek durumundadırlar. Ancak yıllardır öğretmenler ve eğitim çalışanları yoksulluk, memur, hiz
metli ve idari personel ise açlık sınırının altında maaş almaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında 
yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen fedakârca çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim emekçi
leri insanca yaşam mücadelesi vermektedirler. 

Bilindiği gibi, son yıllarda, ülkemiz, cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı, en zor sürecinden geç
mektedir. Bu süreçte yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği en üst düzeye çık
mıştır. Kamu çalışanları, işçiler, esnaf, köylü ve emekliler, açlık ve yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Kamu çalışanlarına 2009 yılı için yüzde 4+4,5 gibi utanç verici bir maaş artışı öngö
rülürken zorunlu harcamalarımıza yüzde 60'lara varan zamlar yapılmış, yapılmaya da devam et
mektedir bildiğiniz gibi. 

Türkiye'nin gelecek kuşaklarını yetiştiren öğretmenleri yoksulluğa, sefalete ve açlığa mahkûm 
etmemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Tabii, Sayın Bakan böyle olmadığını iddia ediyor. Bu da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani bizlerin görevidir. Tüm toplumsal kesimler gibi yüz binlerce 
eğitim ve bilim emekçisi de art arda gelen zamlar sonrasında ekonomik olarak ciddi bir darboğaza 
girmiştir. Memur zammı, şimdiden buhar olmuş gitmiştir. Türkiye'de öğretmenlere yoksulluk sını
rının yarısından daha az ücret ödenmesi ve diğer eğitim emekçilerinin açlık sınırında yaşamak zo
runda kalması, millî eğitimin temel amaçlarından uzaklaşılmasma yol açmak demektir. Nitelikli ve 
bilimsel bir eğitim yaratmak istiyorsak, yüz binlerce eğitim emekçisini ekonomik ve sosyal açıdan 
doyuran bir alternatif yaratmak zorundayız. Ülkemizde öğretmenler yoksulluk sınırının altında, 
memur ve hizmetliler açlık sınırında maaş almaktadır. Bu durum, yaşanan yoksulluğu mutlak olarak 
artıracak, diğer ülkelerde çalışan eğitim emekçileriyle aramızdaki sosyoekonomik uçurumu daha da 
büyütecek niteliktedir. 
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Türkiye ile diğer OECD üyesi ülkelerde çalışan öğretmenlerin yıllık toplam çalışma sürelerini 
karşılaştırdığımızda ülkemizdeki durumun vahametini görmemek mümkün değildir. Örneğin, İs-
koçya'da öğretmenler yıllık toplam olarak 1.365 saat çalışmaktadır, Çek Cumhuriyeti'nde 1.652 saat 
çalışmaktadır, Almanya'da 1.765 saat çalışmaktadır, Türkiye'de 1.832 saat çalışmaktadır, OECD 
ortalaması ise 1.662. OECD verilerine göre 2008 yılında Türkiye'de bir öğretmen ortalama 1.832 saat 
çalışmaktadır ve bu, 170 saat daha fazla çalıştığı anlamına gelmektedir. 

Türkiye'de öğretmenler, çalışma saatlerinin diğer OECD ülkelerindeki meslektaşlarından fazla 
olmasının yanı sıra çalışma ve yaşam koşulları bakımından da oldukça kötü durumdadırlar. Bugün 
Türkiye'de öğretmenlerin büyük bölümü geçim sıkıntısı çekmekte ve giderlerini karşılayabilmek 
için, hepimizin bildiği gibi ve az önce de ifade ettiğim gibi, ek iş yapmak zorunda kalmaktadırlar. Öğ
retmenlerimizin kendi mesleği dışında ek iş yapmak zorunda kalması hem onların daha fazla yorul
masına neden olmakta hem de eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Değerli arkadaşlar, yine Sayın Bakanımız tarafından öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili güzel söz
ler söylendi ama geçtiğimiz günlerde yine yapılan bir araştırma sonucu bunu söylemiyor. OECD ül
kelerindeki öğretmenlerin aldığı maaşlara kısaca bakacak olursak, örneğin Avusturya'da en düşük 
maaşlı bir öğretmen yılda 27 bin -küsuratını söylemiyorum- dolar maaş alıyor, Fransa'da 23 bin dolar 
maaş alıyor, Portekiz'de 20 bin dolar maaş alıyor, Yunanistan'da, hemen yakınımızda, 26 bin dolar 
maaş alıyor en düşük alan ama bizim ülkemizde 12 bin dolar maaş alıyor en düşük alan arkadaşımız. 
9/2 üzerinden söylüyorum bunları. 

Peki, en yüksek alana baktığımız zaman -en yüksek alanlarda Avusturya'yı örnek vermiştim- en 
yüksek alan 54 bin dolar alıyor yıllık Avusturya'da. İtalya'da -örneğin- 35 bin dolar alıyor, hemen 
yanımızda, Yunanistan'da 38 bin dolar alıyor ama Türkiye'de en yüksek maaşlı öğretmenimiz 15 
bin dolar alıyor. Bu demek ki Sayın Bakanın söylediği doğru değildir. 

Evet, değerli arkadaşlar, OECD ülkelerinde en üst derecede olan bir ilköğretim okulu öğretme
ninin yıllık toplam geliri açısından değerlendirdiğimizde -biraz önce ifade ettim- OECD ülkelerinde 
bu ortalama 46.290 dolardır. Türkiye'de ise en üst derecedeki öğretmenin yıllık maaşı 15.780 dolar
dır. Görülüyor ki öğretmenlerimizin aldığı maaşlar bir ailenin gıda, kira, ulaşım, yakacak, elektrik, 
su, haberleşme, giyim, eğitim, sağlık, iletişim, kültür gibi temel ihtiyaçlarının yarısını bile karşıla
yamayacak düzeydedir. 

Yine öğretmenlerin maaşına bir bakacak olursak... Yani 2002'den günümüze maaşların yüzde 
145 oranında arttığını söyledi Sayın Bakan. Doğru olabilir, yapılan hesabın nasıl yapıldığını bilmi
yorum ama şunu bir görmemiz gerekiyor: Öğretmenler, 2002 yılında 9/2'de çalışan bir öğretmen 
456 YTL maaş alıyordu ve bu maaşla ihtiyaçlarının, biraz önce saydığım ihtiyaçlarının yüzde 43'ünü 
karşılayabiliyordu. Yine 2005'te 9/2'deki bir öğretmen 747 lira alıyordu ve ihtiyaçlarının yüzde 
42'sini ancak karşılayabiliyordu. Günümüzde öğretmen -Sayın Bakanın iftiharla ifade ettiği- 1.171 
YTL alıyor ve ihtiyacının ancak yüzde 48'ini karşılayabiliyor. Bunları yoksulluk sınırına göre ifade 
ediyorum. Çünkü 4 kişilik bir ailenin alması gereken en az ücret 2.417 YTL olmalıdır. 

Tabii, öğretmenler açısından durum böyleyken memur ve hizmetlilerin durumu açısından tablo 
daha da vahimdir değerli arkadaşlar. Hizmetli ve memurlar açlık sınırının altında yaşam mücadelesi 
vermekte ve görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 

İktidarın ifadesiyle ekonomi büyümüş, işsizlik ve enflasyon oranları azalmış, kişi başı millî gelir 
yükseltilmiş ise eğer, açlık ve yoksulluk sınırına yönelik rakamlara baktığımızda tüm bu söylemle
rin havada kaldığını görmemek mümkün değil. Çünkü Ekim 2008 itibarıyla açlık sının 742 ve yok
sulluk sınırı ise 2.417 YTL olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı okullara yeterli ödenek ayıramadığı için eğitim 
harcamalarının önemli bir bölümü öğrenci velilerinin üzerinden karşılanmaktadır. 2009 yılı eğitim 
bütçesi gerek genel içeriğiyle gerekse eğitime ayrılan payın ihtiyacın çok altında olması nedeniyle 
önümüzdeki yılın öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri açısından çok daha zor geçeceği anla
mına gelmektedir. Aynı zamanda, kriz yılı olacak dediğimiz 2009 yılının tüm halkımız gibi öğret
menler, öğrenci ve veliler açısından da sorunlarla dolu bir yıl olacağını görmek lazım. 

Değerli milletvekilleri, eğitimden beklenen amaçların gerçekleşmesi, artan öğrenci sayısı, ders
lik açıkları, eğitimin niteliğinin yükselmesi, fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, en 
fazla 30 öğrencili sınıfların oluşturulması ve 140 bin öğretmen açığının giderilebilmesi için Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin millî gelire oranı artırılmalıdır. Tabii, Sayın Bakan artırmak için çaba sarf 
ediyor ama Maliye Bakanı anlaşılan buna yol vermiyor. Millî eğitim payını yükseltmediğimiz sürece 
sorunları gelecek yıllara ertelemekten başka bir çaremiz olmayacaktır. 

Okullaşma oranlarına Millî Eğitim Bakanlığının 2008 yılı rakamları açısından bakıldığında tab
lonun hiç de iç açıcı olmadığını görmek mümkündür. Okul çağındaki nüfusun ilköğretimdeki okul
laşma oranı yüzde 97 iken ortaöğretim çağındaki çocukların sadece yüzde 58'i okullara devam 
edebilmektedir. Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 20'ler düzeyindedir. Ülkemizde okurya
zar olmayan nüfusun çok büyük bir bölümü kadınlardır ve kadınlarımızın yüzde 80'i okuma yazma 
bilmemektedir. 

Türkiye'de toplam öğrenci sayısıyla kıyaslandığında okul, derslik ve öğretmen sayısının yeter
siz olduğu bilinmektedir. Öğrenci sayısı her yıl belli bir oranda artmasına karşın okul, derslik ve öğ
retmen sayısı bu artışın oldukça gerisinde kalmıştır. Okul, derslik ve öğretmen açıklarının 
giderilememesi eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta, eğitim hizmetinin nite
likli ve sağlıklı verilmesini de engellemektedir. 

Öğretmen açıkları, yıllardır eğitim sistemimizin öncelikli sorunları arasında yer almaktadır. 
Bugün için eğitimde öğretmen açığı, atama yapılması planlanan sayıların çok üzerindedir. Her yıl ye
terli sayıda atama yapılamaması durumunda, binlerce öğretmenin emekliye ayrılmasıyla bu açık daha 
da büyüyecektir. Durum böyleyken atama yapılması düşünülen rakamlarla öğretmen açığı sorununun 
çözülmesi mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye önümüzdeki beş yıl içinde eğitimli genç işsizler ordusuyla karşı 
karşıya kalacaktır. Bugün elinde öğretmen diploması, tezsiz lisans belgesi bulunan işsiz öğretmen sa
yısı 200 binin üzerindedir. Her yıl 40 bini eğitim fakültelerinden, 50 bini diğer fakültelerden mezun 
olmak üzere 90 bin kişi öğretmenlik için hazırlanmaktadır. Bu rakamların gösterdiği en açık ve belki 
de en acı gerçek, bugünkü fakülte giriş kontenjanları esas alındığında, 2012 yılında, biriken öğret
men adayı sayısı 400 bini aşacaktır. Açıkları kapatmak üzere beş yılda 150 bin öğretmen ataması ya
pılsa bile 250 bin öğretmen işsiz kalmaya devam edecektir. Eğer şimdiden gerekli önlemler alınmazsa 
yarın hem eğitim sistemimiz hem de öğretmen adayları açısından çok geç olabilir. Öğretmen açığını 
kapatacak yeterli atamanın yapılmaması eğitimin niteliğini düşürürken aynı zamanda binlerce öğ
retmen adayını işsizliğe, umutsuzluğa ya da düşük ücretle iş güvencesinden yoksun olarak çalışmaya 
itmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması -Sayın Bakan da bahsetti- eğitim sorunlarını çözmek 
bir yana iş güvencesinden yoksun, düşük ücretlerle çalışma anlamına gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ALİ KOCAL (Devamla) - Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmenlerdir ve eğitimin niteliği öğ

retmenin niteliği ile doğru orantılıdır. O nedenle Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenler üzerinde mali
yet hesabı yapmamalıdır. 
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Evet, değerli milletvekilleri, özetle şunları söylemeye çalışıyorum: Bir ülkenin geleceğini ye
tiştiren eğitim ve bilim emekçilerinin açlık ve yoksulluk çekmesi o ülke için büyük bir talihsizliktir. 
Eğitim emekçilerinin içinde bulundukları sıkıntılara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirme 
çabaları toplumun tüm kesimleri tarafından da takdir edilmektedir. Bilimsel, nitelikli bir eğitim ya
ratmak için tüm eğitim emekçilerini ekonomik veya sosyal açıdan tatmin eden bir çözüm bulun
mazsa ve zaman geçirmeden somut adımlar atılmazsa iyi şeyler olmayacak diye düşünüyorum. 
Öğretmenlerimiz ve diğer eğitim emekçileri yıllardır ekonomik açıdan güçlük çekmekte, büyük bö
lümü ek iş yaparak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
ALİ KOCAL (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, tüm bu nedenlerle öğretmenlerimizin ve okullardaki sorunların tespit 

edilmesi ve çözüm önerilerini alabilmek için bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasının yararlı 
olacağını düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimizin de bu konuda ve bu yönde oy kullanarak bize yar
dımcı olacağını düşünüyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kocal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil. 
Buyurunuz Sayın Asil. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlen
mesi için bir Meclis araştırması komisyonu kurulması talebiyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu mil
letvekilleri olarak 4 Ocak 2008 tarihinde verdiğimiz önergenin gündeme alınması konusunda 
grubum adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle, şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öğretmen olmak için bunun eğitimini alacaksınız ve atanacaksınız. Bu, 
sadece size unvan kazandırır ve atanmanızı sağlar. Gerçekten öğretmen olmanın şartları vardır. Nedir 
bu şartlar? En iyi siz giyineceksiniz. En çok siz okuyacaksınız. Branşınız ile ilgili bilimsel yayınları, 
aktüaliteyi takip edeceksiniz. Size yakışan bir evde oturacaksınız. Niçin bunları söylüyorum? 

Değerli arkadaşlarım, öğrenci, akşam televizyonda uzay çalışmalarıyla ilgili bir haber dinler. 
Çalışmanın, haberlerde geçen konuların pek çoğunu anlamaz. Kendisine uzay kavramını fen bilgisi 
öğretmeni vermiştir. Sabah fen bilgisi öğretmenine sormayı kararlaştırır çünkü öğrencinin gözünde 
öğretmen her şeyi bilendir ancak fen bilgisi öğretmeni ikinci iş yaptığı için aktüaliteyi takip edeme
miştir. Branşıyla ilgili bilimsel yayınları alacak parası yoktur. Sorar, cevap alamaz. Bu olay birkaç 
defa tekrar edince, kafasında büyüttüğü, her şeyi bildiğini sandığı öğretmeninin her şeyi de bilmedi
ğini düşünmeye başlar. 

Öğretmen, köye gelmiştir. Köyde lojman yoktur, kiralık ev yoktur. Kimsenin oturmadığı birkaç 
virane ev vardır, bunlardan birinde oturmak zorundadır. Çocukları büyümüştür, üniversiteye gitmeye 
başlamıştır. Biri bir şehirde, diğeri başka şehirdedir. Bir bakar ki kendisine bir elbise, gömlek, kra
vat almadığı yıllar olmuştur, alamamıştır. Gömleklerinin yakası limelenmeye başlamıştır. Ceketinin 
kolları, pantolonunun dizleri parlamaya başlamıştır. Kravatının modası geçmiş, rengi solmuştur. Her 
sabah giyinirken kahreder ama çaresizdir. Çocuğunun üniversiteyi bitirmesine az kalmıştır. İçini 
buruk bir sıcaklık kaplar, umutlanır. Öğrencilerinin gözünde sıradanlaşmıştır, kahrolur. 

Değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'de öğretmen manzarası. Ülkenin köylerinde, ilçelerinde, şe
hirlerinde öğretmenlik yapmış bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Bu anlattıklarımın hepsine şahit 
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oldum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, bakmaya kıyamadığımız, gözlerinin içine bakarak büyüt
tüğümüz yavrularımızı teslim ettiğimiz öğretmenlere bu eziyeti yaşatmak reva mıdır? Öncelikle, öğ
retmen kıyafetleri zorunlu giyim bakışıyla Bakanlık tarafından karşılanmalı, toplumda en iyi giyinen 
hâline getirilmelidir. Barınma sorunu Bakanlık tarafından mutlaka çözülmelidir. Öğretmen, kimse
nin oturmadığı viranelerde yaşamaya zorlanmamalı, gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. Küçük 
yerleşim birimlerinde, mahrumiyet yörelerinde öğretmen bulunduramamamızın birinci nedeni, ço
cukları okul çağına gelmiş öğretmenlerimizin çocuklarına en iyi eğitimi verebileceklerine inandık
ları büyük şehirlere gitmek istemeleridir. Bu nedenle, öğretmen ihtiyacı bulunan yörelerimizde çalışan 
öğretmenlerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği yatılı okullar oluşturulmalıdır. İşte, 
bu Meclis araştırması açılmasını istememizin nedeni budur. 

Nevşehir Avanos Lisesinden bir arkadaşım, elektronik posta göndermiş, sıkıntılarını dile getir
miş, sonunda şöyle seslenmiş: "Ben de burada tüm öğretmen arkadaşlarımın sesi olarak sizlere ses
leniyorum." Şöyle diyor sayın öğretmen: "Eziliyorum, kendimi çok alçakta görüyorum, biraz yüceltin 
kutsal eğitim işi yapan öğretmenlerimizi, hep beraber çalışalım daha güzel yarınlara. Ben dile getir
dim, sorunları çözmek sizin işiniz." diye son vermiş yazısına. 

Evet değerli milletvekilleri, sorunları çözmek bizim işimiz olduğuna göre, Anayasa'nın 98'inci, 
İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince vermiş olduğumuz Meclis araştırması açılmasıyla 
ilgili önergemizi destekleyin. Bütün açıklığıyla, öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını, 
okulların fiziki sorunlarını, yaşanan güvenlik sorunlarını masaya yatıralım, çözüm önerilerini ortaya 
koyalım. 

Değerli milletvekilleri, millî eğitim camiası bir bütündür. Bu bütünlüğü sağlayan Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde şef olarak görev 
yapan personelimiz vardır. Bu personelimiz, 21/3/2006 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yü
rürlüğe giren 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleş
meli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun gereği ödenen 136 yeni Türk liralık denge tazminatından ve kamuoyuna 
15/8/2008 tarihinde açıklanan memur maaş zammına ilişkin zamlardan yönetim karşılığında ödenen 
ek ders ücretlerinin ek ödeme olarak değerlendirilmesi nedeniyle yararlandırılmamaktadırlar. Yarar-
landırılmamalannın altında, fiilen yapılmayan ders karşılığında ödenen ek ders ücretlerinin ek ödeme 
olarak değerlendirilmesi yatmaktadır. Ancak konuyla ilgili mevzuat ve fiilî durumlar incelendiğinde 
alınan ek ders ücretlerinin ek ödeme mahiyetinde olmadığı da anlaşılacaktır. Zira, söz konusu ek ders 
ücretinin ödenmesinde, ücret ödemesine esas hizmet ve konumda fiilen görev yapılması şartına yer 
verilmiştir. Şef olarak görev yapan bu arkadaşlarımız 850 yeni Türk lirası maaş alırken veri hazırlama 
kontrol işletmeni kadrosunda çalışanlar 1.200 yeni Türk lirası, teknisyen olarak görev yapanlar 1.300 
ila 1.600 yeni Türk lirası arasında maaş almaktadırlar. Tabii ki alacaklar ama bunların amiri konu
mundaki şeflere 850 yeni Türk lirası maaşı reva görmeyi içimize nasıl sindireceğiz? 

Edirne'den Ardahan'a il ve ilçe merkezlerinde bulunan halk eğitim müdürlüklerinde çalışan usta 
öğreticiler kadro talebinde bulunmaktadırlar. Bilindiği üzere bu insanlar yılda sekiz ay çalışıp dört 
ay açıkta beklemektedirler. Gerek Millî Eğitim Bakanımız gerekse Maliye Bakanımızla yaptıkları gö
rüşmelerde üç, beş veya on yıllık sözleşme yapılabileceği kendilerine söylenmesine rağmen bu ko
nuda hâlen bir gelişme olmamıştır. 

Bu konuda mağdur bir camia da ilköğretim müfettişleri camiasıdır. İlköğretim müfettişleri, 657 
sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nda diğer kurum müfettişleriyle birlikte kariyer meslek sınıfında yer 
almaktadırlar. Ülkemizdeki bütün kurumların müfettişleri tek üniversite bitirerek müfettiş olurken ilk-
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öğretim müfettişi olabilmek için iki üniversite bitirme şartı getirilmiş ve yıllarca uygulanmıştır. İlk
öğretim müfettişlerinin birçoğu iki üniversite bitirmekle kalmayıp lisansüstü eğitimlerini de tamam
lamışlardır. İlköğretim müfettişleri, anaokulları, ilköğretim okulları, özel okullar, sürücü kursları, 
Kur'an kursları, dershaneler, öğretmenevleri, rehberlik araştırma merkezleri gibi görev alanlarında 
bulunan binlerce kurumun yüz binlerce öğretmen, yönetici ve personelin yetiştirilmesinden, rehber
lik ve denetiminden sorumludurlar. Bununla birlikte inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini 
de yürütmektedirler. 

Son yıllarda yapılan iyileştirmelerde sürekli kapsam dışı bırakılan ilköğretim müfettişleri, de
netledikleri personelden daha az maaş alır hâle getirilmişlerdir. Gerek mesleğe alınma gerekse çalışma 
koşullan diğer kurum müfettişlerine göre çok daha ağır olan, ülkemizin en ücra köylerine kadar gi
derek devleti temsilen denetim yapan ilköğretim müfettişlerine aldıkları yüksek eğitim, seçilme şe
killeri ve iş güçlüğüne uygun olarak kanun önünde eşit oldukları diğer müfettişlerle eşit haklar 
mutlaka verilmelidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılarak ilköğretim müfettişleri "eğitim öğ
retim hizmetleri" sınıfından çıkarılıp "genel idare hizmetleri" sınıfına alınmalıdırlar. "Zam ve taz
minatlar" bölümünde ilköğretim müfettişleri, diğer müfettişlerin yer aldığı maddelere alınmalıdır. 
Diğer müfettişlere ödendiği hâlde ilköğretim müfettişlerine ödenmeyen zam ve tazminatlar öden
melidir. Görev alanındaki kurumların çeşitliliği dikkate alınarak "ilköğretim müfettişliği" kadrosu 
"eğitim müfettişliği" olarak değiştirilmelidir. İlköğretim müfettişlerinin il millî eğitim müdürlükle
rinin çeşitli faaliyetlerini denetlediği, kurum ve kişilerin inceleme ve soruşturmasını yaptığı dikkate 
alınarak yapısal bir değişiklik mutlaka yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Sayın Millî Eğitim Bakanına da birkaç sorumuz olacak: 
Sayın Bakan, İktidarınız "4/B'li öğretmen" kavramını icat ederek öğretmenliği sözleşmeli hâle ge
tirmiştir. Şu anda sözleşmeli öğretmenlik ataması neredeyse asal hâle getirilmiştir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde, kadrolu atama yapılamaması durumlarında başvurulacak 
bir yöntem olarak ifade edilen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kadrolu öğretmen atamasıyla be
raber yapılmaktadır. Bu uygulama çıkarılan kanuna da uygun değildir. 

Az önce yaptığınız açıklamalarda sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında hiç fark 
olmadığını söylüyorsunuz. Fark yoksa, aynı haklara sahipse, aynı ücreti veriyorsanız neden kadrolu 
olarak atamıyorsunuz? Biz sözleşmeli öğretmenlerin de kadrolu öğretmenler gibi eğitim fakültesi 
mezunu olduğunu, KPSS puanlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak bu evlatlarımızın gelecek 
yıl ne olacağı belli değildir. Mesela aynı öğretmenler odasında yan yana oturan sözleşmeli öğret
menlerimizin kadrolu öğretmenlere göre görevde yükselme, müdür, müdür başyardımcısı, müdür 
yardımcısı olma hakkı yoktur, özür grubundan tayin isteyebilme hakkı sınırlıdır. Aldıkları bir kısım 
haklar da sendikaların açtığı davalar sonucu elde ettikleri haklarıdır. Bu evlatlarımız şu an içinde bu
lundukları olumsuz şartlar sebebiyle ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Sözleşmeli öğret
menlik uygulamasının eğitim öğretimimize de bir faydası yoktur. İptal edilerek kadrolu öğretmen 
olarak atanmaları mutlaka sağlanmalıdır. 

Sayın Bakan, gençlerimizin yaşadığı bu sıkıntıları yok saymaya, gözünüzü kapamaya devam 
edecek misiniz? Millî Eğitim Bakanı olarak öğretmen ihtiyacımız olmadığını söylüyorsunuz. Diğer 
yandan 100 binin üzerinde eğitim fakültesi mezunu olan gençlerimizi ayda 300 ila 600 yeni Türk li
rası arasında ek ders ücreti vererek ücretli öğretmen olarak görevlendiriyorsunuz. Öğretmen ihtiya
cınız yoksa 100 binden fazla ücretli öğretmen neden görevlendirilmektedir? Kaldı ki İzmir'de 4 bin, 
Erzurum'da 2.800, Hakkâri'de 1.100 öğretmen ihtiyacı olduğu bizzat yetkililer tarafından açıklan
maktadır. 

- 2 5 2 -



TBMM B: 24 2 . 12 . 2008 O: 3 

Şu an 190 ila 200 bin öğretmen adayı görev beklemektedir. Bu öğretmenleri kadrolu olarak ata
mak yerine ücretli öğretmen olarak istihdam ederek sömürmek, ayda 300 ila 600 yeni Türk lirası 
karşılığı emeklerini yok saymak sosyal devlet olma özelliğimiz ile bağdaşmakta mıdır? Bu gençle
rimiz daha ne kadar atama bekleyeceklerdir? Umutları tükenen, geleceğe güvenle bakmayan bu genç
lerimizin yaşadığı sıkıntıları hiç düşünüyor musunuz? 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak meseleye bakış açımızı da ifade etmek 
istiyorum. Gençliğe yapılacak yatırımı Türkiye'nin geleceğine yapılacak en önemli yatırım olarak 
görüyoruz. Gençlerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendi
rilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sosyal devlet anlayışının gereği sayıyoruz. 

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim imkânlarından yararlanmaları sağlanarak eğitim dü
zeyini yükseltmeyi taahhüt ediyoruz. Gençlerimizin aldıkları eğitimin onları çağın yeni şartlarına 
hazırlamasına özel önem veriyoruz. Ortaöğretimi tamamlayan gençlerin meslek sahibi olmaları, iyi 
derecede yabancı dil bilmeleri, bilgisayar kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimi
zin kendilerini ve öğrencilerini en iyi şekilde yetiştireceği ortamı hazırlamayı kendimize ödev sayı
yoruz. Çünkü sağlıklı bir toplum bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi yetişmiş sağlıklı bireylerden 
oluşur. Her yönden sağlıklı olarak yetiştirilmiş bir çocuk gelecekte çalışkan, üretici, çok yönlü dü
şünebilen, karşılaştığı sorunları çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen, kendisi ve çevresiyle 
barışık, kendisini yetiştirmiş, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır, içinde ya
şadığı toplum için değer yaratacaktır. Bu bilinçle, Milliyetçi Hareket Partisi her türlü katkıyı ver
meye hazırdır. Bunu yüce Türk milletinin ve eğitim camiamızın huzurunda bir kez daha söylemeyi 
görev sayıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir öğretmenin beni çok etkileyen, hepinizi de etkileyeceğini bildiğim "24 
Kasım Öğretmenler Günü" münasebetiyle söyledikleriyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Şöyle 
diyor öğretmenim: "Öğretmenler geçim sıkıntısı yüzünden değişen teknoloji ve gelişen bilgiye ula
şamamaktadırlar. Karın doyurma, borç, kredi kartı, taksitler, çocuklarının eğitimi, kira, ulaşım, elek
trik, su, doğal gaz gibi giderlerden başını alamayan öğretmenlerimiz ayın sonunu getirememektedirler. 
Bu yüzden kabiliyetleri nispetinde ek iş yapmaktadırlar. Bir 24 Kasım daha boş lakırtılarla geçip gi
diyor." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
BEYTULLAH ASİL (Devamla) - "Öğretmenin derdine derman olabilecek hiçbir gelişme kay-

dedilmemekte, öğretmen ikinci plana itilmektedir. Bir öğretmenler günü daha göstermiştir ki tüm 
öğretmenler sahipsizdir." 

Değerli arkadaşlarım, gelin bu araştırma önergemize destek verin; öğretmenlerimizin sahipsiz 
olmadığını, yüce Türk milleti adına görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu meselelerin ko
nuşulduğunu ve çözüm arama noktasında faaliyet gösterildiğini ve sahipsiz olmadıklarını bu öğret
men arkadaşlarımıza, bu sıkıntı içinde görev yapan meslektaşlanmıza bildirelim diyor, bu duygularla 
aziz milletimi, sevgili öğretmenlerimi, eğitim çalışanlarını ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Van Milletvekili Fatma Kurtulan konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Kurtulan. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA FATMA KURTULAN (Van) - Teşekkürler. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde eğitim alanında yaşanan sorunları ve öğret
menlerimizin içinde bulunduğu koşulları araştırmak ve eğitimdeki sosyal ve ekonomik sorunlann 
iyileştirilmesi amacıyla verilen önergeler üzerine partim DTP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkelerin yaşadığı toplumsal, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşüm dö
nemlerinde eğitim en önemli mücadele alanı olarak öne çıkmaktadır. 12 Eylül askerî darbesiyle baş
layan ve onu izleyen iktidarla sürdürülen neoliberal politikaların en önemli hedefi, her düzeydeki 
eğitimi kamusal hizmet olmaktan çıkarıp piyasalaştırmak olmuştur. Günümüzde de devam eden bu 
süreç, eğitimin metalaştırılması, özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sermayeleştirilmesi olarak 
devam etmektedir. Gerçekleştirilen ticarileştirme, okullar arasındaki bölgesel farkların ve cinsiyet 
farklarının daha da artmasına yol açmıştır. 

Eğitimin büyük ölçüde ticarileştiği, altı-on dört yaş arasındaki çocukların yüzde 10'unun zo
runlu eğitim almadığı, ortaöğretim çağındaki nüfusun yaklaşık yarısının ortaöğretime devam etme
diği, yirmi beş-altmış dört yaş arası nüfusun yüzde 74'ünün lise ve altı eğitim düzeyinde bulunduğu 
ülkemizde öğretmenlerimizin nasıl bir durumda olduğunu anlamak için fazla da düşünmeye gerek 
kalmamaktadır. 

Eğitim sistemindeki kaynak ve öğretmen yetersizliği sürekliliğini koruyan bir olgu hâline gel
miş ve sürekli değişen ama gelişemeyen millî eğitim politikamız modern bir çizgi izleyememiştir. 

Sayın milletvekilleri, AKP döneminde sözleşmeli öğretmen sayısı inanılmaz rakamlara ulaş
mış, öte yandan, nasıl bir kolaylık getireceği, hangi amaca hizmet edeceği anlaşılmayan öğreticilik, 
usta öğreticilik, kısmî zamanlı orta öğreticilik gibi kategoriler oluşturulmuş, eğitimciler güvencesiz 
geçici çalışma koşullarına mahkûm edilmişlerdir. Bunun yanında, performansa dayalı ücret aşaması 
çıkarılmış ve Maliye Bakanlığının 2009 yılından itibaren tüm kamu kurumlarında hayata geçirmeyi 
planladığı uygulama Millî Eğitim Bakanlığının raporlarında belirtilmekte hatta gerektiğinde işten çı
karılması için kullanılması savunulmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı uzun süredir benimsemiş olduğu sözleşmeli öğretmen istihdamı politi
kasıyla eğitimin niteliğinin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. 2003 yılından bu yana benim
senen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, öğretmenlerin iş güvencesinden yoksun, düşük ücretlerle 
çalıştınlması anlamına gelmektedir. Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmendir ve eğitimin niteliği öğ
retmenin niteliğiyle doğru orantılıdır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenlik mes
leğinin niteliği, düzenlilik ve süreklilik gerektiği açıkça belirtilmektedir. Buna rağmen Bakanlığın 
sözleşmeli öğretmen istihdamında ısrarcı olması anlaşılır değildir. Sözleşmeli öğretmenlerin, mev
cut hakları ve çalışma koşulları ile öğrencilerimize yeterince faydalı olmaları mümkün değildir. 

Ücretli öğretmenlerin bu kadar çoğaltılmasının başka bir nedeni de eğitimdeki öğretmen açı
ğını düşürmeyi hedeflemektir. Kadrolu bir öğretmenden daha fazla mesai yapan ücretliler, çoğu 
zaman kadrolu 2 öğretmen kadar çalıştırıldıkları için öğretmen açığının kapatılmasına katkı sağlı
yorlar. Bu öğretmenlerin çoğu aylık 600 milyon civarında ücretle çalıştırılıyor. Bu da 4 kişilik bir ai
leleri olması durumunda açlık sınırının altında yaşamaları anlamına geliyor. Türkiye'ye örnek olarak 
sunulan "Kardelen Ayşe'ler" 2007 yılında saati 5 YTL'den ayda ortalama 300 YTL'ye güvencesiz 
olarak çalışmaktaydı. 

Sayın milletvekilleri, AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2007 yılları arasında işe alınan toplam 
öğretmen ve öğreticilerin sadece yüzde 40'ını kadrolu öğretmenler oluşturmaktaydı. Sözleşmeli öğ
retmenler ise güvencesiz ve geçici çalışmalarının yanında ücret ve aylıklarının zamanında ödenme
mesi, izin ve sağlık kuruluşlarına sevk almada engellerle karşılaşması, bir yılı doldurmadan eş tayini 
yapılmaması, sözleşmelilikte geçen sürenin kadrolu olarak atandığında zorunlu hizmet süresinden sa
yılmaması gibi onlarca sorun yaşamaktadırlar. 
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Nitelikli, bilimsel, akılcı ve özgür bireyler yetiştiren bir eğitim sisteminin yaratılabilmesi, her 
şeyden önce, bu eğitimi vermekle görevlendirilmiş kişilerin yaşam koşullarının belli bir standarda ka
vuşturulmuş olması, iş yüklerinin verimli olabilecekleri saatlerle sınırlandırılması gerekmektedir. 

Bu koşulların sağlanmadığı bir sistemde eğitim hem öğrenci hem öğretmen açısından yalnızca 
katlanılması gereken zorunlu bir iş ve verimi olmayan bir meslek olmaktan öteye gidemez. Ülkemizde 
de mevcut tablo bu kriterler dikkate alındığında ne yazık ki pek de iç açıcı değil. 

Öğretmenler yoksulluk sınırının altında, memur ve hizmetliler ise açlık sınırında maaş almakta. 
Eğitimcilerin talepleri dikkate alınmamakta, mevcut durumdan daha da geriye gidilerek diğer ülke
lerde çalışan eğitimcilerle aramızdaki sosyoekonomik uçurum gün geçtikçe büyümektedir. Türki
ye'de öğretmenler, çalışma saatlerinin diğer OECD ülkelerindeki meslektaşlarından fazla olmasının 
yanı sıra çalışma ve yaşam koşulları bakımından oldukça geri durumdadırlar. Bugün Türkiye'de öğ
retmenlerin büyük bölümü geçim sıkıntısı çekmekte ve giderlerini karşılayabilmek için ek iş yapmak 
zorunda kalmaktadır. Eğitim vermekle görevlendirilmiş öğretmenlerimizin yüzde 72'sinin kendi mes
leği dışında ek iş yapmak zorunda kalması hem verimliliklerini düşürmekte hem de eğitimin niteli
ğini olumsuz yönde etkilemektedir. Zaten normalde okulda çalışma saatleri OECD ülkelerinin 
çoğunun üstünde iken bir de okul dışında ek iş yapmaları, ülkemizde nasıl bir eğitim sistemi oldu
ğunu gözler önüne sermektedir. 

Türkiye ile diğer OECD üyesi ülkelerde çalışan öğretmenlerin yıllık toplam çalışma sürelerini 
karşılaştırdığımızda, ülkemizdeki durumun vahameti açıkça görülmektedir. OECD tarafından hazır
lanan Bir Bakışta Eğitim 2008 Raporu, ülkemizde öğretmenlerin içinde bulunduğu gerçek duruma 
dikkat çekmektedir. Nitelikli bir eğitim için öğretmenin kendisini yeniden üretmeye daha fazla vakit 
ayırabilmesi zorunluluktur. Dünya üzerinde öğretmenini en az çalıştıran ülke İngiltere'dir. Bu ül
kede öğretmenler yılda 1.265 saat çalışıyorlar. Öğretmenlerin yıllık çalışma süresi açısından OECD 
ortalaması, ilköğretimde 1.662, ortaöğretimde 1.654 saattir. Türkiye ile benzer sosyoekonomik ya
pıya sahip ülkelerde ise çalışma süreleri çok daha düşük olmaktadır. Öğretmenlerin yıllık toplam ça
lışma süreleri İspanya'da 1.425 saat, Portekiz'de 1.440 saat, Çek Cumhuriyeti'nde 1.652 saat, 
Yunanistan'da 1.762 saattir. Ayrıca raporda OECD üyesi ülkeler içinde Türkiye'nin, Macaristan ve 
Japonya ile birlikte, en fazla çalışma saatine sahip olan üç ülke arasında olduğu görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gelir dağılımının son derece adaletsiz olduğu Türkiye'de nüfusun çok 
büyük bir bölümü açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşama ve hayatta kalma mücadelesi vermek
tedir. Yıllar itibarıyla açlık ve yoksulluk sınınndaki artışlar toplumun geniş kesimlerini olduğu kadar 
öğretmenlerimizi de olumsuz etkilemiştir. AKP'nin ilk kez iktidara geldiği Aralık 2007 açlık sınırı 
337 milyon YTL, yoksulluk sınırı 1 milyar 54 milyon TL iken aradan geçen dönemde -YTL bazında 
ifade edecek olursak- açlık sınırı, Ekim 2008'de, altı yıl içerisine göre, 2 kattan fazla artarak 742 
YTL'ye yükselmiştir. Benzer bir şekilde 2002 yılında 1.054 YTL olan yoksulluk sının yine 2 kattan 
fazla artarak 2.417 YTL olmuştur. 

Yıllardır eğitim politikasına kendi çıkarları doğrultusunda yön veren AKP Hükümeti, bu yıl da 
yine eğitim sisteminde yaşanan temel sorunlar üzerinde değil, sadece rakamlar üzerinde hesaplama
ları yaparak eğitim ve yükseköğretim bütçesini şekillendirmeye çalışacaktır. 2008 yılında 22,9 mil
yar YTL olan eğitim bütçesi, artan okul, derslik ve öğrenci sayısına rağmen 2009 yılı için 27 milyar 
883 milyon 696 bin YTL olarak öngörülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı okullara yeterli ödenek ayır
madığı için eğitim harcamalarının önemli bir bölümü öğrenci velilerinin üzerinde çeşitli adlar al
tında karşılanmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son dönemde okulların elektrik ve doğal gaz 
borçlannm da velilere ödettirilmesi için girişimler yapılmaya başlanması ibret vericidir. 
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2009 yılı eğitim bütçesi gerek genel içeriğiyle gerekse eğitime ayrılan payın ihtiyacın çok altında 
olması nedeniyle önümüzdeki yılın, eğitim emekçileri, öğrenciler ve öğrenci velileri açısından çok 
daha zor geçeceğini bugünden göstermektedir. Anlaşılan odur ki AKP Hükümeti, eğitimin sorunları 
arttıkça eğitimi kamu kaynaklarıyla finanse etmek yerine, bütçeden yeterli pay ayırmayarak eğitimin 
ve yükseköğretimin giderlerini tamamen yurttaşların üzerine yıkmak istemektedir. 2009 yılı için ön
görülen bütçe rakamları ile eğitim sisteminde yapısal hâle gelen fiziki altyapı, öğretmen, idari ve 
akademik personel açıklan, araç gereç gereksinimi gibi sorunların ve ihtiyaçların karşılanabilmesi 
mümkün değildir. Bu anlamda, aynı zamanda kriz yılı olacağı söylenen 2009 yılının, tüm halkımız 
gibi, eğitim emekçileri, öğrenci ve veliler açısından da sorunlarla dolu bir yıl olacağını söylemek 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 2009 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bütçeden ayrılan pay eğitimin artan 
sorunları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplandığında, devletin artık kamusal eğitimin son kı
rıntılarını da gözden çıkardığını, eğitim sistemini kendi sorunlarıyla baş başa bıraktığını göstermek
tedir. Bu durumu bütçe rakamları ve bu rakamların yorumlanmasıyla değerlendirmek mümkündür. 
2009 net bütçesine bakıldığında, harcamaların neredeyse tamamının zorunlu harcamalardan oluş
tuğu görülmektedir. 2009 eğitim bütçesinin önümüzdeki yıl eğitimin niteliğini yükseltmek adına 
umut verdiğini söylemek mümkün değildir. Öngörülen bütçe rakamları sadece zorunlu harcamaları 
karşılayacak, 2009 yılında da eğitim sistemi geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sorunlarıyla baş başa 
bırakılacaktır. Her fırsatta bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını söyleyen Hükümet, eğitim har
camalarının millî gelir içindeki payını daha da aşağılara çekmeyi hedeflemektedir. Üç yıllık yapılan 
bütçeye göre Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin millî gelir içindeki payı, 2009 yılında yüzde 2,50 ol
muştur. Bütçeden 2009 yılı için Millî Eğitim Bakanlığına ve yükseköğretime ayrılması düşünülen 
payların eğitim sisteminin en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ne kadar uzak olduğunu bütçenin 
fonksiyonel dağılımı tüm açıklığıyla göstermektedir. 

AKP Hükümeti, eğitimi serbest piyasa sistemine açmak, okulları ve üniversitelerimizi birer tica
rethane gibi işletmek istediğini geçtiğimiz altı yılda atmış olduğu yasal ve fiilî adımlarla pek çok kez 
göstermiştir. Bu anlamda 2009 yılı eğitim ve yükseköğretim bütçesi, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi, yoksulluk politikaları ve paralı eğitim uygulamalarını sürdüren bir yapıda oluşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 2008 yılı itibarıyla kadrolu öğretmenin maaşı 1.170 YTL, Türk-İş'in aylık 
olarak yayınladığı yoksulluk rakamı ise 4 kişilik bir aile için 2 milyar 337 YTL'dir. Sözleşmeli ve 
ücretli öğretmenlerin maaşı ise çok daha düşük olmaktadır. Bir ücretli öğretmen haftanın beş günü 
sekiz saat derse girse bir kadrolu öğretmen ile aynı ücreti almaya ancak hak kazanabiliyor. Ücretli 
öğretmenler sigorta primleri, örgütlenme ve sosyal haklar anlamında da kadrolu öğretmenlere göre 
oldukça kısıtlı haklara sahiptirler. 

Türkiye'de öğretmenlerin atamasında kamu personeli seçme sınavı belirleyici bir faktör olma du
rumunu korumaktadır. Sınav nedeniyle, üniversiteden mezun olan eğitim öğrencilerinin yüzde 80'ine 
yakını işsiz kalıyor. Bu işsizler ordusu ücretleri düşürmek, fazla mesai yaptırmak ve eğitim emekçi
lerinin haklarını gasbetmek isteyen Hükümet için uygun bir zemin sağlıyor. KPSS'yi veremeyen öğ
retmenlerin bir kısmı il millî eğitim müdürlükleri tarafından ücretli öğretmen olarak atanıyor. 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının sağlıklı bir eğitim-öğretim süreci için 24 olması gere
kirken bu sayı Türkiye'nin bazı bölgelerinde 70'e ulaşıyor. Eğitim-Sen'in verileri dikkate alındı
ğında, Türkiye'de 180 bin öğretmene gereksinim varken yalnızca 30 bin öğretmen atanmıştır. 
Türkiye'deki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin yüzde 9,64'ü belirtilmiş sınıflarda öğ
renim görmektedir. Bu oran Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 21,90; Güneydoğu'da yüzde 17,54; Or
tadoğu Anadolu'da yüzde 16,34'lere ulaşmaktadır. 
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Türkiye'de eğitime ayrılan kaynağın yüzde 65'i personel ödemelerine gittiğinden, bu alandaki 
yatırım ve bilimsel altyapı, teknik malzeme ihtiyacı velilerin sırtına yıkılıyor. Bütün okullarda var olan 
aidat uygulamasıyla toplanan paralar ise işi eğitim hizmeti vermek olan öğretmenler tarafından top
latılıyor. Türkiye'ye özgü bu uygulama, öğretmenler ve öğrenciler arasında sorunlara yol açmakta ve 
hem öğretmenin hem de öğrencinin verimini düşürmektedir. Sosyal devlet anlayışına ters olan bu 
uygulama pratiğinin gelişmemiş ülkelere özgü koşullarda çalışan öğretmenlere yüklenmiş olması 
büyük talihsizliktir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, 2005 yılında aldığı bir kararla ve yeterli altyapıyı 
oluşturmadan üç yüzü aşkın süper liseyi Anadolu lisesine dönüştürmüş, bu okullarda görev yapan öğ
retmenleri farklı okullara atamıştır. Anadolu liseleri öğretmenliklerine de sınavsız biçimde 9 bine 
yakın öğretmen atamıştır. AKP, iktidara geldiğinde, 2002 seçimlerinden sonra MEB Personel Genel 
Müdürlüğünün "Görevlendirmeler" konulu 02/12/2002 tarihli Genelgesi'yle görevlerini geçici, ted-
viren ve vekâleten yerine getiren 1.041 eğitim yöneticisini görevden almıştır. Genelge iptal edildiği 
hâlde eğitim yöneticilerinin görevi iade edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Kürt sorununun çözümsüzlüğüne bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da eğitim sorunları ise özgün bir başlık oluşturmaktadır. Burada üzerinde kısaca duracağım. 
Bölgede giderek düşen eğitim kalitesi ve artan okul-öğretmen açığı söze gerek bırakmıyor. Kadınla
rın yüzde 80'inin okuma yazma bilmediği bölgede bir sınıfta 70 öğrenci okumakta, köylerin çoğunda 
okul ya da öğretmen bulunmamaktadır. 2008 yılının ortalarında başlayan ve milyonlarca kişinin ka
tıldığı "Ana Dilde Eğitim" kampanyası çerçevesinde dile getirilen talepler dikkate alınmamış ve bi
limsel eğitimin en önemli unsuru olan ana dilde eğitim için Hükümet bu yıl da hiçbir ödenek 
ayırmamıştır. Oysa 20/11/1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin 21 'inci mad
desi, taraf devletlere, bu Sözleşme'de yazılı haklar arasında özellikle vurgulanan çocuğun ana di
linde eğitim hakkı ve olanağını kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, dil ayrımı yapmadan tanıma 
yükümlülüğü getirmiştir. Devletlerin azınlık dilde eğitimi sağlama yükümlülüğüne işaret eden bir 
başka belge de 1992 Kasımında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ulusal veya 
etnik, dinî ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklan ile ilgili Birleşmiş Milletler deklarasyonudur. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu sorunlar, bütçe ra
kamlarının eğitim sisteminin ihtiyaçlarına yanıt verecek oranlarda artırılmasını gerektirmektedir. 

Eğitimden beklenen amaçların gerçekleşmesi, artan öğrenci sayısı, derslik açıklan, eğitimin nite
liğinin yükselmesi, fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, otuz öğrencili sınıfların oluş
turulması ve Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından açıklanan 140 bin öğretmen 
açığının giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin millî gelire oranı artırılmalıdır. Bu düzeyin 
altındaki her rakam, sorunlan gelecek yıllara ertelemekten başka bir anlam ifade etmeyecektir. 

Öğretmenlerimiz yıllardır ekonomik açıdan güçlük çekmekte, büyük bölümü ek iş yaparak ve 
borçlanarak yaşamaya çalışmaktadır. Bu durum, ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimizin al
dığı eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, eğitim emekçilerinin kendilerini 
yenileyerek daha nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma koşullan yaratılmalı, bunun için de, başta ma
aşlar olmak üzere, mesleki ve özlük haklan açısından insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmelidir. 

Yüz binlerce öğretmeni yoksulluğun ve açlığın kıskacına alan, mesleğine karşı küstüren mev
cut aynmcı uygulamalara karşı, bilimsel, demokratik, nitelikli bir eğitim yaratmak için ana dilde eği
tim görebilme koşullarının yaratılması, öğretmenlerimizi ekonomik ve sosyal açıdan tatmin eden bir 
çözüm bulunması ve zaman geçirilmeden somut adımlar atılması gerekmektedir diyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kurtulan. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan. 
Buyurunuz Sayın Doğan. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi, okullarımızın sorun
larının, fiziki sorunlarının çözülmesi konusunu araştırmak amacıyla Milliyetçi Hareket Partisinden 
bir grup milletvekili arkadaşımızın, yine Cumhuriyet Halk Partisinden bir grup milletvekili arkada
şımızın verdiği önergeler üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz 
aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, önergede iki temel konu var: Bunlardan birisi, öğretmenlerimizin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının çözülmesi; diğeri, okullarımızın fiziki sorunlarının çözülmesi. Şu ana kadar üç 
değerli partimizin sözcüleri konuştu. Hepsi öğretmenlerimizin sorunları üzerinde konuştu ancak okul
larımızın fiziki sorunları üzerinde ya da okullarımız üzerinde hiç konuşan olmadı nedense. Tabii, bir 
yerde okul varsa öğretmen vardır, öğretmen varsa okul vardır, bunun ikisi bütündür. Bunu açıklama 
gereği duydum. 

Değerli arkadaşlar, ömrünün yirmi dört buçuk yılını öğretmen olarak geçirmiş bir insan olarak, 
bir arkadaşınız olarak öğretmenlerin nasıl yaşadığını iyi bilirim; ne yediğini, ne içtiğini, çocuklarını 
nasıl büyüttüğünü, onlara nasıl eğitim verdiğini; onların hangi zor şartlarda yetiştirildiğini çok iyi 
bilen biriyim. Öğretmenler, hiç kuşkusuz bizim bulunduğumuz yerdeki konumumuzu bize armağan 
eden insanlardır, bizim toplumsal değerlerimizi bize armağan eden insanlardır, bize geçmişimizi ar
mağan eden insanlardır. Henry Van Dyke'in deyimiyle "Mum gibi erirler ama etraflarını aydınlatır
lar." Öğretmenler toplumların adsız kahramanlarıdır. Öğretmenler toplumların mimarlarıdır. Onun 
için, bütün hükümetler, bütün siyasi iktidarlar öğretmenlerinin sorunlarıyla kuşkusuz ilgilenmek zo
rundadırlar, onların sorunlarını çözmek zorundalar. 

Tabii, öğretmenlerin birikmiş sorunları vardır. Birçok arkadaşımızın söylediği doğrudur ancak 
bunlar yıllardan beri birikip gelen sorunlardır. 

Ben, sadece, konuşmamda, öğretmenlere AK PARTİ hükümetleri zamanında ne yapıldı, daha 
önce öğretmenlerimizin durumu neydi, okullarımızın fiziki koşullan neydi; o konuda çok özetin özeti 
bilgiler vermeye çalışacağım. 

Bir kere, bulunduğumuz süreç içerisinde, 133.600 civarında kadrolu öğretmen, 50 bin sözleşmeli 
öğretmen atanmıştır, 150 binin üzerinde usta öğretici atanmıştır. Bu, millî eğitim sistemimiz içerisinde 
düşünürsek, tüm zamanların en büyük istihdamıdır. "Tüm zamanların" diyorum, bakın, en büyük is
tihdamıdır. Elbette, sistemin yer yer daha fazla personele ihtiyacı vardır, bunlar da önümüzdeki sü
reçte atanacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi son altı yıldır Türkiye'nin en büyük bakanlık bütçesidir. İlk defa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi AK PARTİ hükümetleri döneminde Millî Savunma Bakanlığının dahi 
önüne geçmiştir, ondan bile fazladır. 2002 yılı itibarıyla bu bütçe 7,5 milyar YTL iken bugün görü
şeceğimiz 2009 bütçesinde 28 milyar YTL'ye yükseltilmiştir yani 4 katı artırılmıştır. 

Öğretmenlerimizin elbette ekonomik koşulları iyi değildir ama bir hükümetin başarısı ya da ba
şarısızlığı kendinden önceki hükümetlerle kıyas edilerek ölçülür. 2002 yılında 9'un Tindeki bir öğ
retmenin çıplak maaşı yani ek ders ücreti olmadan maaşı 719 YTL'dir. Bugün bu ay itibarıyla bu 
1.196 YTL'dir. Buna ek dersi ilave ettiğimiz zaman, ki ek ders ücretlerini altmış saat üzerinden dü
şünürsek 2002'de 160 YTL, bugün 360 YTL'dir... 

KADİR URAL (Mersin) - Altmış saati hangi ek ders ücretine veriyorsun? 
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AVNİ DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, biz sizi sükûnetle dinledik, siz de din
lerseniz... 

KADİR URAL (Mersin) - Hayır, altmış saat alan var mı? O manada söylüyorum. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - ...bizim size duyduğumuz saygıyı siz de bize duyarsanız burası 

güllük gülistanlık olur. Hiç endişeniz olmasın, herkese herkesin vereceği bir cevap vardır. 
Tabii, öğretmenlere ne versek azdır. Yıllardır bu kürsüde benim söylediğim sözler söylendi. Bu 

sözlerin de çok anlamı yok. Esas olan, Türkiye'nin şartlandır. Geçtiğimiz yıl Dünya Bankası Başkanı 
hani bir söz söyledi: "OECD ülkeleri içerisinde millî gelire oranla en fazla ücret alan öğretmenler 
Türk öğretmenlerdir." dedi. Sayın Bakan buna anında cevap verdi: "Biz elimizden gelirse daha fazla 
artıracağız öğretmen maaşlarını." Tabii, doğru olan, esas olan budur. 

OKTAY VURAL (İzmir) - OECD'nin dediği doğru değil ki. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Eğitim-öğretime hazırlama ödeneği 2002'de 175 YTL. Bugün 3 ka

tına çıkartıldı. Bugün itibarıyla 515 YTL. Öğretmenin maaşında enflasyonu çıkartarak yapılan reel 
artış bu altı yıl içerisinde yüzde 70'lerde arkadaşlar. Cumhuriyet devrinde ilk defa öğretmenlerin 
maaş artışı enflasyonun üstünde gerçekleşmiştir. 

Tabii bu kariyer sistemi falan arkadaşlarca çok eleştirildi, Sayın Bakan da cevabını verdi. Ben 
bu konuya girmek istemiyorum. 

Öğretmenevleri öğretmenler için sosyal ortamlardır. 80 'li yıllarda ilk defa hayata geçirilen öğ-
retmenevleri, gerçekten, öğretmenlerin hayatında önemlidir. Onların fikir alışverişinde bulunduğu, 
onların kendi aralarındaki iletişimi sağladığı, eğer yabancı bir kente gitmişse onlar için bir sığınak, bir 
barınak, bir misafirhane olan mekânlardır öğretmenevleri. Bu altı yılda 79 yeni öğretmenevi, 27 de öğ
retmen lokali açılmıştır arkadaşlar. Bu da tabii diğer dönemlerle kıyaslarsanız çok önemli başarıdır. 

Çağımızın en büyük sorunu konut sorunudur. Maalesef Türkiye'deki öğretmenlerin şartları, öğ
retmenlerimizin çok kolay konut sahibi olamayacaklarını gösterdi hep. Bu konuda birçok hükümet
ler döneminde teşebbüsler yapıldı, "Konut Edindirme Yardımı" hikâyeleri falan çıkartıldı, 
öğretmenlerden para kesildi, diğer memurlardan ama maalesef hepsinin üzerine yatıldı. 

KADİR URAL (Mersin) - Ödediniz ya... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Evet, ödedik, ödedik... Başkaları üzerine yattı, biz ödedik, çok da 

doğru yaptık. 
Bu dönemde, ilk defa TOKİ'yle İLKSAN arasında yapılan bir anlaşma gereği öğretmenlerimiz 

konut sahibi edilmeye başlandı. Şu güne kadar konut sahibi edilen öğretmen sayısı 2.184. İnşallah, 
Hükümetimiz bu konu üzerinde daha ciddi, daha hassasiyetle duracaktır, durmalıdır. Bunu ben, yüce 
Meclis adına Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 

Atamayla ilgili konuları konuştu Sayın Bakan. 
Tabii, bu dönemde öğretmenlerimizi en rahatlatan, eğitim sistemimizi en fazla rahatlatan konu 

müfredat değişikliğidir. Bakın, kimse bu konuda konuşmadı çünkü müfredatın oyu yok. Bundan önce 
ezbere dayalı, öğrencileri yarış atı hâline getiren, sınav odaklı bir müfredat vardı ama bugün Türki
ye'de artık öğrencilerin analiz yeteneğini güçlendiren, onları düşünmeye sevk eden birey odaklı, 
sorun çözücü bir müfredat var. Gerçekten, bakın, dünyada çok önemli akademisyenler Türk müfre
datını bugün incelemeye başladılar. 

Ayrıca, öğretmenler, bu gereksiz, lüzumsuz yıllık plan yükünden de -ki bizim kâbusumuzdu o 
gereksiz şey- bu dönemde kurtarıldı. 

Değerli arkadaşlar, "Tabii, okul varsa öğretmen vardır." dedik. 2002 yılı itibarıyla okul öncesi 
eğitimde bizim yüzde 11 gibi bir okullaşma oranımız vardı. Okul öncesi eğitim çok önemlidir. Ço-
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cuklann sağlıklı büyümesini sağlar, sağlıklı gelişimini sağlar, sağlıklı bir gelişim içerisinde okula 
kavuşmasını sağlar. Bu, Türkiye'de, bizden önce çok önemsiz bir konuydu. Dünya bu işi çok ciddiye 
alıyordu, biz önem vermiyorduk. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 11 'den, altı yıl içerisinde, yüzde 
33'lere çıkartıldı, yüz otuz bin yeni derslik ilave edildi. Bugün millî eğitim sisteminde kullanılan her 
üç derslikten bir tanesi şu altı yıl içerisinde yapılmıştır. Bakın, bu, çok önemlidir. Cumhuriyet dev
rinin en büyük atılımı, en büyük atağı ilköğretim düzeyinde olmuştur. Atatürk'le birlikte başlayan bu 
büyük atak, AK PARTİ iktidara gelinceye kadar da gerçekten başarılı bir ataktı. Bizim ilköğretim
deki okullaşma oranımız 2002 yılı itibarıyla yüzde 91 'di. Bu, gerçekten çok başarılıdır. Bugün yüzde 
98'deyiz, yani yüzde 100'leri yakalamak üzereyiz. 

Ortaöğretimde, 2002 tarihi itibarıyla, okullaşmada yüzde 51 'deyiz, bugün yüzde 59'a geldik altı 
yılda. Bu başarıdır, ama daha gayretli olmamız gerekiyor. Ortaöğretimde ve mesleki teknik eğitimde 
daha büyük adımlar mutlaka atmamız gerekiyor. 

Bugün Türkiye'nin seksen bir ili artık üniversiteye kavuşmuştur. Gerçi, arkadaşlarımızdan şu 
sesleri duyar gibiyim: Efendim, altyapı nerede? Evet, altyapı eksiklikleri var. Ama şunu unutmaya
lım: Biz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi bugün dünya üniversitelerinden biri olan üniversiteyi 
iki barakada kurduk. Arkadaşlar, biz adım atıyoruz, adım atıyoruz, bu ülkenin geleceği için adım atı
yoruz, kolay değil. Bu süreçte kırk bir devlet üniversitesi kurulmuştur, on üç vakıf üniversitesi ku
rulmuştur. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 27'den 38'lere çıkartılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir de özürlülerimiz var, toplumsal vicdana en fazla ihtiyacı olan çocukları
mız var, okula gidemeyen çocuklarımız var, göremeyen çocuklarımız var, duyamayan çocuklarımız 
var. Bakın, bu konuda AK PARTİ hükümetleri tarihî başarılar elde etmiştir. Eğer sizin özürlü ço
cuklarınız okula gidemiyorsa onlara siz okulu götürmek zorundasınız. AK PARTİ hükümetleri işte 
bunu yapmıştır. 2002 yılı itibarıyla evde, hastanede, bağımsız okulda, kaynaştırma sınıfında eğitim 
gören özürlü çocuk sayısı 18 binken -17.988- bugün bu rakam 98 bine yükselmiştir, yüzde 444'lük 
bir artış. Ağır özürlü olup da okula gidemeyen çocuklardan bugün 27 bin tanesi devlet tarafından, üc
retsiz, okullara taşınmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden öğrenci sayısı 
2002'de 15 binken bugün bu 200 bine çıkmıştır. İşte çağdaşlığın göstergesi budur. Çağdaş ülkelerde 
sokakta özürlüler görürsünüz ve her özürlü çocuk için devlet bugün itibarıyla 406 YTL de ailelerine 
maaş bağlamaktadır. Bu da Anayasa'mızda yazan sosyal devletin gereğidir ki bugüne kadar hiçbir 
Hükümetin, hiçbir Millî Eğitim Bakanının aklına gelmemiştir. 

Şu gün itibarıyla altı yılda bu ülkeye 597 anaokulu kazandırılmıştır, 1.587 ilköğretim okulu ka
zandırılmıştır, 55 yatılı ilköğretim bölge okulu, 91 Anadolu öğretmen lisesi, 391 genel lise, 500 Ana
dolu lisesi, 27 fen lisesi, 9 Anadolu güzel sanatlar lisesi, 988 meslek lisesi açılmıştır. Bu, okullaşma 
açısından gerçekten tarihî başarıdır. Okullarımızda, bugün her okulumuzda bilgisayar sınıfı vardır. 
621 bin adet bilgisayar okullarımıza gönderilmiş, 106 bin bilgisayar da bu aralık ayı sonuna kadar 
okullarımıza gönderilecektir. 

Değerli milletvekilleri, eğitimde mükemmele ulaşan hiçbir ülke yoktur.Bakın bunu net olarak 
söylüyorum; eğitimde mükemmele ulaşan hiçbir ülke yoktur. Ben Avrupa'da da öğretmenlik yaptım, 
mesela Almanya'da eğitim sistemi kıyasıya eleştirilir, hükümetlerin eğitim politikaları kıyasıya eleş
tirilir; Fransa'da eğitim sistemi kıyasıya eleştirilir, devletlerin öğretmen yetiştirme politikaları kıya
sıya eleştirilir. Elbet Türkiye'de de eleştirilmelidir, eleştirilecektir de ama şunu öncelikle kabul 
edelim: Öyle, Türkiye'nin eğitim düzeyi İskoçya'yla falan karşılaştırılacak bir düzey değildir. Türkiye 
eğitim açısından dünyanın gerçekten çağdaş ülkeleri seviyesinde bir ülkedir. Hiç kuşkusuz bunun tü
münü sağlayan AK PARTİ değildir, bunu sağlayan cumhuriyettir, cumhuriyetin eğitim politikalarıdır. 
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Değerli arkadaşlar, eğer bir ülke çocuklarının eğitimine önem vermiyorsa, çocuklarını eğitirken 
birtakım ideolojik takıntılar içerisindeyse... Ki, ideolojiler aslında, 21 'inci yüzyıl mantığıyla bakar
sanız, insanların idrakine giydirilmiş deli gömlekleridir. 21'inci yüzyıl insanı artık ideolojilere sığ
mıyor. Daha özgür, daha büyük düşünceler içerisinde onlara bakılması gerekiyor. Hiçbir ülke, eğitim 
sistemine bilimsel yöntemlerin dışında, bilimsel mantığın dışında bir ön yargıyla bakmamalıdır, 
önemli olan budur. Bir ülke özürlülerini, bir ülke yaşlılarını gerçekten rahat ettirmek, iyi bir sosyal 
ortam içerisinde yaşatmakla mükelleftir. Buna gerçekten tarih içerisinde en iyi örnek de AK PARTİ 
hükümetleri dönemidir. 

Değerli arkadaşlar, bugün biz eğitim sistemimizi Türkiye'deki kültürel ve toplumsal farklılaş
maları artıran, siyasal farklılaşmaları kamçılayan bir sistem olmaktan çıkartıp aksine bunları azaltan, 
siyasal ve kültürel bütünlüğe hizmet eden bir sistem hâline getirmek zorundayız. Eğitim üzerinde 
hamasi laflar üretmek yerine gerçekten biz ne yaparsak bölgeler arasındaki bu sonradan oluşan, ger
çekten yanlış eğitim mantığıyla oluşan bu kültürel fay kırıklarını ortadan kaldırabiliriz; bunun üze
rinde ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Biz, bu kültürü, bu uygarlığı tarih içerisinde Anadolu insanı 
olarak birlikte ürettik, birlikte var ettik. Bu fay kırıklıklarını, bu farklılıkları ortadan kaldırmanın 
yolu da eğitimdir. Bir başka tarihin, bir başka kültürün uygarlığını, hayat tarzını, insanlara eğitim 
yoluyla empoze etmeye çalışırsanız, işte, elde kala kala bölücülük kalır, elde kala kala bu sıkıntı 
kalır. Biz AK PARTİ Hükümeti olarak işte bu fay kırıklarını ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde
yiz, bunun adımlarını atıyoruz, bu konuda hepinizin desteğini bekliyoruz. 

Bu duygular içerisinde, şahsım ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. 
Şahsı adına Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Ateş. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli milletvekilleri, biz bu araştırma önergemizi verirken, eğitim sistemimizin en temel öğesi 

olan öğretmenlerimizin içinde yaşadığı ekonomik, sosyal sorunları Türkiye gündemine getirmek ve 
onların çalışma koşullarında, eğitimimizin düzeltilmesi konusunda katkıda bulunma amacıyla verdik. 
Dilerim Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımız da bu konuda bize katkılarını esirgemezler. 

Değerli arkadaşlar, doğrusu Sayın Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisinin Sözcüsünü dinler
ken, acaba ayrı bir Türkiye'de mi yaşıyoruz, ayrı bir dünyada mı yaşıyoruz, onların yaşadığı dünyada 
öğretmenler yüzde 72 reel artış sağlamış da acaba bizim öğretmenler mi ayrı bir dünyada yaşıyorlar 
diye durup kendi kendimize sormadan da edemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir de, Sayın Bakan ve iktidar partisinin sözcüsünü dinlerken insan şuna 
bakıyor: Adalet ve Kalkınma Partisinden önce Türkiye'nin bir eğitim sistemi yoktu, Türkiye'nin bir 
eğitim kazanımı yoktu, Türkiye'de eğitime yapılan bir katkı yoktu, tıpkı milat gibi Adalet ve Kal
kınma Partisi döneminde başlamış. 

Sayın Bakan, eğitim sistemimizi üç temel öğeye indirgediniz. Maalesef, bu üç temel öğemizin 
üç temeli de eksiktir. Bakın, eğitim sistemimizin temel öğelerinden biri olarak fiziki altyapıyı söyle
diniz. Şimdi, arkadaşımızın "devrim" diye nitelediği tarihî başarılarınızı Türk Eğitim-Sen, Eğitim-
Sen ve Eğitim-İş Sendikalarımızın yaptığı araştırmalarla bu yüce Meclise sunuyorum: 
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Okullarımızın yüzde 50'sinin sıra, masa, tahta donanımları eksiktir. Yüzde 65'inin ders araç ve 
gereci eksiktir. Yüzde 70'inin günümüz koşullarına uygun laboratuvar ve atölyesi yoktur. Derslik 
başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 60, liselerde 53'tür. Spor salonu başına ilköğretimde 5.412 
öğrenci düşmektedir, normal liselerde 3.334 kişi düşmektedir. Okulların yüzde 66'sının tuvaletleri ba
kımsızdır. Yüzde 72'sinin hijyenik sorunları vardır. 1 tuvaleti ilköğretimde 117 öğrenci, liselerde de 
145 öğrenci kullanmaktadır. Okulların yüzde 74'ü ödenek sıkıntısı çekmektedir. Okullar toplanan 
yardımlarla ayakta durmaya çalışmaktadır. Okullarımızın... Maraş ilimizin okullarının sorunları 
yoksa bilmiyorum ama bizim Ankara'nın, Sayın Başbakanın da ikamet ettiği Keçiören okullarında, 
3 bin öğrencinin okuduğu okullarda temizlikçi yoktur, hademe yoktur, yardımcı personel yoktur, su 
parası yoktur, doğal gaz parası yoktur ve elektrik parası yoktur. 

Değerli arkadaşlar, birkaç defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşıdık. Bu nasıl eği
tim sistemine verdiğiniz önemdir ki, biz, örneğin birtakım hayır kurumlarının sularının ücretsiz ve
rilmesine karşı değiliz ama eğitimi çağ dışı emellerine amaç etmek amacıyla yurt kuran, onları tarikat 
militanı hâline getiren yurtlara, siz, Ankara Büyükşehir Belediyesi bedava su veriyor da değerli ar
kadaşlar, devletin okullarına verilen su parası ticarethane tarifesinden verilmektedir! Şimdi, bu an
layışla biz eğitimi ileri bir düzeye çekebiliriz denebilir mi? 

Millî eğitim politikanız yazboz tahtasına döndü. Sayın Bakan, bilime, eğitime, deneyime, tecrü
beye önem vermeden Talim Terbiye Kurulundaki 145 tane uzmanı bir çırpıda söküp attınız yerinden. 

Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız insana önem verdiklerini söylediler Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlar; öğretmenlerimizin yüzde 65,6'sı 1.000 ile 1.500 YTL arasında ücret al

maktadır. Öğretmenlerimizin yüzde 72'si ek iş yapmaktadır. Bu ek iş yapanların sadece yüzde 26'sı 
özel ders ve dershanelerde görev yapmaktadır; geriye kalan yüzde 46'sı pazarcılık, boya, badana, ta
mirat, nakliye, garsonluk yapmaktadır. 

Sayın Sözcü, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde öğretmenlerin büyük konut sahibi 
olduklarını söylediler. Biz büyüğünden vazgeçtik, şu anda öğretmenlerin yüzde 56'sı kirada otur
maktadır. 

Sayın Bakan, öğretmenlerimize sağlanan olanakların yüzde 72 reel artış sağladığını söylüyor
sunuz. Ama her ne hikmetse öğretmenlerimizin de yüzde 76,2'si banka kredisi ve banka borçlarıyla 
boğuşmaktadır. 

Şimdi, doğrusu, Sayın Bakanı dinlerken Sayın Başbakanın sözleri de aklıma gelmiyor değil. 
Sayın Başbakan "Biz millî gelirimizi 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkardık." diyor. Eğer bu rakam
lar doğru ise millî gelir 10 bin dolara çıktı. Siz iktidara geldiğiniz zaman Türkiye'nin borcu 220 mil
yar dolardı şimdi onu 500 milyar dolara çıkardınız, Türkiye'de para eden bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarını özelleştirdiniz, bacası tüten bütün fabrikaları da sattınız. Onlardan da 40 milyar dolar 
dolayında bir gelir elde ettiniz. E, peki, bu kadar yüksek gelir elde ettiğinize göre, öğretmenlerin de 
gelirlerini siz "Yüzde 72 artırdık." diyor iseniz burada bir çelişki var demektir. O nedenle değerli 
milletvekilleri, öğretmenlerimiz konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapması gerekenler 
vardır, bunları da yapmak durumundayız. 

Millî eğitimin bugünkü politikalarında tecrübeye önem verilmemektedir. Partizanlık almış ba
şını gitmektedir. Sayın Bakan, siz bu halk eğitimdekileri öğretmen olarak kabul etmiyor musunuz? 
Şimdi, eğer Adalet ve Kalkınma Partisinin bu adilane olan düzeni devam ederse, Allah da uzun ömür 
verir ise, halk eğitimde çalışan öğretmen arkadaşlarımız doksan altı yıl çalıştıktan sonra emekliye ay
rılacaklar. Yani, bir de on sekiz yaşında veya yirmi iki yaşında başladıklarını eğer kabul edersek, 
Sayın Bakan, bu sisteminiz sayesinde, Allah uzun ömür verirse, yüz yirmi yaşında halk eğitimdeki 
bir öğretici arkadaşımız emekliye ayrılabilecek. 
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Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin öğretmenlerimize yaptığı olay budur. Adalet ve Kalkınma 
Partisi İktidarı döneminde öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz partizanca baskı altındadırlar. Baskı
nın boyutu arttı, teröre uğradı. Sayın Bakan, hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Erzurum'da bir millî eği
tim müdürü var, 12 defa aldınız, 13'üncü defa geldi. Nedir bu kadrolar, size düşman mı? Sizin 
benimsediğiniz zihniyeti benimsemiyorlar diye sizin bu öğretmenlere bu işkenceyi etmenizin bir an
lamı var mıdır? Ondan sonra da çıkıp burada "Ben öğretmenlere gayet iyi şu olanakları veriyorum. 
Biz bilimi geliştiriyoruz, biz çağdaşlığı benimsiyoruz." diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenlerimizin ücretlerini, çalışma koşullarını diğer arkadaşlarım de
ğindikleri için söylemiyorum ama otuz beş OECD ülkesi içerisinde en çok çalışma mesaisi harcayıp 
en az ücreti alan bizim öğretmenlerimizdir. 

Eğer öğretmenlerimize biz gereken haklan tanımazsak, onları insanca yaşayabilir bir noktaya ta-
şıyamazsak, Türkiye'yi ne ekonomide ne ticarette ne siyasette ne de bilimde çağdaş medeniyetler dü
zeyine çıkaramayız. O nedenle öğretmenlerimizin geleceğini ve eğitim sistemimize yapacağımız 
katkıyı diğer kesimlerle karıştırmamak gerekir diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. 
Önerge sahipleri adına Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman. 
Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
İSMET BÜYÜKATAMAN (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemiz millî 

eğitiminde görev alan öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi, okulları
mızın fiziki sorunlarının çözülmesi, yaşanan güvenlik sorunlarının çözüm yollarının belirlenmesi 
amacıyla vermiş olduğumuz araştırma önergesiyle alakalı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle 
yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyor, yine aramızdan ayrılan şehit öğretmenlerimizi de 
bu vesileyle rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olan 
öğretmenlik, sevgi ve fedakârlığın yol göstericiliğinde milletimize hizmet etmenin güzide yolların
dan birisi olmuştur. 

Sağlıklı bir toplum bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin tüm 
yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermekle müm
kündür. Yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır. Çünkü her yönden sağlıklı yetişmiş 
bir çocuk gelecekte çalışkan, üretici, çok yönlü düşünebilen, bilimsel problem çözme gücü yüksek, 
etkili iletişim kurabilen, kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, kendisini yetiştirmiş, hak ve 
sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır. 

Ülkemizde uzun vadeli eğitim politikaları bulunmamaktadır. Bu yüzden eğitim sistemimiz belli 
bir düzeye oturtulamamakta, eğitimde ciddi sorunlar devam etmektedir. 

Öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sıkıntıları yanında okullarımızdaki fiziki şartların ye
tersizliği eğitim sistemimizi olumsuz yönde etkilemektedir. İlköğretim okullarının yüzde 70'i, nor
mal liselerin yüzde 68'i ikili öğretim yapmaktadır. Okullarımızın yüzde 74'ü ödenek sıkıntısı 
içerisinde olup velilerden toplanan harçlar ve katkı paylarıyla hizmet vermeye çalışmaktadırlar. 

Okullarımızın çoğunda öğretmen açığı bulunmasına rağmen çok sayıda öğretmen adayımızın da 
işsiz olduğu bilinmektedir. Bu durum atama bekleyen öğretmenlerimiz arasında son derece huzur
suzluk yaratmakta, öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından ciddi sorunlar meydana getirmekte
dir. Öğretmenlerimizin kadrolu-sözleşmeli ayrımına tabi tutulmaları, aynı göreve farklı ücret 
ödenmesi eğitimde verimliliği ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. 
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Millî eğitim politikamız AKP iktidarları döneminde sistem değişikliği bahanesiyle sürekli de
ğiştirilmiş, istikrarlı bir eğitim politikası izlenememiştir. Yine, AKP iktidarları döneminde Millî Eği
tim Bakanlığında siyasi hırsla kadrolaşmaya gidilmiştir. Gelişen ve değişen günümüz dünyasının 
şartlarına uygun, sağlıklı ve nitelikli nesillerin yetiştirilmesi için, eğitim sistemimizde bulunan ek
sikliklerin mutlaka giderilmesi icap etmektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türk toplumunda öğretmenliğe "peygamber mesleği" 
denilerek kutsallık atfedilmiştir. Bundan dolayı tarihimizde öğretmenlere büyük saygı gösterilmiş, 
toplum nezdinde itibarları fevkalade yüksek olmuştur. Cumhuriyetle birlikte yöneticilerimiz, toplumu 
geliştirmenin tek unsuru olarak öğretmenleri görmüşler ve onlara buna göre kıymet vermişlerdir. 

1950'lerden itibaren öğretmenlerimizin statüsündeki erozyon, günümüzde maalesef dramatik 
bir hâl almıştır. Bu statü kaybının görülen ve görülmeyen birçok sebebi vardır. Sosyolojik açıdan 
konu ele alındığında öğretmenlerimizin statü kaybına yol açan sebepleri siyasi, iktisadi, sosyal ve 
mevzuat noktalarında toplamamız mümkündür. Öncelikle devletimizin eğitim ve öğretimden ne bek
lediğini çok ciddi biçimde sorgulamak icap etmektedir. Burada iki hedeften birinin seçilmesi gere
kiyor: Ya dünya çapında markaları oluşturacak beyinleri yetiştireceğiz ya da tekstil veya inşaat 
kalfalığı gibi ikinci dalga sanayi faaliyetlerine devam edeceğiz. Eğer dünya devleri oluşturulmak is
teniyorsa, mutlaka öğretmenlerin statülerini artırmak zorunluluğu vardır. Çünkü dev markaları üre
tecek beyinleri ancak ve ancak öğretmenler yetiştirmektedir. 

1965 yılında 3'üncü derecedeki bir öğretmenin maaşı 2.025 lira idi ve bununla 29 adet cumhu
riyet altını alınabiliyordu; bugün o öğretmen ortalama 1.154 Türk lirası alıyor ve bununla 6 adet 
cumhuriyet altını satın alabiliyor. İktisadi açıdan öğretmenlerimizin durumunu bu örnek bile maale
sef gözler önüne sermektedir. Bu nedenle on binlerce öğretmen, artık boş zamanlarda öğretmenlik 
yaptıklarını düşünmektedir. Asıl meşgaleleri ise emlakçilik, boyacılık, pazarcılık, pazarlamacılık, iş
portacılık hâlini almıştır. Bu itibarla Türk devletinin öncelikli hedefi, ekonomik açıdan öğretmenle
rimizi rahatlatmak olmalıdır. Bugün, öğretmenlerin hayatını onurlu bir biçimde sürdürebilmesi ve 
topluma tekrar model oluşturabilmesi için aylık ücretleri en az 2 bin YTL düzeyine çıkartılmalıdır. 
Her ne kadar öğretmen maaşları OECD'ye göre yüksek bulunup, düşürülmesi talep edilse de ra
kamlar bunu doğrulamamaktadır. Çocuklarımızın, dolayısıyla ülkemizin onurlu geleceği düşünülü
yorsa devletimiz bunu mutlaka gerçekleştirmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmene, öğretmenlerimize hizmet veren öğretmenev-
leri, dinlenme tesisleri, kamplar gibi kurumlar da âdeta varlıklarının sebebi olan öğretmenlerin düş
manı gibi hareket etmektedirler. Bunlardan, öğretmenlerden alınan aidatlarla kurulan, işletilen ve 
öncelikli amaçları öğretmene hizmet olması gereken öğretmenevlerinden öğretmenlerin dışında artık 
herkes istifade eder durumdadır. Nitekim her 100 öğretmenden 71'i öğretmenevlerinden yararlana
mazken, yüzde 52'si bu işletmelerin özelleştirildiğinde kendisine fayda sağlayabileceğini düşün
mektedir çünkü öğretmenler kira ve vergi ödemeyen, fiyatlarıyla da özel işletmelerden aşağı olmayan 
ama zarar eden bu müesseselerin ancak özelleştirildiklerinde kendilerine bekledikleri hizmeti suna
cağını düşünmektedirler. Dolayısıyla onlar da toplumsal statülerinin zayıfladığının farkındadırlar. 

Değerli milletvekilleri, özellikle yurdumuzun doğu bölgelerinde köylerde öğretmenlik yapan 
öğretmenlerimiz birçok zorluk çekmektedirler. Telefonu çekmeyen, İnternet'i olmayan köylerde, 
mezralarda çalışmaktadırlar. On-on beş haneli mezralarda çalışan öğretmenler vasıta olmamasından 
dolayı haftalarca köyden ilçe merkezine bile gelememektedirler. Yolun karlarla kapanması duru
munda ise aylarca ilçe merkezine inemeyen öğretmenlerimiz vardır. Bu öğretmenlerin fedakârlıkla
rının mutlaka göz önünde tutulması icap etmektedir. Öğretmenler haklarının sürekli kısıtlanmasından 
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yakınmaktadır. Özellikle ilk atamada eşler farklı illere gitmek zorunda kalmakta, bu durum ciddi 
mağduriyetlere yol açmaktadır. Evliyken ilk atama ile göreve başlayan öğretmenlerin stajyerlikleri
nin kalkması beklenmemelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlerin kıdem tazminatı meselesi de mutlaka çözülmelidir. Bu ve benzeri onur 
kinci durumların bir an önce ortadan kaldırılması icap etmektedir. Bunun için de sözleşmeli öğret
menlere sadaka verir gibi her yıl düzenleme yapılarak iyileştirme yapılması yeterli değildir. Bir an önce 
tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli ve bu adaletsizlik mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de millî eğitim ve öğretmenin sorunlarının çözümü konusunda 
en önemli engellerden birisi de mevcut idari yapıdır. Kim ne derse desin, bugün okul müdürlüğün
den başlayarak yukarıya doğru giden idari makamların tamamı liyakat, kabiliyet, hizmet ölçüleri dik
kate alınmadan siyasi mülahazalarla doldurulan kadrolar hâline gelmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; okul müdürleri ile bunları denetleyen ve bir üst kade
mesi olan ilköğretim müfettişleri arasında maaş, ek ders ücreti ve tazminatlar bakımından büyük bir 
uçurum bulunmaktadır. Bu, okul müdürlerinin çok maaş aldığı manasında değil, müfettişlerin az al
dığı anlamında ifade edilmektedir. İlköğretim müfettişlerinin "Müfettiş" unvanlı diğer denetim ele
manlarıyla aynı kategoride ele alınmasına, çağın ve ülkenin gerçeklerine uygun eğitimi destekleyip 
geliştirecek bir teftiş sisteminin objektif, verimli ve ekonomik olarak çalışabilmesi için "Eğitim mü
fettişliği" adı altında yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
İSMET BÜYÜKATAMAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, ne yazık ki öğretmenlerimizin sorunlarının tamamını burada anlatmamız 

için zaman yeterli değildir, ancak birkaçına vaktin elverdiği ölçüde değinebildim. Geleceğimizin te
minatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin sorunlarının araştırılması için bir Meclis araş
tırma komisyonu kurarsak daha sıhhatli çalışmalar yapacağımız kanaatindeyim. Unutmayalım ki 
Fatihleri Akşemsettinler yetiştirdi. 

Bu duygular içerisinde, yüce heyetinizi tekrar en derin saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 
(MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükataman. 
Sayın Bakan yerinden iki dakika söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; burada bir iki yanlış hususu düzeltmek için söz aldım. 
Sayın Ateş "Halk eğitim merkezlerinde çalışan insanları öğretmen kabul etmiyor musunuz?" 

diye sordu. Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler -Sayın Ateş doğru söylüyor- eskiden 
doksan altı sene, yüz sene çalışırlarsa emekli olabiliyorlardı. Çünkü otuz gün çalıştıkları hâlde prim
leri on gün, on iki gün üzerinden hesaplanıyordu. Bizim Hükümetimizin getirdiği ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçen Sosyal Güvenlik Yasası'yla birlikte, asgari ücret üzerinden primleri otuz 
gün olarak hesaplanıp yatırılmaktadır, geçmişe dönük borçlanma imkânı getirilmiştir; sağlık harca
malarından yararlanamıyorlardı, sağlık harcamaları temin edilmiştir. Sayın Ateş'in sözünü ettiği geç
mişe ait bir uygulamadır -bunu özellikle belirtmek isterim- bunu AK PARTİ Hükümeti halletmiştir. 
Biz onları öğretmen kabul ediyoruz. 

Şimdi, diğer taraftan, bir değerli milletvekilimiz "Sayın Bakan, 'Öğretmen ihtiyacımız yoktur.' 
dedi." Ben hiçbir konuşmamda "öğretmen ihtiyacımız yoktur" demedim değerli arkadaşlarım. Benim 
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Hükümetim her yıl ortalama 35 bin, 40 bin, 40 binin üzerinde öğretmen ataması yapmaktadır, 2009 
yılında da yapılacaktır. Ancak, değerli arkadaşlarımız, norm kadro ile gerçek ihtiyacı çoğu zaman bir
birine karıştırmaktadırlar. 

Norm kadro şudur değerli arkadaşlarım: Bir okul açıldığı zaman... Bir lise açıyoruz, bir endüs
tri meslek lisesi birinci sınıfa öğrenci alıyoruz. Orada dört yılda bütün öğrenciler mevcut olduğu 
zaman, bütün şubeler açıldığı zaman kaç öğretmene, kaç branştan, ne kadar öğretmene ihtiyaç varsa 
biz oraya kadro ihdas ediyoruz. Bu diyelim ki 100 olabilir, 80 öğretmen olabilir. Ama o gün, o yıl eğer 
20 öğretmene ihtiyaç varsa 80 öğretmeni oraya tayin edip onları boş oturtmayı kimse bize önere-
mez. Norm kadro budur. Biz kırk bir devlet üniversitesine yaklaşık 78 bin akademik kadro tayin 
ettik, daha doğrusu ihdas ettik ama "Bunların hepsini bugün atayın" diye kimse bir iddiada buluna
maz değerli arkadaşlarım. 

Burada, Sayın Başkan, verilen çok yanlış rakamlar var. "İlköğretimde sınıf başına 60 öğrenci dü
şüyor." diye bir arkadaşımız ifade etti. Kesinlikle, bu, gerçeği yansıtmamaktadır, son derece hayalî 
rakamlardır değerli arkadaşlarım. 

Öğretmenevlerinden öğretmenler yararlanamıyormuş. En uç örnek Ankara Başkent Öğretmen-
evidir ki Ankara Başkent Öğretmenevi yıllardan beri bütün kamuoyuna mal olmuş olan bir öğret-
menevidir. 

Değerli arkadaşlar, orada kalan, öğretmenevinden yararlanan her 100 kişiden 72'si öğretmendir, 
geriye kalan 28'i de -yıllık istatistikler ortadadır, buyurun inceleme hakkınız var- diğer kamu çalı
şanları ve kamu çalışanı olmayıp da gelip oradan yararlanan insanlardır. Öğretmenevlerimiz öğret
menlerimize hizmet etmektedir. 

Şunun altını çizmek istiyorum: Öğretmen arkadaşlarımın büyük bir fedakârlık, feragat örneği 
göstererek çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Öğretmenlik mesaiyle sınırlı bir kavram değil. Öğretmen 
evde sınav kâğıtlarını okur, efendim, öğretmen evinde derse hazırlanır. Şüphesiz ki öğretim üyeliği 
ve öğretmenlik banka mesaisi gibi bir mesaiyle kayıtlı değildir; ancak beş mesai gününde, her öğ
retmen arkadaşımızın haftada kırk saat derse girdiğini varsaysanız, on ay üzerinden -ki okullar sekiz 
ay açıktır, seminer dönemlerini de buna dâhil etseniz ve bütün öğretmenlerin kırk saat derse girdi
ğini varsaysanız- yılda bin altı yüz saat eder. Bazı insanlar gerçekten arkadaşlarımıza yanlış bilgi 
servisinde bulunmuştur... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toplar mısınız sözlerinizi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Biz, OECD ülkeleri içerisinde çok ça

lıştırma açısından ortalamanın kesinlikle üstünde değiliz, OECD ortalamalarında olan bir ülkeyiz. 
Bunu özellikle arkadaşlarımla paylaşmak isterim. 

Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz efendim. 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, yerimden bir katkıda bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergede, Meclis araştırması açılması üzerindeki öner

gede böyle bir usulümüz yok. Onun için, eğer Meclis araştırmasını kabul ederseniz, bu katkıları o 
önergenin içinde ve araştırma içinde yaparsınız. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Bakana açıklama imkânı verdiniz, tabii, bu durumda millet-
vekillerimize de yerinden... 

BAŞKAN - Ama yerinden İç Tüzük gereği verdik. Çünkü, bu soru-cevap işlemine giriyor. O 
zaman, işlem biraz olmuyor. 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Arkadaşlar da yerinden istiyorlar efendim. İç Tüzük 60'a göre ye
rinden... 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, bu araştırmaları yapan öğretmen sendikaları. 
Sayın Bakan, o konuda hiç tepkiniz olmadı! 
OKTAY VURAL (İzmir) - Araştırma komisyonuna "Evet" diyecek herhalde! 
BAŞKAN - Bütün bu tereddütlerinizi... Eğer bütün yüce Meclis araştırma önergesi üzerindeki 

oylamayı kabul ederse bütün bu şeyler sona erecek demektir. 
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Demek ki sorun yok! 
Şimdi, 20.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.08 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.32 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'üncü Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş

melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör

gütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporlarının görüş
melerine başlayacağız. 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTO) 
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)(x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporu 242 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili 

Gürol Ergin. 
Buyurunuz Sayın Ergin. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ 

Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

(x) 242 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken siz 
Sayın Başkam, değerli milletvekillerini ve yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, merkezi Roma'da olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye 
Temsilciliği 13 Kasım 1981 tarihinde yapılan ve 17 Mart 1982 tarihinde Resmî Gazete'de yayımla
nan bir anlaşmayla kurulmuştur. Görüştüğümüz tasarıyla bu Anlaşma sona ermekte ve Gıda ve Tarım 
Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi kurulmaktadır. Bu Anlaşma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı da Türkiye gibi ilgilendirmekte ve Türkiye ile birlikte bu 
ülkelerde gıda güvencesi, tarımsal ve kırsal kalkınma, ormancılık, balıkçılık ve doğal kaynakların yö
netimi, tarımsal politikalar, gıda güvenliği, hayvan ve bitki genetik kaynakları alanlarında iş birliğini 
kapsamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki bu yararlı bir anlaşmadır ve elbette ki biz bu anlaşmanın onay
lanmasından yanayız ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerle gıda alanında da iş birliği içerisinde bu
lunmasının önemini hepimiz bilmekteyiz. 

Ben şimdi bu vesileyle sizlere Türkiye'nin tarımsal durumu üzerinde görüşlerimizi bildirmek 
istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanımız her platformda hep bir karşılaştırmayla söze baş
lıyor, diyor ki: "2002 yılında Türkiye'de tarımsal destekler 1 milyar 868 milyon YTL idi, biz bunu 
5 milyar YTL'nin üzerine çıkardık." Doğrudur, destek 5 milyar YTL'nin üzerine çıkmıştır ama gay-
risafı millî hasılaya oranladığımız zaman da maalesef 2002 yılma ulaşamadığımız da net ve açık ola
rak ortaya çıkmaktadır. 2002 yılında bu oran yüzde 0,53'ler düzeyindeyken bugün yüzde 0,49 
düzeylerine inmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce Hükümet kendisinin getirdiği bir tasarı olarak çıkan Tarım 
Kanunu'na aykırı hareket etmektedir. Yasa'nm çıktığı günden bu yana yapılan bütün bütçelerde 
"Tarım desteği Yasa'ya göre gayrisafı yurt içi hasılanın yüzde 1 'inden az olmayacak." denmesine kar
şın hiçbir zaman yüzde 1 tutturulmamıştır. 2007 ve 2008 yıllarında bu oranlar yüzde 0,86 ve 0,75'ken 
2009 yılında daha geriye gidilmiş, yüzde 0,49 düzeyine indirilmiştir. 

Arkadaşlarım, sormazlar mı: "Mademki uygulamayacaktınız, bu Yasa'yı niye çıkardınız? Göz 
boyamak için mi çıkardınız? İnsanları aldatmak için mi çıkardınız yoksa uygulamak için mi çıkar
dınız?" Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir hükümet bir konuda bütçede bir karar alıyor ama bu karar 
kendi çıkardığı yasaya aykırı ve üç yıldır da böyle, üç yıldır aynen böyle. Ha, biz bunu eleştirince de 
bize söylenen şu, o kadar gülünç bir gerekçeyle karşımızı çıkılıyor ki: "İyi de, aslında biz başka des
tekler de veriyoruz." deniyor. Siz başka destekler vermiyorsunuz. Siz sürekli olarak çiftçiye ürününü 
satın almada gösterdiğiniz zorluklarla, siz sürekli olarak çiftçinin girdi maliyetlerini yükseltmekle ve 
çiftçinin taban fiyat verilen ürünlerde kimi yıllarda taban fiyatı düşük tutarak, kimi yıllarda da -bu 
yıl olduğu gibi- taban fiyat vermeyerek çiftçiyi perişan ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, lafla peynir gemisi yürümüyor. Yaptığınız icraat rakamlara dayalı ortaya 
çıkıyor. Benim yaptığım hesaplar, 2002 yılına göre 2007 sonunda Türk çiftçisi tüketim mallarında 
yüzde 45 fakirleşmiştir, yarı yarıya fakirleşmiştir. 2008 sonuna göre hesaplarımda, nasip olur burada 
bu kürsüye çıkabilirsem, bütçe görüşmelerinde burada sizlere aktaracağım. 

Ha niye böyle oluyor? E niye olacak, eğer siz kendiniz politika üretmiyorsanız, size hazır, hap 
şeklinde politikalar Uluslararası Para Fonu'ndan, Dünya Bankasından veriliyor siz de bunları ola
bildiği kadar talimatlar dışına çıkmayarak uygulamakla mutlu oluyorsanız Türk çiftçisi mutlu olma 
şansını yakalayamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1999 yılında IMF'yle imzalanan stand-by anlaşması ve 2001 yılında 
Dünya Bankasıyla imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi, o günden bugüne kadar hiç aksa-
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tılmadan uygulanmıştır ve o günden bugüne hiçbir Türk hükümetinin Türkiye tarımıyla ilgili kendi 
birikimine, bilgisine, anlayışına dayalı bir tarım politikası maalesef olmamıştır. Geçen gün bu kür
süden Sayın Bakan ne kadar güzel söylüyor: "Biz tarımda bakın hangi ürünlerde ne artışlar sağladık?" 
diyor. Hani ben de böyle garip garip baktım hangi üründe sağlanmış diye. İşte, muzda sağlamış, 
erikte sağlamış, elmada sağlamış. "Bu ürünler arttı, bakın geçen yıldan bu yıla arttı." diyor. E Sayın 
Bakan, pamuk ne oldu, pamuk? 

Değerli arkadaşlarım, pamuk ne oldu, buğday ne oldu, şeker pancarı ne oldu, tütün ne oldu? 
Bizim makro ürünlerimiz bunlardır değerli arkadaşlanm. Türkiye'de bitkisel üretim anlamında tarım 
dediğiniz zaman aklınıza hububat gelir, tütün gelir, pancar gelir, yağ bitkileri olarak ayçiçeği ve ben
zerleri gelir ve pamuk gelir. Bunlar üzerinde konuşmanız gerekir. Eğer bunlarda artış sağladıysanız 
gelin buraya, biz de gelip elinizi sıkıp kutlayalım. Eğer sağlayamadıysanız da eriğin miktan biraz arttı 
diye gelip sevinerek burada anlatmayın. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız, şekerpancarı 12 ila 13 milyon tona inmiş 20 milyon ton
lardan. Tütün: 405 bin aile 2002 yılında tütün üretiyormuş -bunlar benim rakamlarım değil, TÜÎK'in 
rakamları- ve bu 405 bin ailenin sayısı 200 bine inmiş, üretilen tütün de 160 bin tondan 90 bin ton 
dolayına inmiş. Şimdi, biz deyince "Siz, çiftçiyi tarlasından göç etmeye mahkûm ettiniz.", "Hayır." 
deniyor. Ya... "İşte, biz onlara diğer alanlarda iş bulduk, onun için gidiyor." 

Değerli arkadaşlarım, pancar üreten pancar üretemiyor ise tütün üreten tütün üretemiyor ise 
pamuk üreten pamuk üretmekten vazgeçmişse bu insanlar, doğal olarak, oralardan, herhalde, sinema 
seyretmek için büyük kentlere gitmeyecekler, tiyatro seyretmek için gitmeyecekler, evlerinin ekme
ğini çıkartmak kaygısıyla gidecekler ve nitekim, milyonlarca insanımız bu şekilde kırsal alandan 
kentlere göç etmek durumunda kaldı. 

Şimdi, bakın, Tarım Bakanlığımızda bir Tarımsal Araştırma Enstitüsü var, Bakanlığın enstitüsü 
bu. Bu enstitüde yapılan yeni bir çalışmanın sonucu... Bu araştırma Tarım Bakanlığında yapılıyor ve 
orada deniyor ki: Türk çiftçisi 171 ülke içerisinde en pahalı mazotu kullanan 5'inci ülkedir ve aynı 
çalışmada deniyor ki: Bundan otuz üç yıl önce, 1975'te çiftçi 1 kilo buğday sattığı zaman 1 litrenin 
üzerinde mazot alabiliyordu ama şimdi 1 litre mazot alabilmek için 5 kilodan fazla buğday satması 
gerekiyor. İşte, arkadaşlar, sizin, Türkiye'de Türk çiftçisini getirdiğiniz yer burası ve kendi Bakanlı
ğınızın rakamlarıyla, kendi Bakanlığınızda yapılan araştırmayla ortaya çıkan durumdur bu. 

Artık, mazot fiyatına, gübre fiyatına girmemize gerek kalmadı çünkü mazot ve gübre kullanılır 
olmaktan çıktı değerli arkadaşlarım. Üretimde gübre tüketimi son derece azaldı; inşallah bu, bu yılın 
ürününde ciddi bir eksilmeye ayrıca neden olmaz diye düşünüyorum. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, Türkiye, 2000'li yılların başında 684 bin hektar alanda pamuk 
üretiyor. 684 bin hektar. Bugün 380 bin hektar. Yarı yarıya azalmış, yarı yanya ve bunun sonucu şu: 
Türkiye, on yıl önce, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ithalatına 671 milyon dolar veriyor
muş. 2007 rakamı -bakın 671 milyon dolar nereye gelmiş- 2 milyar 830 milyon dolar. Buna bir de 
yağlık tohumlar, yağ ve küspe için verilen 1,6 milyar doları da eklemenizi öneririm. 

Değerli arkadaşlarım, ne bu girdi fiyatlarıyla ne bu taban fiyatı uygulamalarıyla ne de her yıl bir 
kuruş artırılan primlerle Türk çiftçisini ayağa kaldıramazsınız, kendinizi ve milleti aldatmayın. Tür
kiye tarımda, Sayın Bakanın söyleminin çok dışında çok kötü bir duruma gelmiştir. Türkiye tarımda 
gerçekten çok büyük sıkıntı yaşamaktadır ama bu sıkıntı, ayrıca küresel krizin de dünya ortamını sü
rüklediği bir durumla karşı karşıya olunca, önümüzdeki günlerde çok daha büyük sıkıntılarla karşı
laşacaktır. Bu sıkıntılarla karşılaşan Türk çiftçisine, hiçbiriniz, bir daha, ne Başbakanınız gibi ne eski 
Meclis Başkanınız gibi kalkıp lütfen hakaret de etmeyiniz, yakışık almıyor değerli arkadaşlarım. Hâ-

- 2 7 0 -



TBMM B: 24 2 . 12 . 2008 O: 4 

linden ağlayan insana hakaret edilir mi? Ona çözüm getireceksiniz, ona hakaret etmeyeceksiniz. Maa
zallah, kalksa o da size öyle hakaret etse ne diyeceksiniz? Aynı hakareti geri çevirse, siz "anasına" 
derken, o da kalksa size bir şey derse ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Onun için, lütfen, insanlarımıza 
karşı tavrınızda dikkatli olmanızı öneririm. 

Süt: Bakın, birkaç gün önce bu kürsüde söyledim, süt fiyatları 60-70 bin lira düştü dedim. Yani, 
aşağı yukarı 620-625 bin liralardan süt fiyatı 570 bin liraya düşmüştü. Bugün bu, 500 bin küsur lira 
da 500 bin liraya, yani 50 kuruşa düştü arkadaşlar, 50 kuruşa bugün düştü. Kooperatiflerin sattıkları 
sütler on gün önce, on beş gün önce 60 bin lira düşürülmüştü, 70 bin lira düşürülmüştü, şimdi tekrar 
50 bin liraya düşürüldü. Nerede benim Tarım Bakanlığım? O çiftçinin hakkını koruyacak olan Tarım 
Bakanlığı nerede değerli arkadaşlarım? Böyle bir şey olabilir mi? Şu veya bu gerekçe öne sürülüyor, 
zavallı çiftçinin sütünün fiyatı düşüyor. 

Ben uzun yıllar üniversitelerde bu konuda öğretim üyeliği yaptım. Değerli arkadaşlarım, benim 
bildiğim, süt fiyatları ilkbaharda düşer çünkü ilkbaharda süt artar. Bu böyledir. Doğumlardan sonra 
süt artmaya başlar bir süre sonra, bir iki ay içerisinde, öyle gider, dokuzuncu aydan sonra da zaten 
süt kesilir. Özellikle, bilinçli olarak üç yüz beşinci günde memeler mühürlenir, süt kesilir, ondan 
sonra süt fiyatları yükselir. Şimdi tam tersi oluyor, kış aylarına giriyoruz, süt fiyatları özellikle dü
şürülüyor. Hepinize soruyorum: Süt fiyatlarını düşürenler, marketlerde peynir fiyatını da düşürüyor 
mu, tereyağı fiyatı da düşüyor mu, yoğurt fiyatı 1 kuruş düşüyor mu değerli arkadaşlarım? O zaman 
bunu sormak Tarım Bakanlığının birinci görevi olmalıdır o kuruluşlara, ama bu sorulmuyor. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Adalet ve Kalkınma Partisinin öncülü olan Millî Selamet Parti
sinin, onun sonrasında gelen, değişik adlarla gelen politikacıların politikaları vallahi daha sağlamdı. 
Ben hatırlıyorum, Sayın Musa Demirci'nin Bakanlığını hatırlıyorum, süt fiyatları düştüğü gün bütün 
sanayicileri Bakanlığa toplamıştı. Siz iyi şeyleri bıraktınız geride ama yanlış olan şeyleri aldınız, bu
güne taşıdınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, biraz da, neler yapılması gerekir ve bu sıkıntılar nerelere varacak, 
o konularda da görüşlerimi açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi küresel bir kriz var. Bizim, aslında, yıllardır uygulanan ekonomik 
yanlış politikaların yarattığı krize bir de o ekleniyor, eklemleniyor. Şimdi, önümüzdeki günlerde ne 
olacak? Siz bakmayın bugünlerde petrol fiyatları düştüğü için, müthiş düştüğü için, 148-150 dolar
lardan 48-50 dolarlara düştüğü için bir miktar mazot fiyatı ve gübre fiyatında azalma var gibi görü
nüyor. Önümüzdeki günlerde petrol fiyatları yeniden artmaya başladığında bizim mazot, gübre, ilaç, 
yem hammaddesi fiyatlarımızın da giderek arttığını hep beraber göreceğiz. Sıkı para politikası uy
gulama zorunluluğu nedeniyle aslında küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yetersiz olan doğrudan 
desteklemelerinin daha da azaltılacağını göreceğiz. Bakınız, açın bakın "2009 yılında doğrudan des
tek kaldırılıyor." deniliyor ama orada prim olarak verilen, yağlı tohumlara ve benzerlerine verilen 
primlerin toplam miktarının da düştüğünü göreceksiniz 2009 bütçesinde. Bunlar olacak. Ayrıca, gir
dilerin pahalanması, desteklemelerin yetersiz olması üretimi giderek daha azaltacak. Üretimin düş
mesiyle üreticinin de, tüketicinin de yeterli örgütlenmesinin olmaması nedeniyle üretici daha az 
kazanacak, tüketici daha yüksek fiyattan gıda bulacak. Üretim yetersizliği, gıda ve diğer tarımsal 
ürün dış alımını artıracaktır. Ancak döviz kuruna bağlı olarak da tarım ürünleri dış alımı daha paha
lıya gelecektir. Kazanamayan küçük ve orta ölçekli çiftçiler topraklarını satmak zorunda kalacaktır. 
Şimdi bile araziler yabancı tekellerin eline geçmeye başlamıştır. İnsanımız kendi ana vatanında yurt
suz, yanaşma durumuna düşmek üzeredir. Kırdan kente çözülmenin hızlanması kentlerdeki güven
lik sorunlarını da çok ciddi olarak artıracaktır. 
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Ne yapılmalı? Hem genel olarak yapılması gerekenler var hem krizden ötürü yapılması gere
kenler var. Hiç uzatmadan: 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal sulamalar çok pahalı. Bütün sulama kooperatiflerinin ve birlik
lerinin aşılmaz borçları var. Bir kere, kesinlikle erteleyeceksiniz bu borçları, faizlerini de sileceksi
niz. Yapacağınız başka bir şey yok ve toprağa su götüreceksiniz, su. Altı yıldır topraklarına su gitmedi 
bu ülkenin. Ben bu kürsüde söylediğim zaman itirazlar geliyor. "Güneydoğu Anadolu'ya, o projeye 
bundan sonra şu kadar para harcayacağız." diyorsunuz. Altı yıldır ne yaptınız? Altı yıldır GAP top
raklarına hiç su gitmedi değerli arkadaşlarım. Hükümet geldiğinde 216 bin hektardı, şu gün 290 bin 
hektar dolayındadır GAP topraklarında sulanan alan yani yalnızca birkaç karış alana daha su götü
rüldü. Onun için topraklara su götürün. Elektrik borçlarını mutlak surette... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir iki dakika verirseniz tamamlarım efendim. 
Mazottan da özel tüketim vergisi almayacaksınız. Bunun ikisi biri yok. Avrupalı almıyor. Hep 

Avrupa'ya öykünüyorsunuz ama "Avrupalının çiftçiye verdiğini Türk çiftçisine verin." dediğimiz 
zaman kaçıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, uçaklara veriyorsunuz benzini ÖTV'siz, yatlara veriyorsunuz mazotu 
ÖTV'siz, niye Türk çitçisine gelince vermiyorsunuz? Çiftçi bunu soramıyorsa bunu onun aleyhine 
lütfen kullanmayın. 

Değerli arkadaşlarım, KDV'yi gübrede de, ilaçta da yüzde 1 'e indirin ve Türkiye'de üretilme
yen, dışarıdan gelen gübreden de lütfen gümrük vergisi almayın. Çiftçinin TEDAŞ'a, tarım krediye, 
Ziraat Bankasına borçlarının faizini silin, anaparasını üç yılı ödemesiz on yıla yayın, icra takiplerini 
derhâl durdurun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Hemen bir teşekkür edip bitireceğim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bir de tarım topraklarının yabancılara ya da yabancı ortak denetimli ban

kalara geçmesini engelleyecek yasayı derhâl çıkarın. Topraklar yabancılaşıyor. Kültürümüzü yaban-
cılaştırdığınız gibi, toprakları da yabancılaştırıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçiyi örgütlemezseniz çiftçinin sorununu çözme şansınız olmuyor. Çift
çiyi hızla örgütlendirelim ve girdileri de çiftçi örgütleri, kooperatifler vasıtasıyla sağlayalım. 

Son söz: Dışa bağımlı, yeni liberal politikaları bırakın. Türkiye'nin, 1929 krizinde olduğu gibi, 
yeniden devletin desteğindeki politikalara kesin ihtiyacı vardır. Bunu yapın. Hiç kimse sizi, bunlar 
devletçi oldu, bunlar şu oldu diye suçlamayacak, göreceksiniz. Ama siz halkı bu sıkıntılardan kurta
racaksınız, Türk çiftçisini ayağa kaldıracaksınız. O zaman siz de mutlu olacaksınız, benim yüce mil
letim de mutlu olacak. 

Bu dönem vereceğiniz bütün destekleri de mart ayına sarkıttınız. Yapmayın arkadaşlar! Böyle 
ucuz politikalarla da vaktinizi geçirmeyin diyorum. 

Sizleri, Sayın Başkan sizi ve yüce milletimi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergin. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan. 
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Buyurunuz Sayın Kaplan. 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Orta Asya Alt 
Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde De
mokratik Toplum Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Tabii, bu uluslararası sözleşmeler teknik sözleşmeler. Bu teknik sözleşmelerle ilgili zaman zaman 
ifade ediyorum, gruplar arasında bir centilmenlik anlaşması yapılsa -bu sözleşmelerden daha yüz ka
darı var, üç senedir, dört senedir bekleyenler var- bunu, bir centilmenlik anlaşmasıyla, Başkanlık Da
nışma Kurulu getirse ve bunları bir an önce yasalaştırsak, yani onayı verse Meclis iyi olur. Çünkü 
bakıyorsunuz, üç sene, beş sene bekleyen sözleşmeler var. 

Şimdi burada da bu sözleşmeye bakıyorum, evet, böyle bir çalışma yapılmış, hatta, 11 Temmuz 
2007'de resmî açılışı da Başbakan yapmış. Yani imzalamışız ama bu bir uluslararası sözleşme, pro
sedür gereği Meclisin onaylaması lazım. Bunun diplomatik dilde de adı, bu sözleşmenin -uluslararası 
olduğu için- depo edilmesi lazım ki geçerli olsun. Yani bir imzayla iş bitmiyor. Böyle olunca, işte, 
2006'da başlattığınız bir çalışmayı bugün 2008'de getiriyorsunuz. Bunun gibi birçok önemli söz
leşme var, üstelik de Türkiye'nin küresel kriz sonrası yeni siyasetinin ve stratejisinin belirlenmesi 
açısından hayati önemi olan sözleşmeler de var, bekliyor. Bu sözleşmelerin, özellikle Uzak Doğu, Af
rika, Orta Doğu ve Kafkaslar bölümüne bakanları var. 

Şimdi, burada birkaç ana başlığa değinmek istiyorum çünkü konu tarım olunca ve özellikle de 
Orta Asya Alt Bölge Ofisine baktığımız zaman, Türkiye'nin 2006'da Ofisi Ankara'da kurduğunu 
görüyoruz. Kuruluş amacı ise belli, FAO'nun uzmanlık birikimlerinin ve hizmetlerinin yerinden yö
netim ilkesi amaçlanıyor. Türkiye, bu konuda, üye ülkelerin gıda güvenliği ve milenyum kalkınma 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Hangi ülkeler var bu alt grupta baktığımız 
zaman: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsamaktadır. 
Ofisin teknik ekibi çok farklı disiplinlerden gelen uzmanlardan oluşuyor, onu da biliyoruz. 

Bizim, ayrıca "TİKA" diye zaten Türki cumhuriyetlere yönelik birtakım faaliyetleri yürüten bir 
genel müdürlük de var, ayrı bir bütçesi var. Aslında faaliyet alanı olarak biraz onunla da ilintili. 
Ancak başlıca uzmanlık alanlarına baktığımız zaman bu sözleşmenin ana konusu olarak, hayvancı
lık ve hayvan sağlığı en başta geliyor, sonra bitkisel üretim ve bitki koruma geliyor, balıkçılık geli
yor, gıda ve tarım politikası geliyor, ormancılık, tarım ve kırsal kalkınma yatırımları, toprak ve su. 

Elbette ki, bu sözleşmeler sadece bir bina, araç gereç temin etmekle ibaret değil. Bu ülkelerle 
olan ilişkiler, ekonomik olarak bu bahsettiğim temel noktalarla beraber, şüphesiz, malzeme, bakım, 
katkı, yerel program, yerel proje desteklemeleri, kredi kuruluşlarıyla ortak anlaşmalar ve bunların 
ofise edilmesi var. Tabii, bu tür misyonda çalışan personelin diplomatik dokunulmazlığı, oturma izni, 
oturma izniyle beraber bu tür kuruluşların kendine özgü personeline ilişkin birtakım gereklerin ye
rine getirilmesi gerekiyor. Ne yapmışız? Biz kurdeleyi kesmişiz 2007'de, 11 Temmuz. Şimdi kaç? 
Gelmişiz Kasım sonu, Aralık başı 2008. Yani bu konuda gerçekten sözleşmeyi onaylamadan sağlıklı 
adımların atılması mümkün değil. 

Burada Hükümetin rekabet analizi, tarım politikalarının reformu, arazi ve doğal kaynakların 
kullanımı konularında teknik danışmanlık üzerinde yoğunlaşarak planlı ekonomiden pazar ekono
misine geçiş sürecini yaşamakta olan alt bölge ülkelerinde kurumsal kapasite oluşturulması, bilgi ve 
yeteneklerin geliştirilmesi ve ülkelerin edindiği tecrübelerin karşılıklı paylaşımı konuları etrafında 
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faaliyet yürütülmesi... Şimdi, bu sözleşmenin ana çerçevesi bu olunca... G-20 zirvesinden Sayın 
Bakanımız -Sayın Ekren buradaydı, göremiyorum şimdi- yeni döndüler. Aslında G-20 zirvesinin so
nucu sadece küresel ekonomik kriz değil arkadaşlar. G-20 zirvesinin sonucu, Türkiye'nin ekonomi 
politikasını ve siyasetini yeniden belirlemesinin bir dönümü, bir başlangıç noktasıdır. Biz bunun si
yasetini konuşabiliyor muyuz? Bakın, sorun burada. Şimdi, bu, bunun bir parçası. Biz, başta ABD 
olmak üzere İngiltere, arkasından avro bölgesine yüzde 60 oranında ihracat yaptığımız bu ülkelerin 
krize girdiği, ihracatımızın yüzde 54,7'den yüzde 43'e gerilediği bu ülkelerle şimdi nasıl bir siyaset 
uygulayacağız ki pazar anlayışımızı tarımda, hayvancılıkta, diğer alanlarda nasıl bir planlama yapa
cağız ki bunlardaki gerilemeyi başka bölgelerde destekleyeceğiz. O zaman, aslında iki tane şansımız 
var, çok değil: Bir, Kafkaslar, Türki cumhuriyetler; ikincisi, Orta Doğu. Orta Doğu'da en başta kom
şularımız Suriye, Irak, İran, Lübnan, Ürdün gibi yakın mesafe ülkeleri. İsrail'in şüphesiz GAP'a olan 
ilgisini biliyoruz. Tarım alanında, sulama alanında, enerji alanında üç noktada ciddi bir bilgisi oldu
ğunu da biliyoruz. Şimdi, burada yeni bir siyasetin açılması, yeni bir siyaset stratejisinin geliştiril
mesi ve planlamaların da ona göre yapılması gerekiyor. Biz, tarımda, ekonomide, hayvancılıkta 
ekonomisi olarak, balıkçılıkta üç tarafı denizlerle çevrili olarak nasıl bir hedef koyuyoruz önüne Tür
kiye'nin? Şimdi, benim dünya küresel krizinin bir nedeni de gıda ürünlerindeki zamlar, artışlar, bi
liyoruz bunu, gıda fiyatlarının artması. Şimdi, gıda fiyatlarını artıran nedenler ne? Petrol ve diğer 
enerji fiyatlarının artması. Şimdi, gıda üretim maliyetlerini yükseltiyor ve bu da fiyata yansıyor. 
Şimdi, küresel ısınma, yine 2007'de yaşanan kuraklık var. Sanıyorum bugün veya yarın Kyoto Söz
leşmesi gelecek bunun arkasından, bunlar tartışılacak. Şimdi, Çin ve Hindistan başta olmak üzere ge
lişen ekonomilerde tüketimin artması ve gıda ürünlerine olan talebin artması çünkü bu ülkelerde 
yükselme ve refah arttıkça gıda ürünlerine yönelik talepleri de artıyor. Şimdi, dünya gıda ürünleri üze
rinden yapılan spekülatif hareketler de var şüphesiz, Türkiye'de de gördük. Bir baktınız pirinç ko
nusunda bu yaşandı, bir gün fasulyede yaşanır, bir gün buğdayda yaşanır, bir gün mısırda yaşanıyor, 
Türkiye bu yakın zamanda bunları yaşadı. 

Şimdi, dünya gıda krizi nedeniyle bir toplantı yakın zamanda yapıldı, 3-5 Haziran 2008 Roma 
Gıda Zirvesi'nde çoğu devlet başkanı, başbakan düzeyinde yüz seksen ülkeden temsilci katıldı. "Bu 
zirveden çıkan en önemli sonuç neydi?" diye baktığımız zaman, 2030 yılına kadar gıda üretiminin 
en az yüzde 50 artırılması, Roma Zirvesi'nde çıkan karar. Bunun için de, açlık sorununa çözüm bul
mak için de yılda ortalama 15-20 milyar dolar kaynak ayrılması gerekiyor. Şimdi, bu kaynak ayrıl
masının yanında gelişmiş ülkeler pek istekli değil, özellikle bu krizden sonra. Şu günlerde de dünyayı 
kavuran bu krizin içinde üç beş bankayı kurtarmak durumunda olan Amerika ve Avrupa Birliği aç 
insanları doyurmak için adım atmaktan kaçınıyor, öyle bir derdi yok. 

Şimdi, FAO 2008 Dünya Gıda Günü temasını "Gıda güvencesi: İklim Değişikliği ve Biyoener-
jinin Etkileri." olarak belirlemişti. Şimdi, böyle baktığımız zaman özellikle FAO'nun 55 ürünü kap
sayan gıda fiyat endeksine göre gıda fiyatları 2006'da yüzde 8 artmış, 2007'de yüzde 24, 2008'in ilk 
üç aylık döneminde yüzde 53 artmış. Bu, çok yakın tarihler: 2006,2007, 2008. En yüksek artış yüzde 
97 ile yağlı tohumlarda olmuş. Şimdi, tahıllarda yüzde 87, süt ürünlerinde yüzde 58 fiyat artışı. Dik
kat edin, denizler de kuruyor. Balıkta da, hayvancılıkta da sıçramalı bir zam, fiyat artışı olayı görü
yoruz. On yılda gıda fiyatlarındaki artışın böyle devam etmesi de bekleniyor, yani bu uluslararası 
toplantılardan çıkarılan sonuç. Yaşanan son ekonomik krizle birlikte gıda ürünlerini satın alma ma-
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liyeti en az yüzde 40 ile 50 oranında artacak. İşte, Türkiye gibi coğrafi zenginlikleri, üç tarafı deniz
lerle çevrili olması, doğası dikkate alındığı zaman kendi kendine yetmesi bir yana, bu alanda ortaya 
çıkan gıda ve emtia fiyatlarındaki artışı, işte bu krizi fırsata çevirme siyasetinin stratejisini konuşa
bilmek ve bunun planlamasını geliştirebilmek istiyorsak, bir yerden yola çıkacağız: GAP'tan. Başka 
yolu yok. Adıyamanlılar, Şanlıurfalılar, Antepliler, Kahramanmaraşlılar değil, bütün Türkiye'nin 81 
ili olarak GAP projesine döneceğiz. 

Ne yapmışız şu ana kadar ayırdığımız parayla? Yüzde 47,8 sadece enerjiye yöneltmişiz. Almı
şız oradan hidroelektrik santralden enerjiyi beş barajın tamamlanmasıyla, enerjiyi nereye göndermi
şiz? Yallah batıya, sanayi orada çünkü. Ne bırakmışsınız bölgeye? İstimlak parasından başka bir şey 
bırakmamışsınız. "Tarım arazilerinin 1 milyon 852 bin hektarını sulayacağım" demişsiniz, sulama
nın 285 bin hektar düzeyinde kaldığını görmüşüz. Şimdi, Hükümetin ayırdığı bütçeye bakıyoruz, 
dört yıla yayılan bir 16 milyardan bahsediliyor. Gıdım gıdım, perakende, taksitle. En son 1,3 İşsiz
lik Fonu'nun parası gitti oraya. İşte, bu krizin içinde bu projenin sulamasına, 1 milyon 850 bin hek
tara suları akıttığınız zaman su-toprak-güneş ve bereketi planlamaktan başka bir şeye gerek kalmıyor. 

İşte, bu tür ofislerin kurulması durumunda Antakya'dan, Mersin'den Hakkâri'ye kadar, oradan 
Edirne'ye kadar her alanda, burada doğacak istihdam, burada üretilecek tarımın, sanayisinden pa
ketlenmesine, ipliğinden konservesine, bunun muazzam gücünün Kafkaslarda, Türki cumhuriyet
lerde ve devasa pazar Hindistan ve Çin'e ve Uzak Doğu'ya -ve Uzak Doğu'ya diyorum- ve hemen 
yanı başımızda komşu Irak'ı göreceğiz, Orta Doğu'yu göreceğiz, Afrika'yı göreceğiz. Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti'nde günde 10 bin insanın şu an göç yollarına düştüğü bir coğrafyada yaşıyoruz 
ama dünya medyasında tek kelimeyi, tek kareyi maalesef göremiyoruz. Açlıktan ölen insanların ka
releri gözükmüyor. 

O zaman ne yapacağız? Bir tek şansımız var: Tarım politikamızı değiştireceğiz. Şu ana kadar ta
rımda Türkiye'nin durumu nedir? Tarım ve hayvancılık 2006'da yüzde 1,3 büyüme gösterirken 
2007'nin tamamında yüzde 7,3 küçülmüş. Buna, bu ülkeye bu kadar haksızlık yapmak, kendi gele
ceğimize, çocuklarımıza, yarınımıza resmen haksızlık yapmak demektir. İşte burada 7,3 küçülmeyi, 
yalnızca kuraklığın yanı sıra tarım girdilerindeki fiyat artışlarıyla baş edemeyen tarımdaki çözülme 
olarak değil; küçülmede önemli bir etken elbette ki oldu ama 2008 zaten parlak değil. Her buraya 
çıkan milletvekili arkadaşım, kuraklık nedeniyle borçların ertelenmesi gibi konularda konuşmalar 
yapıyor. 

Tarımdan çözülen iş gücü nereye gidecek? Kentlere. Kentlerde ne yapacak? Yedek sanayinin 
ordusu olacak, işsizler ordusu. İşsizlik, bu krizden sonraki kapanan fabrikalar, bacası tütmeyen fab
rikalar, düşen inşaat sektörü, bütün bunları dikkate aldığımız zaman Devlet Planlama Teşkilatının, 
sivil toplumun, katılımcılığı, çoğulculuğu, her türlü partisel çıkarlarımızı bir yana bırakarak, grup
sal çıkarlarımızı bir yana bırakarak, siyaset malzemesi dahi yapmadan, GAP'ı pilot bölge yaparak 
1 milyon 600 küsur bin hektarı sulayarak tarım politikamızı yeni bir beş yıllık, yeni bir on yıllık, 
belki yirmi yıllık bir planlamayla, üniversiteleriyle, genç ve dinamik işveren ve yatırımcılarıyla, 
çalışanıyla, köylüsüyle, çiftçisiyle birlikte planladığımız zaman bu krizin gerçekten üstesinden ge
liriz. Biz dünyayı doyuran bir ülke durumuna gelebiliriz. Biz kendi ekonomimizi düzeltebiliriz. 
Kendi bölgemizdeki bölgesel dengesizliklerimizi çok rahatlıkla giderebiliriz ve bu projenin aynısını, 
diliyorum ki çok yakında, aynı bir ofisi Irak'la, Suriye'yle, Lübnan'la, Ürdün'le, yakın komşu ül
kelerimizle birlikte kuralım. 
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Artık yeni paktların zamanıdır, yeni ekonomi-politika paktlarının, sanayi paktlarının. Bakın, 
NATO'nun da miadı doluyor; birçok eski yapıların miadı doluyor, yeni heyecanlar, yeni cesaretler 
yeni ufuklar gerektirir. Yoksa bu krizde elimizdekini avcumuzdakini, cebimizdekini harcayarak, yine 
aynı sıkıntılarla boğuşan bir ülke oluruz. 

Gelin, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için bu siyasi-ekonomik plan stratejisi üzerinde Mec
lis olarak bir çalışma başlatalım; hep beraber. İnanın, bu büyük projeler bize geleceğimizi kazandı
rır. Ben burada bunun ışığını hem görüyorum hem çok çabuk bir zamanda bunun hayata 
geçebileceğini görüyorum. 

Danışmanlarımız Mersin'e gitmişti, yeni geldiler. Sordum "Ne gördünüz?" diye. Halde naren
ciye üreticileri danışmanlarımızın her birinin eline bir dal mandalina verdi. "Nedir bu?" diye sordu
lar, "Ürün dalda kaldı." dediler. Bunun anlamını bir düşünün. Ürettiğini daldan alamayan bir 
üreticiyi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Bağlıyorum. 
Ve Keynes'in ekonomi teorisinin iflas çanları çalarken, bir yandan -bakıyorsunuz- Kari 

Marks'ın ekonomiyle ilgili teorileri konuşulurken -büyük balık küçük balığı yutar meşhur söyleşisi 
vardır- ama bugün eğer 1800'lerdeki Malthus'un nüfus teorisi konuşuluyorsa -tarla aynı tarla, ürün 
aynı ürün, nüfus artıyor ve hisseleri düşecek, küçülecek- o zaman ne yapmak lazım? Ürünü artırmak 
lazım. Ne yapmak lazım? Pastayı büyütmek lazım. Bunun başka yolu yok. 

Ben bu duygularla, bu sözleşmeye tabii ki olumlu oy vereceğiz, destek sunacağız ancak bu ko
nularda biraz daha Meclisimizin hız almasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay. 
Buyurunuz Sayın Ertugay. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, de-ğerli milletvekilleri; 

242 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş-miş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimi arz et-mek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda Meclis gündemimize gelmiş olan bu ta-sarı, daha önce, 22 nci 
Dönemde yüce Meclisin gündemine gelmiş, 16/4/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuş ve tasarı, döneminde görüşülemediği için, dönemin sona ermesi nedeniyle hü
kümsüz sayılmış, kadük olmuş, Bakanlar Kurulunca 2/10/2007 tarihinde ye-nilenerek yüce Meclisin 
gündemine tekrar gelmiş ve bugün, komisyonlarda görüşülmüş olan bu tasarıyı yüce Meclis Genel 
Kurulunda görüşüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1945 yılında yeryüzünde açlık 
ve yoksulluğun ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuştur, ülkemiz de bu kuruluşa 6 Nisan 1948 ta
rihinde üye olmuştur. 

1982 yılında Ankara'da Türkiye temsilciliği açılmış, yüz seksen dokuz ülkeye hizmet eden FAO, 
tek bir merkezden hizmet etmenin zorluklarından kurtulmak için ve faaliyetlerinin yerinden yürü
tülmesi amacıyla alt hizmet ofisleri kurarak yardımlarını ve çalışmalarını en hızlı ve verimli bir bi-
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çimde yapmayı hedefleyerek buna dair çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu sebeple, günümüzün ih
tiyaçlarına cevap verecek yeni bir yapılanmaya gitmiş, bu kapsamda Orta Asya ve Afrika'da da alt 
bölge ofislerinin kurulmasına karar vermiştir. 

Orta Asya'da kurulacak alt hizmet ofisinin ülkemizde kurulmasına talip olan Türkiye, taşıdığı 
şartlar, konumu ve birikimi dikkate alınarak, aday ülkeler içerisinde Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü tarafından tercih edilen ülke olmuştur. 

Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO) ile Türkiye arasında imzalanan bu anlaşma uyarınca Ağustos 
2006'da Ankara'da Ofis kurulmuş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Orta Asya Alt 
Bölge Ofisinin 11 Temmuz 2007'de de açılışı yapılmıştır. 

Alt Bölge Ofisinin kuruluş amacı, kapsamış olduğu ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kaza
kistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a FAO'nun uzmanlık birikimlerinin ve hizmetleri
nin yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda, ülkemizin öncülüğünde diğer ülkelere daha kolay 
ulaştırılmasıdır. Öte yandan, FAO bu Ofis sayesinde diğer üye ülkelerin gıda güvenliği ve milenyum 
kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, rekabet analizi, 
tarım politikalarının reformu, arazi ve doğal kaynakların kullanımı konularında teknik danışmanlık 
üzerinde yoğunlaşarak, planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş sürecini yaşamakta olan alt bölge 
ülkelerinde kurumsal kapasitenin oluşturulması, bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi ve ülkelerin edin
diği tecrübelerin karşılıklı paylaşımı konularında gerekli koordinasyonu sağlayarak, faaliyetlerinin 
yürütülmesini sağlama görevini üstlenmiştir. 

Hedeflenen bu amaçlara ulaşmak için kurulan bu alt bölge ofislerinde yedi ana uzmanlık alanı 
belirlenmiştir. Bunlar, hayvancılık ve hayvan sağlığı, bitkisel üretim ve bitki koruma, balıkçılık, gıda 
ve tarım politikası, ormancılık, tarım ve kırsal kalkınma yatırımları, toprak ve su. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye olarak biz, ülkemizde kurulan bu Ofis için bina, araç ve gereç, 
malzeme, bakım gibi katkıların yanında, yerel program ve projelerin desteklenmesi için kredi kuru
luşlarıyla ortaklık anlaşmaları oluşturma konularında destek olacağımıza ilişkin Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatına taahhütlerde bulunmuşuz ve bu taahhütlerin büyük bir kısmını da yerine 
getirmişiz. Ayrıca, Orta Asya Alt Bölge Ofisi aracılığıyla Türk cumhuriyetlerinde yapılacak proje
ler için Türkiye'nin ilk beş yılda 10 milyar dolarlık katkı sağlayacağı da ifade edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, konu, tabii teknik bir uluslararası anlaşma. Bu anlaşmayı Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu olarak elbette ki onaylıyoruz. Zaten bu anlaşma yapılmış, sadece yüce Mecliste 
bununla ilgili yasanın çıkarılması gerektiği için yüce Meclisin gündemine gelmiş. Genelde, uluslar
arası anlaşmalarda pek rutin bir uygulama olduğu için konuşma yapılmıyor. Ancak bu vesileyle, mü
saade ederseniz konuyla ilgili birkaç hususu ve partimizin, gerekse şahsımın görüşlerini yüce 
heyetinize arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyada 1 milyar kişi yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya
dır. Bu kişilerin çoğunluğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesiminde yaşamaktadır. 
Dünyada her 7 kişiden 1 'i açlık ve yetersiz beslenmeden etkilenmektedir. Onun için, açlık ve yeter
siz beslenme çağımızın en acil çözüm gerektiren sorunlarının başında gelmektedir. Açlık ve yoksul
lukla mücadele kapsamında FAO çok önemli bir görev üstlenmiştir. FAO, 2005-2015 yılları arasında 
dünyada var olan açlığı yarıya indirmeyi hedeflemiş bulunmaktadır. 

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme için gerekli miktar ve kalitede gıda temini her birey için en 
temel insan hakkıdır. Bu hak, nüfusun hızla arttığı, gelir dağılımının giderek bozulduğu, ciddi eği
tim, sağlık ve çevre problemlerinin ortaya çıktığı bugünün dünyasında daha da büyük önem arz eder 
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hâle gelmiştir. 1 milyara yakın insanın fiilen aç yaşadığı, 3 milyar insanın dengeli beslenemediği, do
layısıyla ruhsal ve bedensel olarak sağlıksız bir nüfus yapısının ortaya çıktığı bir dünyada huzurun, 
barışın, adaletin ve istikrarın sağlanması zor görünmektedir. 

Bu bakımdan, bugün için insanlığın önünde duran en önemli mesele, herkes için adaletli bir şe
kilde gıdaya erişim hakkının temin edilerek, toplumun artan ve çeşitlenen gıda taleplerinin emniyetli 
ve sürdürülebilir olarak karşılanmasıdır. Bu sorunu çözememiş ve bunu başaramamış ülkelerin bü
yüklük, gelişmişlik, kalkınmışlık iddiasında bulunması, sosyal dokusunu sağlam tutması, birliğini 
koruması, istikrarı, kalkınmayı sürdürülebilir kılması düşünülemez. Bu nedenle, yeterli ve dengeli 
beslenme konusu direkt olarak ülkelerin kalkınmışlığı ve gelişmişliğiyle paralellik arz etmektedir. 

Ülkemize gelince: Ülkemizde 1 milyon insanımız gıdaya erişim hakkından fiilen yoksundur, 
açtır. Her 4 kişiden 1 'i yoksulluk sınırının altındadır, yani yetersiz ve dengesiz beslenmektedir. Bir 
başka ifadeyle, bu ülkenin en önemli sorunlarından biri gelir dengesizliğidir, yetersiz beslenmedir ve 
açlıktır. Türkiye'nin tarımsal potansiyeline bakıldığında bu durumu "varlık içinde darlık" olarak özet
lemek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüştüğümüz yasa ve bununla yapılmak istenen düzenleme el
bette ki destek verdiğimiz bir düzenleme; bunu daha önce de ifade ettim. Şimdi, bu tip çalışmaların 
yanında... Özellikle üzerinde durmak istediğim husus şudur: Bu Hükümetin esas yapması gerekeni 
yapmasını bekliyoruz, Türkiye çiftçisinin yaşadığı sıkıntılara, çaresizliğe köklü çözümler getirmesini 
bekliyoruz. Burada Hükümete sesleniyorum: Türkiye çiftçisine, Türk tarımına sahip çıkın; çiftçiye 
zulmetmeyin; azarlamak, haddini bildirmek yerine şefkatle yaklaşın; problemlerini çözün; uğradığı 
haksızlıkları giderecek tedbirleri derhâl alın. 

Bakın, cumhuriyet tarihinde ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz yıl fiyat açıklamadı. Ben 
hafta sonunda Konya'da bir tarım konferansına katıldım, şeker pancarı üreticisi feryat ediyor, buğ
day üreticisi büyük bir sıkıntı ve çaresizlik içerisinde, Hükümet zaman zaman GAP'in ismini telaf
fuz ediyor, GAP'la ilgili bir şeyler yaptığını ifade ediyor, ortaya koyuyor ama ülkemiz için çok büyük 
önem arz eden bölgesel kalkınma planlarına, bölgesel kalkınma programlarına, özel projelere, DAP 
gibi, KAP gibi, KOP gibi özel projelere hiçbir önem verdiğini ve önem verdiğini gösteren bir uygu
lama içerisinde bulunduğunu, bu konuda bütçede ciddi çalışmaların yapıldığını bugüne kadar maa
lesef görmediğimizi üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün -biraz önce Değerli Meslektaşım da ifade etti- Türkiye'de temel 
ürünlerde çok büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. Buğday, pancar, ayçiçeği, pamuk başta olmak üzere 
et ve süt üreticilerinin ürettiği hayati olan ürünlerimiz, insanımızın eksik beslenmesinde en önemli 
etken olan protein yetersizliği konusunda çok büyük önem arz eden et ve süt üretimi Türkiye'de 
büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. Hükümet üç yıldan beri buraya bir bütçe getiriyor. Bütçede bu 
rakamları mukayeseli olarak tekrar tekrar yine huzurlarınıza getireceğiz ancak Türkiye, tarım poli
tikasında çok ciddi, çok önemli bir hata yapıyor ve tarım politikalarına verdiği önemi bütçe rakam
larıyla gösteriyor. Bakın, Tarım Kanunu'nda "Türkiye'de tarıma verilen destekler yüzde l'den az 
olamayacaktır." diye açık bir hüküm var; yine Tarım Strateji Belgesi'nde bu yüzde 1 'den az oluna
mayacağı hususu, desteklerin bunun üzerinde tutulması gerektiği açıkça belirtilmiş olmasına rağ
men, üç yıldır bu yüce Meclisin huzuruna getirilen bütçede tarım destekleri yüzde 1 'in altındadır ve 
giderek de azalmaktadır. Bu bakış açısıyla, bu politikalarla -temel ürünlerimiz başta olmak üzere- bu 
zengin coğrafyada, bu önemli tarım potansiyeline sahip olan ülkemizde, inanın, bu anlaşmaları uy
gulayacak, bu ofislerin işe yaramasını sağlayacak, toprağında ekimini yapan, üretimini yapan ne 
çiftçi bulabiliriz ne de o toprakları bekleyecek insan bulabiliriz. 
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Bu bakımdan, Hükümetin, öncelikli tercihleri arasına sosyal ve ekonomik olarak tarım kesi
minin meselelerini öncelikleri arasına mutlak surette alması çok büyük önem arz etmektedir. Bu
rada iktidar ve muhalefet milletvekilleri içerisinde, kendi seçim bölgelerine gittikleri zaman 
arkadaşlarımız, hangi üretici olursa olsun, ister et üreticisi, ister süt, ister meyve-sebze, herhangi 
bir üretici kesiminden "Biz bu yıl geçen yıldan daha iyi durumdayız." diye bir ifadeyle muhatap 
oluyorlarsa, lütfen, gelip bu yüce Mecliste, huzurunuzda ifade etsinler ama inanın her geçen gün 
çiftçi çok büyük bir darboğaza itilmektedir ve Türk tarımı bu şartlarda yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya gelmektedir. 

Şimdi, bakın, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bir rakam -birçok vesileyle bu rakamları huzurları
nızda defalarca ifade ettik, gecenin bu saatinde yine rakama boğmak istemiyorum ama- sadece hay
vancılıkla ilgili bir rakam vermek istiyorum: 2002'de 1 kilogram besi yemi 2 YTL idi, 2008 yılında 
1 kilogram besi yemi 6 YTL'dir. 2002'de 1 kilogram et 4,5 YTL, 2008'de 1 kilogram et 7,5 YTL'dir. 
Yani 2002'de üretici 2 kilogram et ile 1 torba besi yemi alırken, 2008'de ancak 4 kilogram et karşı
lığında 1 torba yem alabilmektedir. Yani bu süre içerisinde çiftçi, gelirinin, muhtemel kazancının 
yüzde 50'sini kaybetmiştir. 

Şimdi, bu Kurban Bayramı'nda besici satamadığı, pazarlamakta zorluk çektiği hayvanını kam
yonlara yükleyecek, Erzurum'dan İstanbul'a, büyük kentlere, İzmir'e, başka kentlere "Kurbanımı 
satabilip, acaba evime, çoluğuma çocuğuma bir miktar geçim kaynağı sağlayabilir miyim?" diye 
büyük bir ümitle yola düşecek, buralara getirecek ve büyük ihtimalle de geçen yıl olduğu gibi -biz 
bunları çünkü çok acı bir şekilde yaşadık- yarısını satmış, yansını satamamış olarak büyük bir sıkıntı 
içerisinde geri dönecek ve o büyük şehrin varoşlarında çektiği sıkıntı da cabası. Böyle bir politika an
layışıyla, böyle bir düşünceyle, böyle bir yaklaşımla Türkiye tarımının hiçbir meselesi çözülmez. El
bette ki ülkemizin yapısal, çok ciddi, önemli sorunları var, çok temel problemlerimiz var, yıllardan 
beri süregelen problemlerimiz var. Ancak, biz bugünkü Hükümetten bu yapısal sorunları çözmesini 
artık beklemiyoruz. Biz bu bugünkü Hükümetten çiftçinin, köylünün, üreticinin dünya ölçeğinde 
karşı karşıya kaldığı bu haksız durumdan, yüksek fiyat, yüksek girdi maliyeti, düşük fiyat girdabın
dan bir an evvel kurtarılması ve nefes aldırılmasınm sağlanmasını rica ediyoruz. Bu çok önemlidir, 
bakın, arkadaşlarımız yine ifade ettiler, bu yüce Mecliste defalarca ifade edildi. Bir özelleştirme fur-
yasıdır gidiyor. Bugün yine gündeme geldi ve bizim grubumuz bu konuda şeker fabrikalarının özel
leştirilmesinin geciktirilmesi için 37'nci maddeye göre bir kanun teklifinde bulundu, ama yüce 
Meclisin teveccühüne mazhar olamadı, iktidar partisinin oylarıyla reddedildi. Söylenilmek istenen, 
yapılmak istenen şudur: Biz özelleştirmeye karşı değiliz, ama tarımsal ürünlerin değerlendirilme
sinde, çiftçinin birinci sınıf hayat standartlarına kavuşturulmasında tarıma dayalı sanayiler çok büyük 
önem arz etmektedir. Tarıma dayalı bu sanayiler, cumhuriyetten beri bu ülkenin en önemli kazanma
larıdır. Bunların birçoğu zaten gitti. Eğer son kalan bu tesisleri de, bu kurumlan da elden çıkarırsa
nız çiftçi adına, üretim adına, üretici adına, ham maddeyi değerlendirme adına bütün emniyet 
supaplarını kapatmış olursunuz. Çünkü tarımın itici gücü, tarıma dayalı sanayidir değerli arkadaşla
rım. Bugün şeker fabrikaları özelleştiği zaman, 20 milyon tonlardan bugün 9-9,5 milyonlara düşmüş 
olan şeker pancarı üretimi inanın ciddi manada düşecek, daha da azalacak. Zaten bugün şeker pan-
can üreticisi çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır, artık ekmemeye, biçmemeye başlamıştır, çünkü 
kota artık bir şey ifade etmemektedir. Verilen fiyatlar ağır girdi maliyetleriyle mukayese edildiği 
zaman çiftçiyi artık ekemez durumda bırakmıştır. Yine bu yüce Meclisin çatısı altında ben de, bu işle 
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ilgili uzman arkadaşlarımız da defalarca ifade ettik: Türk çiftçisi, bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri 
içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde en pahalı girdiyi, en pahalı mazotu, en pahalı gübreyi kullanan 
çiftçidir. Bu şartlarda, bu çiftçinin yılda 5 milyar euro destek alan bir Yunan çiftçisiyle, yılda 20 mil
yar dolar civarında destek alan Avrupa Birliği çiftçileriyle rekabet etmesi nasıl düşünülebilir? 

Bakın, bu yüce kürsüde defalarca ifade ettik, bu yılın ilk aylarında bir küresel kriz yaşandı, bir 
gıda darlığı yaşandı ve gelişmiş ülkeler bunun derhâl farkına vararak, bugüne kadar birçok prob
lemlerini halletmiş olmalarına rağmen, tarıma aşırı destek yağdırmaya başladılar. Biz, bırakın aşırı 
destek yağdırmayı, hak ettiğini bile çiftçiye vermekte acizlik gösteriyoruz ve elimiz titriyor. 

Bu şekilde aşırı liberal küreselci politikaların Türk tarımını, Türk çiftçisini götüreceği yer ke
sinlikle bir tasfiye sürecidir. Bu bakımdan, bu konuda ciddi tedbirlerin alınması ve bu politikaların 
derhâl gözden geçirilmesi ve yeni bir plan-program ortaya konulması gerekmektedir ve şeker fabri
kalarının özelleştirilmesinin de mutlak surette geriye bırakılması ve bu özelleştirme furyasının dur
durulması gereklidir. Bakın, bu konuda, şeker fabrikalarıyla ilgili olarak zarar ettiği gerekçe 
gösterilmektedir. En az verimli çalıştığı iddia edilen fabrikalardan biri Erzurum Şeker Fabrikasıdır. 
Onun da geçtiğimiz yıl yıllık kârı 14 trilyon civarındadır. Yani bu fabrikaların devlete bir yükü de bu
lunmamaktadır, çünkü şeker sanayisi Türkiye'de oturmuştur ve ciddi manada, bu konuda önemli me
safe alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşacak çok şeyimiz var. Birkaç hususu son olarak toparlayıp dikkat
lerinize sunmak, çözüm olarak ifade etmek istiyorum: Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ülke
nin her meselesinde olduğu gibi bu meseleye de insan temelli millî bir tarım politikasının uygulamaya 
konulmasıyla başlanması gerektiğine inanıyoruz ve bunu böyle ifade ediyoruz. Vatandaşımızın ye
terli miktar, kalite ve güvenilirlikte gıda temininin devletin sorumluluğunda olduğuna inanıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Sorunun, bu problemlerin yasal ve anayasal güvence altında çözümünün muhakkak gerçekleş

tirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 
Uzun dönemde, dünyada oluşacak yeni şartlardan ve uygulanmakta olan IMF politikalarından 

Türk çiftçisinin, Türk ekonomisinin zarar görmemesi ve hatta durumu kendi lehlerine çevirebilmesi 
için, şu anda sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirebilecek yepyeni, insan temelli millî bir tarım 
politikasına ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz ve Hükümetin bu konuda daha büyük bir dikkat 
göstermesini rica ediyoruz. Bu politikaları, insan merkezli, millî, Türkiye'nin kendi öz kaynaklarını, 
kendi insan materyaliyle, insan potansiyeliyle birlikte değerlendirebilecek yeni bir bakış açısını or
taya koymasını bekliyoruz. 

Bu yasanın çıkması gerektiğini, destek verdiğimizi ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertugay. 
Şahısları adına söz yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben konuşacağım. 
BAŞKAN - Efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şahsınız adına mı konuşmak istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
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BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 242 sıra sayılı, Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında yapılan anlaşmayla ilgili ola
rak şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, sayın milletvekilleri, uluslararası anlaşmalar çok önemli anlaşmalardır. Bunların bizim 
hukuk yapımız içindeki değeri Anayasa'da belirtilmiştir. Bunların iptali için Anayasa Mahkemesine 
dava açamıyorsunuz. Bunların hazırlanması safhasında çok enine boyuna tartışılması gereken ve 
ülke menfaatinin en iyi şekilde korunması gereken anlaşmalardır ama geçmişte de gördük, maalesef, 
özellikle bürokraside, çok sağlıklı, çok kaliteli, çok bilgili kişiler zaman zaman bu anlaşmaların mü
zakeresine katılmadığı zaman ülkemizin yararlarının çok sağlıklı olarak gözetildiğini iddia edeme
yiz. Mesela şimdi bir Kıbrıs meselesi var. İşte, Kıbrıs meselesinde ne oluyor, ne bitiyor bu 
Meclisimizin haberi yok ve maalesef bugünkü Kıbrıs politikası... Bu Hükümet özellikle Batılılarla 
sanki anlaşmış gibi. Meclisin de bilgisi olmadan, daha doğrusu Meclise bilgi verilmeden bu konu gö
türülüyor ama kulağımıza gelen maalesef bu politikanın çok kötü yürütüldüğü, Kıbrıs'ın geleceğinin 
çok kötü sonuçlara gidebileceği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatinin gözetilmediği biçi
minde çok ciddi söylentiler var. Dileriz ki böyle olmasın çünkü burada birtakım insanlar gidip de -
işte, baş başa- devletin kamu görevlilerini dahi, hariciye mensuplarını dahi yanında ikili görüşmelerle 
getirmediklerine göre burada söylentilerin doğru olduğu konusunda bizde de önemli birtakım kana
atler beliriyor. 

Değerli milletvekilleri, tarım bir ülkenin can damarıdır. Bakın, şurada bir Atatürk Orman Çift
liği vardı ve o Atatürk Orman Çiftliğinde Türkiye'nin en kaliteli sütü üretiliyordu. Ne oldu, o süt fab
rikası niye kapatıldı? Niye kapatıldı? Çünkü AKP Hükümetinin takip ettiği politika nedeniyle. Yani 
Atatürk Orman Çiftliğini -rant peşinde- elde etmek için oradaki bütün tesisleri yok etmeye çalıştılar. 
En başta işte o süt üretimi ve süt fabrikalarını yok ettiler. Atatürk Orman Çiftliğindeki o peynirler, o 
sütler maalesef ortadan kaldırıldı. Niye? Bunun arkasında ranttan kimin yararlandığını da biliyoruz. 

Türkiye'nin en önemli kaynağı tarımdır. Kim ne derse desin. Yani topraklarımız zengin, dünyada 
en güzel tarımın yapılabileceği bir ülkede yaşıyoruz ama maalesef -ne edildi- tohum üretim çiftlik
leri, tohum üretimi bizde ortadan kaldırıldı, hayvan ıslahevleri veyahut da hayvan ıslahına ilişkin 
genel müdürlükler kaldırıldı. Yani, IMF'nin, Batı'nın bu memlekette istediği bir şey var. Yani, zaten 
akıllı olmazsanız, birileri sizi köle gibi kullanır. Ama önemli olan, aklınızı, mantığınızı kullanırsa
nız, bu köleliğe elverecek bir ortam yaratılmasına engel olursunuz. Şimdi, geliyor diyor ki: "Mem
leketinde üretmeyeceksin. Geleceksin, üretim yapmayacaksın, üretim tesislerini kapatacaksın." İşte 
görüyoruz, geçenlerde de ben burada dile getirdim. Geçenlerde Ege tarafında bir yere gittim, adam 
diyor ki: "Ben geçen sene 30 dönüm karpuz ektim, her karpuzun bir tanesi 30 kilodan yukarıdaydı 
ama bir tek karpuz satmadım. Domates tarlada kaldı." Şimdi bu Tarım Bakanına sormak istiyorum: 
Burada çıkıyor, böyle çok cafcaflı laflar, çok şeyler söylüyor. Ama bu tarımın kalitesini geliştirmek 
için, tohumun kalitesini geliştirmek için, hayvan üretiminin kalitesini geliştirmek için ne yaptınız? 
Ben bir şey göremedim. 

Yani, Türkiye'de, benim bölgemde, Tunceli'de çok büyük miktarda koyun besleniyor. O ko
yunu besleyen insanların ne kadar sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz. Yayla ve meraların ıslahı ko
nusunda hiçbir şey yapmıyorsunuz. O hayvan sahipleri, sürü sahiplerinden alman, maalesef alınan o 
paralarla, mera paralarıyla birtakım kişiler lüks cipler alıp sefa sürüyorlar. Ama o insanlar gidiyor
lar, üç yaşındaki, beş yaşındaki çocuğuyla veya bebeğiyle karlar arasında yaşıyorlar ve böyle zalimane 
bir hayat şartlarıyla mücadele ediyorlar. İşte, Türkiye'nin birçok gerçekleri var. 
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İşte, GAP'a ayırdığınız parayı bütçe açığında kullandınız. Yani, böyle bir Hükümet, tarımını 
yok etmeye çalışan bir Hükümet tarımı ıslah etmek için hiçbir faaliyet içinde olmayınca... Bu an
laşmaların da Türkiye'ye ne getirip ne götürdüğünü... Hakikaten bu düşüncelerle yönetimde bulu
nan bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bize çok güven telkin etmeyeceğini de özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Şimdi, tabii, Hükümetin başı olan kişi geçen gün grup toplantısında "Efendim, bana devletçi di
yorlar." Ya, sana ne devletçi... Bu devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlendirmek için sen bir 
şey yaptın mı? Bilakis, devletin elindeki bütün malı mülkü yok pahasına ya yandaşlarına ya yaban
cılara özelleştirdin. 

Şimdi, artık, dünyada... Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti 1930'larda dünyada var olan o 
büyük bunalımı KİT'ler yoluyla aştı. Yani, devlet, KİT'ler kurdu, orada istihdam sahaları geliştirdi, 
orada fabrikalar kurdu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti o yokluktan, o kurduğu kamu iktisadi teşeb
büsleri kanalıyla bu ülkede büyük sıkıntılar aşıldı ve modern bir Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Ama 
ne oldu? Birileri geldi, o güzelim KİT'leri yok pahasına sattı. İşte Kütahya Şeker Fabrikasını sizin 
milletvekiliniz bir senelik kâr pahasına aldı. Ama, bugün İstanbul Levent'te 261 metre yüksekliğinde 
100 bin metrekarelik inşaat yapıyor bu milletvekiliniz. Devletin birçok kaynakları, KİT'leri yok pa
hasına, özellikle kendi milletvekillerinize, yandaşlarınıza satıldı. Böyle bir politikayla bu devleti nasıl 
yönetebilirsiniz? Siz zannediyor musunuz ki, bu millet yarına hep böyle aç kalacak, sürünecek, sizin, 
işte, verdiğiniz o bir torba veya on torba kömürle hep sizi alkışlayacak ve ondan sonra size saygı du
yacak? Yarın bu millet sokağa çıktığı zaman burada sizler de yaşayamazsınız, bizler de çok sıkıntıya 
gireceğiz. 

Gelin, herkes aklını başına toplasın, bu memleketin geleceğinin üzerinde çok ciddi tedbirler ala
lım. Mesela, bu özelleştirilen KİT'leri tekrar alalım. Bugünkü borsa fiyatları üzerinden alalım. Te-
lekom'u tekrar geriye alalım, niye almayalım ki, bir engel yok ki. Çünkü, adam, aldı Telekom'u... Şu 
cep telefonları... 

Şimdi, cep telefonlarına, her gün, her vatandaş, en azından o cep telefonunun fiyatının yarısı 
kadar vergi veriyor. Bu vergiler hazineye gidiyor mu gitmiyor mu? Bunlar geliyor mu gelmiyor mu? 
Yine, bakın, Telekom'da 100 bin tane işçi çalıştırabiliriz. Arkadaşlar, cep telefonlarında 100 bin tane 
işçi istihdam edebiliriz. Yine, bunun gibi, şeker fabrikalarını geriye alalım, oradaki o tarım arazile
rini işletelim. Yani, Türkiye'nin geleceği üretime bağlı. Yine buna bağlı olarak o kapattığımız Sü-
merbanklardaki o arazileri yine geri alalım. Bakın, bunlar belki sizden birilerine -tabii, yandaşlarmıza-
büyük bir rant sağlamış ama bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin can damarlarıdır. Bu can da
marlarını kestiğiniz zaman yarma sizin de damarlarınız kesilir. Onun için, bunu, gelin aklımızı başı
mıza alalım, burada her şeyi gerçek yönüyle konuşalım. Evet, sizin yandaşlarınız çok büyük kazanç 
vurdular. 

Şimdi, geçen gün de bir vergi affını getirdiniz. Vergi affını getirerek dediniz ki, işte, kaynakları, 
adam zulada ne kadar para biriktirmişse getirip güya size güvenecek beyanname verecek. İşte, yüzde 
5, yüzde 2 ile devletin katrilyonlarından vazgeçtiniz. Böyle bir anlayışla, böyle bir yapıyla, böyle bir 
düşünceyle bu memleket yönetilemez, bu memleketin yönetimi de size bırakılamaz. Yani devri ikti
darınızda çok büyük vergi kaçakçılıkları yapıldı, havadan çok para kazanıldı. Ondan sonra hem ha
vadan para kazanacaksınız, alın teri dökmeden para kazanacaksınız, bir de ondan sonra getireceksiniz 
bunun vergisini de affedeceksiniz, vergi almadan affedeceksiniz. 

Arkadaşlar, bunların hepsini göreceğiz. Onun için, gerçekten devrinizde... Ya, ben anlamıyorum... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - . . .340 milletvekilisiniz, ne olur bir gün şu grubunuzu bir kapalı 

oturumda bir... İşte, genel başkanlar konuştuktan sonra grubunuzda bir kapalı oturumda bir ten
kit edin, "Yahu, bu memleket nereye gidiyor, ekonomisi nereye gidiyor, bu iç ve dış borçlar nasıl 
böyle büyüdü, bu paralar nereye gitti?" 300 milyar dolar sizin zamanınızda para alındı, iç ve dış 
borç arttı. Bu paralarla hangi tesis yapıldı, hangi üretim yapıldı, hangi fabrika yapıldı?" Yani bil
mem birkaç kilometre yol yapmakla bu memleketin meselesi hallolmadı ki! Yani bunları enine 
boyuna tartışın. Bunların hesabını sormanız lazım. Ha, diyorsunuz ki 340 milletvekilimiz var, 
kimse bize hesap sormuyor. 

Arkadaşlar, güç kimsede kalmaz. Bakın, siz IMF'ye eğer boyun eğerseniz Türkiye'yi fela
kete götürmüş olursunuz. İster bilirsiniz ister bilmezsiniz, bu IMF'yle anlaşmaya gitmeyin. 
IMF'yle anlaşmaya gittiğiniz zaman Türkiye'nin sonunu felakete götürürsünüz, bunun da altında 
hepiniz kalırsınız. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
Soru-cevap işlemine geçiyoruz. 
Sistemde bir tek Sayın Öğüt'ün soru soracağı görünüyor. 
Sayın Öğüt... Yok galiba. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bir açıklama 

yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Mehdi Eker Hükümet adına açıklama yapacaktır. 
Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü Arasında Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye açısından çok önemli. 
Bu aslında Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Ne demek bu? Türkiye altmış senedir Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının üyesi ve elli dokuz yıl boyunca Türkiye bu teşkilattan yardım 
alan bir ülke durumundaydı; hem teknik yardım, teknik projeler ve bilgi vesaire konularında, birçok 
projede Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatından yardım alıyordu, destek alıyordu. 
Bizim sağladığımız imkânla, yaptığımız anlaşmayla Ankara'da Orta Asya Alt Bölge Ofisini kur
makla Türkiye bu alanda pozisyon değiştirdi. Yani artık Türkiye yardım alan bir ülke değil, yardım 
eden bir ülke durumuna geldi. Ne demek? Türkiye, belirtilen altı ülkede -ki bunlar Orta Asya'daki 
Türk ülkeleri, Azerbaycan dâhil- bu cumhuriyetlerde tarımsal projelere, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin belirleyeceği, şartlarını belirleyeceği, kabul edeceği, onaylayacağı projelere beş yıl sü
reyle 10 milyar dolarlık yardım yapıyor. Tabii bunların, ülkelerin hepsinin Rusça konuşan ülkeler 
olması hasebiyle de Türkiye, aynı zamanda bu bölgede diğer ilişkilerini de bu vesileyle geliştirme im
kânına sahip olmuş olacak. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, aynı zamanda, bu ülkelerin başkentlerinde bulunan TIKA ofisleri Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tanm Teşkilatının temas noktalan da olacak. Yani bu vesileyle Türkiye, hem 
tanm alanında hem diğer birçok alanda bu ülkelerde etkinliğini artırmış olacak ki son derecede önemli 
ve bu, bizim Hükümetimiz döneminde FAO'yla yapılan bir anlaşmayla sağlanan imkânla, sağlanan 
katkıyla bu Ofisin temin edilip Ankara'da açılmasıyla birlikte Türkiye bu imkâna kavuşmuş oldu. De
diğim gibi, en önemlisi, Türkiye artık yardım alan bir ülke değil yardım eden bir ülke konumunda. 
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Bundan sonra tabii sadece bu altı ülke ile sınırlı olmayacak buralardaki faaliyetler. Alt Bölge 
Ofisi, bu Anlaşma'nın onaylanmasıyla birlikte aynı zamanda bu bölgedeki, diyelim Orta Doğu'daki 
veya yakın havzadaki diğer ülkelere de bu şekilde yardım etme imkânına kavuşmuş olacak. 

Değerli milletvekilleri, tabii, tarımla ilgili konular ne zaman gündeme gelse değerli milletve-
killerimiz çıkıp tarım konusunda, hakikaten, çok uç diyeceğim değerlendirmeler yapıyorlar. Bunlar 
çoğunlukla haksız değerlendirmeler ve sübjektif değerlendirmeler. Yani Türkiye'deki tarımsal kü
çülmeyi, sanki Türkiye'de kuraklık yaşanmamış gibi, otuz yıllık, belki daha fazla bir dönemdeki en 
şiddetli kuraklık yaşanmamış gibi, bundan dolayı ürün kaybına uğranmamış gibi, sadece, bunu, kal
kıp -sanki- "tarım politikaları yanlıştı o nedenle Türkiye'de tarım küçüldü" buna getirip bağlamak son 
derecede yanlıştır. 

Bakın, Türkiye, 2006 yılında 20 milyon ton buğday üretti, 2007 yılında 17,2 milyon ton, 2008 
yılında da 17,8 milyon ton buğday üretti. Şimdi, sadece buğdayda bu yaklaşık 3 milyon ton, arpada 
2,5 milyon ton... Bunlar, Türkiye'deki tarımsal küçülmenin temel nedeni olarak dikkate alınması 
gereken faktörler, önce bunu dikkate alalım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, hükümet politikası şu şekilde tarımı belirler, destekler: Eğer, biz, dev
raldığımız noktaya göre tarıma verilen desteği azaltsaydık dediğiniz doğruydu veya Türkiye'deki ta
rımsal verimliliği, tarım ürünlerinin verimliliğini, tarım sektörünün verimliliğini geriye doğru 
götürseydik dediğiniz doğru olurdu. Ama bunlar doğru değil çünkü Türkiye'de tarım sektörü ve
rimliliği arttı. Türkiye 2002 yılında 22 milyar dolarlık tarımsal üretim hasılasına sahip iken, bugün, 
bütün kuraklığın olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye'nin tarımsal üretim değeri 49-50 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Şimdi, bu kadar ekonomik kriz oldu, dünyada gıda krizi oldu, otuz dört tane ülkede 
gıda kriziyle ilgili bir sürü sıkıntı yaşandı, Türkiye'de, hamdolsun, bu sıkıntılar yaşanmadığı gibi, aynı 
dönemde Türkiye yaklaşık 9-10 milyar dolarlık da ihracat yaptı, tarım ürünleri ihracatı yaptı. Bun
ları da görmemiz lazım. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Çiftçi sizin gibi düşünmüyor Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi... 
Çiftçi çok iyi, çiftçi iyi ve iyiye gidiyor. 
Şimdi, bakın, Türkiye'de... 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Çiftçiye gidip soralım o zaman. İyiye giden sizsiniz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - . . .Türkiye'de 2002 

yılında buğday üreticisinin maliyetinin yüzde 27'si desteklenirken 2007 yılında yüzde 32'si destek
lendi. Mesela, mısırın yüzde 13'ü desteklenirken 2006'da yüzde 35'e kadar çıktı desteği, çeltiğin 
yüzde 5'i desteklenirken yüzde 17'ye çıktı. Bu arada çeltik üretimi de, mısır üretimi de tarihî rekor
lar kırdı. Şimdi, bütün bunların aslında örneklerini çoğaltmak mümkün. Ne zaman tarımdan bahse-
dilirse değerli muhalefet milletvekillerimiz çıkar, burada işte "Tarım öldü, bitti." derler, biz de çıkarız, 
bunlara aslında bunun böyle olmadığını anlatırız. 

Şimdi, ben bugün bunlara uzun boylu girecek değilim, zamanınızı da bunlarla alacak değilim 
ama şunu söylemem gerekiyor. Sayın Genc'in söylediği birtakım bilgiler var, burada onlara cevap ver
memiz gerekiyor. Saym Genç "AOÇ'de dünyanın en güzel sütleri üretilirdi, en iyi sütleri üretilirdi. 
AOÇ süt fabrikasını kapattınız." dedi. Bu doğru değil Sayın Genç. Biz AOÇ'nin süt fabrikasını ka
patmadık. Aksine, 1 milyon dolarlık bir yatırımla orası rehabilite edildi, yenilendi, ürün çeşitleri arttı 
ve şu anda da AOÇ'nin ürünleri de piyasada en çok istenen, arzu edilen ürünler arasında. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

- 2 8 4 -



TBMM B:24 2.12.2008 0 : 4 

Şimdi, dedi ki yine, "Hayvan ıslah müesseselerini kapattınız." Değerli milletvekilleri, biz hay
van ıslah müesseselerini kapatmadık. Aksine, bunları geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Hemen arz ede
yim: 83 milyon YTL Türkiye'de 2002'de, devraldığımız dönemde hayvancılık desteği vardı. Geçen 
sene bizim hayvancılıkla ilgili verdiğimiz destek 1,3 milyar YTL. Peki bununla ne yapıldı? Şu ya
pıldı: Türkiye'nin süt üretimi 8,4 milyon tondan 12,3 milyon tona çıktı. Hayvanlarda uygulanan suni 
tohumlama 624 binden 2 milyon 750 bine çıktı. 

Meradan bahsedildi. Denildi ki: "Mera ıslahı hiç yapılmadı." denildi. 68 bin dekarda mera ıs
lahı yapılmıştı biz hükümeti devraldığımızda. Bizim dönemimizde 540 bin dekara çıktı bir yılda ya
pılan mera ıslah çalışması. Koyunlarla ilgili, diğer hayvanlarla ilgili... "Tohum faaliyetleri 
durduruldu." dendi. Kesinlikle bu doğru değil. Aksine, Türkiye'de örneğin sertifikalı tohumluk kul
lanımını da, üretimini de ilk defa destekleme kapsamına alan bizim Hükümetimiz ve 2002 yılında 
Türkiye'de 75 bin ton sertifikalı buğday tohumluğu kullanılırken bugün 300 bin ton kullanılıyor. Sa
dece buğdayla ilgili değil, diğer bütün ürünlerle ilgili olarak da bu konuda ilerleme sağlandı çünkü 
hem tohumculuğun sektör kanunu çıkarıldı hem tohumculukla ilgili bitki ıslatıcı hakları kanunu çı
karıldı, tohumculuk patent kanunu ve hem hibrit sebze tohumculuğunda çok önemli mesafeler kate-
dildi bizim uyguladığımız projeyle hem de diğer hububat tohumluklarında bu faaliyetler yapıldı. 

Dolayısıyla değerli arkadaşlar, tarımla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler, yüce milletin de 
zaten takip ettiği gibi, onların da takdir ettiği gibi, aslında tarım sektörü geriye değil ileriye gidiyor, 
verimliliği azalmıyor, verimliliği artıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde, dünyanın gelişmiş bütün ül
kelerinde tarım nüfusu azdır, azalır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 100 kişinin 2 tanesi ta
rımda çalışır, Avrupa Birliğinin 27 ülkesinin toplamında yüzde 4'tür yani 100 çalışanın 4 tanesi 
tarımdadır. Önemli olan verimli çalışmaktır, önemli olan kaliteli, yüksek standartta üretim gerçek
leştirmektir, bunu sağlamaktır. Yoksa tarım nüfusunuzun çok olması çok kalkınmış olduğunuzun, 
çok gelişmiş olduğunuzun göstergesi değildir. 

Şimdi, desteklemelerle ilgili olarak da 1,8 milyar YTL'den devraldık 2002 yılında, bugün 5,5 
milyar. Bu yıl kuraklık desteğiyle birlikte yıl sonu itibarıyla 5,9 milyar liraya baliğ oluyor ve bizi su
nunla suçlayan arkadaşlarımız, yani "Efendim, siz tarıma desteği millî gelirin işte yüzde 1 'inin altına 
düşürdünüz." diyen kardeşlerimiz şunun hesabını yapmıyorlar veya yapmak istemiyorlar: Bakın, 
OECD teşkilatının değerlendirmesine göre Türkiye'nin -ki o rakamlar geçerlidir uluslararası kuru
luşlar nezdinde, uluslararası değerlendirmelerde o rakam esas alınır- tarıma verdiği destek millî ge
lirinin yüzde 2,8'idir. Biz, tarıma yapılan sulama yatırımını niye tarım desteği saymıyoruz? Tarıma 
çiftçiler için ödenen zirai kredi faiz sübvansiyonlarını niye tarım desteği olarak saymıyoruz? Tarımda 
Türkiye'deki üretici zarar görmesin diye yaptığımız yüksek gümrük uygulamaları ve bu vesileyle 
sağlanan artış, gelir artışı niye tarımsal destek olarak sayılmıyor, bana söyleyin. Şimdi, bunlar da 
tarım desteğidir ve bunu hesapladığımız zaman -OECD'nin rakamlarını söylüyorum ben- Türki
ye'nin tarımsal desteği yılda 5,5 milyar değil 18 milyar YTL'dir. Bunu da hesaba katalım. Bizim 
gönlümüz Türk çiftçisinin daha çok kazanmasıdır, gelirinin daha çok artmasıdır, daha yüksek bir re
kabet düzeyine sahip olmasıdır. Biz bunun için çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz ki özellikle üre
ticilerin ürünlerini değerlendirmeleri konusunda gerek soğuk muhafaza gerek ambalajlama, işleme, 
paketleme tesisleri gerek soğuk nakliye gibi gerek verimliliği artırmada çok büyük bir faktör olan 
damla sulama gibi altyapı yatırımları da ilk defa bizim dönemimizde destek kapsamına alındı ve 
geçen iki yıl içerisinde milyonlarca dekar alanda damla sulama tesisi kuruldu, yeni meyve bahçeleri 
tesis edildi. 
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Bir hususu daha size ifade etmem gerekiyor: Bizim desteklediğimiz sertifikalı fidan uygulama
ları ve bunlarla meyve bahçesi tesisinde değerli milletvekilleri, 200 milyon fidan kullanıldı. Sadece 
bunun 40 milyonu zeytin fidanıdır ve Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı 99 milyondan 140 milyon 
ağaca çıktı bizim Hükümetimiz döneminde, bizim sağladığımız desteklerle. 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, hiçbiri yerinde yok şimdi. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biz sadece bugünü 

değil, bundan yirmi sene sonrasını da, otuz sene sonrasını da düşünüyoruz, uygulamalarımızı, poli
tikalarımızı buna göre alıyoruz. 

Şimdi, dünyada elbette ki işte gübre fiyatı arttı, azaldı. Son iki ayda azalıyor. Dileriz, temenni 
ederiz ki bu daha çok azalsın. Yine, petrol fiyatları iniyor, çıkıyor ve burada biz isteriz ki elbette, 
Türk çiftçisi daha ucuz bir fiyata girdi sağlasın, daha ucuz bir fiyata üretim yapsın. Bunu biz de isti
yoruz elbette ama ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak tabii ki zaman zaman hakikaten bizi de üzen 
uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu, genellikle dünya konjonktüründen, dünyadaki gelişmelerden kay
naklanıyor. Buna yapabileceğimiz şey bunu artırmaktır. Bu nedenle de 2009 yılında bizim Türk çift
çisine vereceğimiz mazot ve gübre desteği 1,3 milyar YTL olacaktır; o şekilde biz planladık. 
Dileğimiz, temennimiz, bu sene, şu anda olduğu gibi yağışların, hava şartlarının devam etmesi, yani 
bir kuraklık problemiyle karşı karşıya kalmamamız ve karşı karşıya eğer kalmazsak da inşallah, tek
rar, işte 2007 öncesindeki durum gibi birçok üründe ileri noktaya çıkabiliriz. 

Şimdi, arkadaşlarımız bir noktayı... İşte "Efendim, buğdayı, pamuğu söyleyin, esas ürün bun
lardır." diyor. Doğrudur. Biz buğdayla ilgili olarak da, pamukla ilgili olarak da zaten rakamları her 
fırsatta söylüyoruz. Bu pamuk üretiminde bir miktar-alanda özellikle- kayma var, bir miktar azalma 
var, 200 bin hektar civarında ama değerli arkadaşlarım, o alandan çok daha fazlası mısır üretimine 
gitti. Neden? Çünkü çiftçi şunun hesabını yapıyor: Hangi ürün benim için daha avantajlı, hangi ürün 
benim için daha kârlı. Eğer daha az masraflı, daha az maliyetli bir ürün görürse -ki mısırla pamuk ara
sında böyle bir ilişki var- o zaman pamuk yerine mısır ekiyor. Burası serbest üretimin yapıldığı, ser
best ticaretin yapıldığı bir ülke. Dolayısıyla, eğer bir üretici gelir düşüncesiyle veya daha yüksek kâr 
beklentisiyle bir üründen bir ürüne kayıyorsa buna da denilecek elbette ki bir şey yoktur. Ama sebze-
meyve üretiminde, genel olarak, beş yıllık süre içerisinde 10 milyon tonluk bir ilave üretim gerçek
leşti Türkiye'de. Bizim Hükümetimizde bizim uyguladığımız politikaların bunda önemli etkisi var, 
katkısı var. Çünkü meyve-sebze ihracatı da, yaş meyve-sebze ihracatı da arttı ve her gün bu alandaki 
kalite de daha artıyor, uluslararası standartlara daha çok yaklaşılıyor. Bu alanda da çok büyük geliş
meler var. Dolayısıyla hem sebze-meyvede hem endüstri bitkilerinde hem yağlı tohumlarda hem hu
bubatta hem hayvancılıkta, biz bunları birlikte, Türkiye'nin menfaatlerini önceleyerek, Türkiye'nin 
çıkarlarını gözeterek bunları daha iyi bir noktaya getirme gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar, beş yıl 
içerisinde uyguladığımız politikalar da esasen bizi büyük ölçüde bu hedefe doğru götürdü. Bundan 
sonra da biz yine doğru olanı doğru şekilde yapmaya devam edeceğiz. 

Ben, bu kanunun Türkiye için önemli olduğunu, Türkiye'nin bu kanun vasıtasıyla, vesilesiyle 
gerçekte bu alanda sınıf atladığını, alıcı ülke olmaktan çıkıp yardım eden ülke durumuna geldiğini 
tekraren ifade etmek istiyorum ve hem Hükümet hem iktidar hem de muhalefet partilerinin değerli 
milletvekillerine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim? 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Efendim, ben söz istiyorum. Gerekçem şudur: Sayın Bakan, biraz 

önce, tarım desteklerinin Hükümetleri döneminde yüzde 1 'in altına düşürüldüğünü ifade ettiğimizi 
söyledi. Bizim söylediğimiz o değil. İzin verirseniz iki dakika içinde açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, konuşmasında konuşmacıların tarım desteğinin bu hükümetler döneminde yani 

AKP hükümetleri döneminde yüzde 1 'in altına düşürüldüğünü söylediğimizi ifade ettiler. Hayır, ben 
konuşmamda "Bu hükümetler yani AKP hükümetleri döneminde tarım desteği yüzde 1 'in altına dü
şürüldü." demedim. Şunu söyledim, dedim ki: "Hem Tarım Yasası'nı çıkarıyorsunuz, burada 'Tarım 
desteği gayrisafi millî gelirin yüzde 1 'inden az olamaz.' diyorsunuz hem de sürekli olarak bu oranın 
altında bir destekle tarımı destekliyorsunuz." Rakamları da verdim, yüzde 0,85'lerle başladı yüzde 
0,49'a kadar indi. 

Şimdi bir düzeltme de yapmak istiyorum. Sayın Bakan diyor ki: "OECD Türkiye'de tarım des
teklerinin yüzde 2,8 olduğunu ifade ediyor." Orada ifade edilen destek ile bizim Tarım Yasası'nda ya
zılı olan destek farklı anlamlar ifade etmektedir. Tarım Yasası'nda yazan destek resmen, net olarak, 
tarım desteği olarak bütçeden gayrisafi millî hasılaya oranla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Tamamlayabilir miyim efendim? 
BAŞKAN - Tamam, cümlenizi tamamlayınız. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Şimdi efendim, OECD'nin söylediği yüzde 2,8 bütçede tarıma ve

rilen destekler yanında tarımla ilgili yapılan bütün çalışmalarda harcanan parayı ifade eder ve bu 
90'lı yıllarda Türkiye'de yüzde 2,8'in 2 ve 3 kat üstündeydi. Sayın Bakan buradaki rakamla yasaya 
koymuş oldukları rakamı karşılaştırıyor. Bu -çok özür dileyerek Sayın Bakandan söylüyorum- bir 
bakanın elmayla armudu anlayamaması anlamına geliyor. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ergin. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GIDA VE 
TARIM ÖRGÜTÜ (GTÖ) ARASINDA GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ ANLAŞ
MASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 27 Temmuz 2006 tarihinde imzalanan "Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında 
GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşması"mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Gruplar adına söz? Yok. 
Şahıslar adına söz? Yok. 
Soru-cevap için Sayın Öğüt, buyurunuz. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aracı-lığınızla Sayın Baka

nıma bir soru tevcih edeceğim. 
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Sayın Bakanım, şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumumuz çok korkunç durumda 
krizden etkilenmiş. Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine çiftçilerin borçlarından dolayı 
bir erteleme var mı? Borçlarının faizlerini silecek misiniz? Bunu halk ve çiftçiler sabırsızlıkla bek
liyor, bir. 

İkincisi: Kurban nedeniyle büyük şehirlere getirilen hayvanlar için şu anda belediyeler tarafın
dan yer satılıyor ve bu yerler çok fahiş fiyatla satılıyor. Bazı kurban satıcıları bu yerlerin paralarını 
ödeyemedikleri için belediyelerden yer alamıyorlar. Alanlar da hayvanlarını çamur içerisinde beklet
mek zorunda kalıyorlar. İnsanlar orada hayvanlarıyla yatıp hayvanlarıyla kalkıyorlar çok kötü koşullar 
içerisinde. Belediyelere bir talimat vererek kurban hayvanı satılan yerlerde daha uygun şekillendirme 
yapılabilecek mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öğüt. 
Sayın Şandır... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, zannediyorum, son günlerde veya son bir ay içerisin-de Genel Kurulda, bu kür

süde en çok sizi dinledik. Her dinlediğimizde de biraz da ezberledik. Tarıma verdiğiniz destekleri, ta
rımdaki gelişmeyi, üretim artışını konuşuyorsunuz. Verdiğiniz rakamlara inanmak durumundayız, 
bir şey söylemiyorum ancak bir şey soruyorum: Ben Mersin Milletvekiliyim. Mersin'de narenciye 
bugün kaç liraya satılıyor? Bu narenciyeyi, limonu bu çiftçi kaça üretti ve şimdi kaça satabiliyor? Bu 
durumdaki çiftçinin durumuna iyi diyebiliyor musunuz? Narenciye üretiminin, narenciye çiftçisinin 
durumu iyidir diyebiliyor musunuz? Bunu açıklar mısınız? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şandır. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, açıklamalarınızı dinledik. Bu açıklamalarınıza göre gerçekten çiftçimiz zatıa-

linizin bakanlığında ve Hükümetinizin altı yıllık döneminde son elli yılın en güzel zamanını yaşamış. 
Gerçekten öyleyse 2,5 milyon köylü köyünü niye terk etti? 

İkinci bir sorum: Altı yıl önce küçükbaş hayvan fiyatı, bir koyunun, kuzunun, keçinin fiyatı 
neydi, bugün ne Sayın Bakanım? Ayrıca, altı yıl önce yem fiyatları neydi, ilaç fiyatı neydi? Lüt
fen bunu da bir göz önüne alın da bizlere bir daha anlatın, biz de dinleyelim, vatandaşlarımız da 
dinlesin. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış. 
Buyurunuz Sayın Eker. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, tabii ben konuşmamda tarıma verilen desteklerin sadece bütçe içerisindeki doğ

rudan, nakdî desteklerden ibaret olmadığını söyledim. Elmayı da armudu da bilirim, ikisini birbirine 
karıştırmadım, karıştırmıyorum da. Şimdi, ben şahıs ismi de ağzıma almadım, herhangi bir kişiyi, ne 
Sayın Ergin'i kastederek cevapladım, o sözleri ifade ettim; genel olarak muhalefete mensup millet-
vekillerimizin çıkıp konuşurlarkenki ifadelerine atıfta bulundum. 
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Şimdi, bu bir değerlendirme. Dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde OECD bir hesaplama yön
temi yapar ve bunun adı tarımsal destektir, tarıma verilen destektir, tanma verilen katkıdır. Bu şekilde 
Türkiye için de bu rakam veriliyor. Biz, tabii, burada bunun da dikkate alınması gerektiğini söylü
yoruz. Söylediğimiz bundan ibaret. 

Sayın Ensar Öğüt'ün "Çiftçi borçları ertelenecek mi?" şeklinde... 
Sayın Öğüt, biz, Hükümetimiz döneminde çiftçi borçlarını yeniden yapılandırdık 2003 yılında, 

geldiğimizde. Türk çiftçisinin o dönemin parasıyla 2,7 katrilyon borcu vardı ve biz bunun 1,5 kat
rilyonunu sildik, 1,2 katrilyonu da yeniden yapılandırıldı ve bu ertelenen, yapılandırılan borçlar da 
büyük ölçüde geri geldi. Şu anda, bizim gündemimizde çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesiyle il
gili bir çalışma yok. 

Şimdi, şunu bu arada söylemem gerekiyor: 2008 yılının ilk on ayında 7 milyar YTL'nin üze
rinde Ziraat Bankası kaynaklarından çiftçilere kredi kullandırıldı, geçen sene de 6 milyar YTL'nin 
üzerinde kullandırıldı ve bu kredilerin yüzde 98'e yakın kısmı geri geldi. Yani çiftçi -ki 1 milyonun 
üzerinde çiftçi- bu kadar kredi kullandı ve kullandığı kredinin de geri ödemesini yaptı. Hem Ziraat 
Bankasına hem tarım ve kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçları çok yüksek düzeyde yani önceki
lerle kıyaslanmayacak şekilde... Örneğin, 2002 tarihinde yüzde 38'lerdeydi bazı oranlarda geri dönüş 
nispeti, şimdi yüzde 98'lere çıktı. 

Belediyelerin kurbanlıklarla ilgili satışı... O, her ilçe belediyesinin kendisini ilgilendiren, onlarla 
alakalı bir şey. Bizim, tabii, orada, Tarım Bakanlığı olarak müdahalemiz, buradaki getirilen hayvan
ların sağlık kontrollerinin yapılması, dolayısıyla sağlıksız, hasta veya pasaportsuz, kulak kupesiz 
hayvan varsa bunların tespit edilmesi, bunlara müdahale edilmesi yönündedir. 

Şimdi, doğrusu şunu ifade etmemiz gerekiyor: Tabii, bu kurbanlık satış yerlerinde de bundan di
yelim beş altı yıl öncesine, on yıl öncesine göre de çok büyük gelişmeler var, çok büyük ilerlemeler 
var, onları da dikkate almamız lazım. 

Sayın Şandır'in narenciyeyle ilgili sorusuna değinmek istiyorum. Narenciyeyle ilgili olarak biz, 
Hükümet olarak, geçen sene de, bu sene de gerekli desteği sağlıyoruz; geçen sene sağladık, bu sene 
de sağlıyoruz. 

Şimdi, tabii, arz dönemlerinde, özellikle arzın yüksek olduğu dönemlerde ki Türkiye'de maale
sef bu son derecede sıkışık bir dönemdir. Örneğin, İspanya gibi altı aya neredeyse yayılmıyor. Bu da 
bizdeki çeşit azlığından kaynaklanıyor, bizim daha önceden yapılmış, dikilmiş bahçelerimizin duru
mundan kaynaklanıyor. Biz bir yandan şimdi bunu değiştirmeye çalışıyoruz, öte yandan da soğuk 
hava depoları vesaire ile onlara yüzde 50 hibe destek sağlamak suretiyle bu imkânı geliştirmeye, am
balajlama, paketleme tesislerine, işleme tesislerine yüzde 50 hibe destek vermek suretiyle yine on
lara da katkı sağlıyoruz. 

Bir de ihracatı kolaylaştırmak için ayn bir destek veriyoruz. Onu zatıaliniz de bilir. Yani onla
rın bazen detayını vermemiz de gerekmiyor. Ama bu sene yeni bir düzenleme ile daha önce sadece 
ihracatçı ve mahsuplaşma şeklinde yapılan düzenleme üretici lehine biraz daha iyi bir noktada ola
cak şekilde şu anda imzada, yapılıyor. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 400 liraya satılıyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Çalış "Eğer 

herkes çok iyiyse neden 2,5 milyon köylü köyünü terk etti?" diyor. 
Tabii, bu sorunun cevabını aslında tarih bütün gelişmiş ülkeler için veriyor, verdi. Çünkü dün

yanın her yerinde tarım nüfusu, gelişmiş ülkelerin hepsinde tarım nüfusu azdır ve azalıyor. Dolayı
sıyla önemli olan, orada, tarımda çalışan insan yüzdesinin yüksek olması değil, orada verimli üretim 
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yapılmasıdır. Eğer orada zaten gizli işsiz olarak bulunuyorsa o zaten orada, bulunduğu yerde işsiz
dir. Daha iyi yaşam koşulları eğer şehirde bulunabiliyorsa, oraya gidiyorsa o zaten kendi takdiridir. 
Bu tabii, tarım sektöründen çok, tarım sektörünün sorunundan çok diğer sektörlerin, sanayi sektörü
nün, hizmet sektörünün, Türkiye'deki genel düzeyin, genel yapının bir sorunudur; onu da bizim dik
kate almamız gerekiyor. 

Tabii, fiyatlar, ürünler pariteler arasında değişir yani bir sene bir ürünle bir girdi arasındaki pa-
rite ürün lehine pozitifken öbür sene bu arz-talep durumuna göre, ürünün bolluğuna göre veya azlı
ğına göre değişebiliyor. Orada bizim yapabileceğimiz, yapmamız gereken şey burada destek 
sağlamaktır. O desteğin de biz imkânlar ölçüsünde en iyisini yapıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 
1 'inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Madde üzerinde Sayın Zeki Ertugay grubumuz adma konuşacak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde grup adına Sayın Zeki Ertugay. 
Buyurunuz efendim. 
MHP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın milletvekilleri, yürürlük maddesi 

üzerinde söz almak çok âdet değil ama Sayın Bakanın açıklamalarından sonra bir soru süresi içeri
sinde açıklama imkânım olmadığı için bu hakkımı bu madde üzerinde kullanarak ifade etmek isti
yorum. 

Şimdi, tabii, biz burada birtakım iddialar ortaya koyuyoruz, Türk tarımının, Türk çiftçisinin 
içinde bulunduğu şartlan, vahim durumu, sıkıntılarını ifade ediyoruz. Haklı olarak Sayın Bakan da 
çıkıp savunmasını yapıyor ancak bu savunmayı yaparken tabii onun da bakan olarak çok dikkatli ol
ması lazım. Aşağı yukarı bir yıldan beri bu yüce kürsüde, tarım kesiminin sorunlarıyla ilgili olarak 
söz alıp bu kürsüye her çıkışımızda ısrarla dile getirdiğimiz husus şudur: Türk çiftçisinin, Tür
kiye'deki üreticinin her geçen gün alım gücü azalmaktadır. Yani geçen yıl aldığı gübreyi bugün daha 
yüksek fiyatla almaktadır, geçen yıl sattığı ürünü bu sene aynı fiyatla veya belki aynı fiyatın altında... 
Mukayeseli olarak sunduğumuz zaman -biraz önce et örneğinde verdiğim gibi- geçen yıl 1 -2 kilogram 
et karşılığında bir torba yem alabilirken bu sene 4 kilogram et karşılığında alabilmektedir. Sayın Ba
kanın bunlara cevap vermesi lazım. Bu örnekleri, sayısız olarak bütün ürünler için, bütün girdiler 
için mukayeseli olarak defalarca verdik. İnşallah bütçe görüşmelerinde de bunları çok net olarak or
taya koyacağız. Sayın Bakanın bunlara cevap vermesi lazım. Yani, bu ekim döneminde DAP gübre
sini 2.200 liradan vatandaş toprağında kullandı, geçen yıla göre çok astronomik bir fiyat farkıyla 
kullandı, şimdi ekim dönemi bitti, şu anda gübre fiyatı yüzde 30 civarında düştü. Böyle bir çaresiz
lik, böyle bir sıkıntı içerisinde üretim yapan bir Türk çiftçisi var. 

Bu destek miktarına gelince: Sayın Bakanım, sizin kendinizin de bütçede kullandığınız rakam
larınız var. Biz ısrarla diyoruz ki Tarım Kanunu'nda da, Tarım Strateji Belgesi'nde de "Çiftçiye ve
rilen doğrudan desteklerin toplamı yüzde l'den az olamaz." denilmektedir ve siz de bütçede 
kullandığınız rakamlarda, mesela "geçen yıl yurt içi gayrisafi hasılanın yüzde 0,7'si, işte bu sene 
yüzde 0,85'i." diye aynı rakamı kullanıyorsunuz, yoksa endirekt olarak yapılan desteklerden kimse 
bahsetmiyor. Belki siz de doğruyu söylüyorsunuz, siz başka bir şey söylüyorsunuz, bizim söylediği-

- 2 9 0 -



TBMM B:24 2 .12.2008 0 : 4 

mizin cevabı değil Sayın Bakanım. Biz direkt olarak, ürün desteği olarak, girdi desteği olarak çift
çiye yapılan doğrudan desteklerin Tarım Strateji Belgesi'nde ve Tarım Kanunu'nda, sizin bu yüce 
Mecliste çıkardığınız kanunda öngördüğünüz, taahhüt ettiğiniz yüzde l'i vermemenizden bahsedi
yoruz ve bunun için de zaman zaman şöyle ifadeler kullandık: "Kanuna uymamak suretiyle suç işli
yorsunuz." Bu bakımdan sizin de bu konuda bizi tatmin etmeniz, muhalefeti ikna etmeniz yetmez. 
Bu yüce Meclisin çatısı altında buradaki çoğunluğu belki şu anda bu ifadelerle tatmin edebilirsiniz 
ama bunu çiftçimiz dinliyor, bunu çiftçimiz her yerden takip ediyor ve kendisi bizzat yaşıyor. "Ateş 
düştüğü yeri yakar." derler. Biz de Anadolu'yu dolaşıyoruz, her gittiğimiz yerde bütün insanlar, her
kes, üretici, toprağını artık ekemez hâle gelmiş ve toprağını terk ediyor. Nüfus azalmadan... Elbette 
ki Amerika'da 2 kişi çalışıyor, 98 kişiyi besliyor. Avrupa Birliğinde 4 kişi tarımda çalışıyor, 100 ki
şiyi besliyor. Ama Türkiye'nin tarımsal potansiyeli son derece yüksek, bu ülkede yüzde 30'lar civa
rında tarım istihdamının olması, yüzde 30'lar civarında nüfusun olması ve 6 milyon 400 bin civarında 
tarım istihdamı olması bu şartlarda belki bu ülkenin, belki değil, bu ülkenin şu anda sigortası. Çünkü 
bu insanlara, bu işsizlik ortamında, büyük şehirde, sanayide, bir başka sektörde istihdam imkânı ya
ratamadınız, veremediniz. Bizim bu vesileyle burada ifade ettiğimiz tarım nüfusuyla ilgili konularda 
dikkat çektiğimiz husus, tarım nüfusundaki azalmanın çok yüksek hızda seyretmesidir. Bu, çaresiz
lik hâlinde bir kaçışı ifade etmektedir, toprakları terk edişi ifade etmektedir. Buna tedbir geliştirin, 
buna çare bulun diye bunları ifade ediyoruz. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertugay. 
Soru-cevap için Sayın Bulut, Sayın Enöz ve Sayın Çalış sisteme girmişler. 
Buyurunuz Sayın Bulut. 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, zeytinyağına verdiğiniz 20 kuruş des

teğe karşın, zeytinyağı üreticisi kilosunu 4,5 liradan satmak zorunda ve bu parayla zeytinyağından 
para kazanamıyorlar. Domatesi 6 kuruştan sattılar. Dolayısıyla, tarım üreticileri bu çerçevede önünü 
göremez hâle geldiler. Tarımı bu anlamda planlayarak önümüzdeki yıl ülkemizin ihtiyacı kadar ürü
nün belirli bölgelerde yetiştirilmesi adına böyle bir planlama yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bulut. 
Sayın Enöz... 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bir uluslararası sözleşmeyi görüşsek de sizi bulmuşken tabii ki tarımın sorun

larıyla ilgili ihtiyaçlarımızı size bildirmek zorundayız. 
Sayın Bakanım, şimdi mısır üreticilerimiz maalesef çok kötü durumda. Ben de Manisa'da mısır 

üretimi yapan bir kişiyim. Geçen yıl mısır hasat mevsiminde 420 bin liradan satılmıştı mısırlarımız. 
Bu sene ise gidin bakın, ki hasat mevsimi de birkaç ay geçti öyle olmasına rağmen, şu anda 380 bin 
lira mısırın kilosu. Değerli Bakanım, vermiş olduğunuz 4 yeni kuruş prim maalesef telafi edici ol
maktan çok uzak. Temel girdilerin ne kadar yükseldiğini siz bizden iyi biliyorsunuz. Bu bakımdan, bu 
4 yeni kuruş pirimin en azından 8 veya 9 yeni kuruşa çıkartılması noktasında bir çalışmanız var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Enöz. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanım, Anadolu'da gittiğimiz yerlerde çiftçilerimiz, doğrudan gelir desteğinin dekar ba
şına giderek azaltılmasından şikâyetçiler. 2002 yılı ile 2007 yılını karşılaştırdığımız zaman dekar ba
şına verdiğiniz destek nedir? Bunun azaltılmasının gerekçesi nedir Sayın Bakanım? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış. 
Sayın Çelik... 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Bakana benim de bir sorum olacak. Özellikle tohumculuk konusunda Türkiye'nin ciddi an

lamda dışa bağımlı hâle geldiğini, getirildiğini görüyoruz. Sayın Bakanın bu konuda, tohum ıslah 
çalışmaları yönünde acaba bize bir açıklaması olabilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çelik. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkürler 

Sayın Başkan. 
Şimdi, tabii, Değerli Milletvekilimiz zeytinyağıyla ilgili bir konuyu dile getirdi. Buradaki fiyat 

ilişkisinden ve acaba bir bölgesel planlama, ürün planlaması gibi bir şey düşünülüp düşünülmediğini 
sordu. 

Değerli arkadaşlar, tabii, biz, ilk defa, Türkiye'de gerçek bir üretim planlamasının karşılığı ola
cak şekilde çok geniş bir çalışma yapıyoruz. Bu, son aşamasına geldi. Özellikle, Türkiye'de bölge
ler itibarıyla, üretim havzaları itibarıyla, gerek toprak haritaları gerek iklim verileri gerek ürün deseni 
gerek sanayi kapasitesi, işleme kapasitesi, bütün bu faktörlerin hepsini birden değerlendirip buna 
göre hangi bölgede en yüksek verimlilikte hangi ürünler yetişir alternatif olarak? Bir tek ürünle veya 
iki ürünle sınırlı olmamak kaydıyla en az dört beş ürünü dikkate alacak şekilde bir çalışma yapılıyor 
ve bu tabii çok ayrıntılı, çok detaylı bir çalışma ve cumhuriyet tarihindeki, tarımla ilgili, bu manada 
yapılan en kapsamlı, en geniş, en detaylı çalışma. Bu, son noktasına geldi. Tamamlandığında da biz 
bunu zaten sizlerle, yüce Meclisle ve milletimizle paylaşacağız. 

Şimdi, mısır üretimiyle ilgili Sayın Enöz'ün söylediği husus... Tabii "380 bin" diyor. Tabii bu
rada bizim belirlediğimiz -bildiğiniz gibi- bir fiyat var. Şimdi bakın, biz, belirli bir standartta bir fi
yatla alıyoruz. Ne kadar bu? Bunu biliyorsunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 430 bin lira. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - 430... Müsaade 

edin. 430 bin lira biz fiyatla şu anda alıyoruz. Bugün itibarıyla da 700 bin tona yakın biz mısır aldık. 
Artı... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 430 bin lira. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Müsaade edin 

efendim, bu limittir. Hiçbir zaman tarihinde... Yani bütün mısırlar, Türkiye'deki ne kadar mısır varsa 
hepsi 430 bin liradan olacak... Böyle bir şey olur mu? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 430 bine gitmiyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Yani böyle bir şey 

hiçbir zaman hiçbir ürün için olmadı. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Bir rakam açıklıyorsunuz ama onun altında gidiyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Olur mu efen

dim? Orada bir standart belirlenir, o standart temeldir, o standarda göre fiyat belirlenir ve o stan
dartla ödenir. 
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MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Bakanım, Toprak Mahsulleri Ofisi hepsini almıyor mısırın. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Artı, 40 bin lira 

da biz prim veriyoruz. Dolayısıyla, 470 bin liraya, bu, karşılık gelen bir ödeme. 
Sayın Çalış, yine "DGD giderek azaltılıyor." diyor. 
Sayın Çalış, Türkiye'de biz hükümete geldiğimiz zaman sadece doğrudan gelir desteği ödeni

yordu; 83 milyon lira hayvancılık ve yem bitkileri desteği ödeniyordu ve 186 milyon da prim öde
mesi vardı. Yani yağlı tohum, pamuk vesaire. Hani sık sık söyleniyor ya, işte, pamuk öldü, bitti 
vesaire. Bunun dışında, bir de 42 milyon lira çay desteği veriliyordu. Türkiye'de bundan başka des
tek yoktu. Yani doğrudan gelir desteği, hayvancılık desteği ki çok cüzi bir şey, yüzde 4,4'ü bunun, 
çay desteği, o da bunun yüzde 2'si oranında ve prim ödemesi 186 milyon. Şimdi, biz bunları, üre
timi, verimliliği artıracak şekilde hem yeni teknolojiler hem altyapı hem girdi desteği... Mesela bun
lara girdi desteği diye bir destek yoktu, 2003'te biz başlattık. Yani mazottan şikâyet ediyoruz sürekli. 
O zaman mazot fiyatları artmıyor muydu? Artıyordu. Gübre fiyatları artmıyor muydu? Artıyordu. Fa
izler yüzde 59 değil miydi? Yüzde 59'du. Ama her sene artmasına rağmen sadece o dönem doğru
dan gelir desteği ödeniyordu. Bugün öyle bir şey yok. Bugün hem girdi destekleri sağlanıyor hem 
diğer... Mesela prim 1,2 milyar YTL'ye çıktı. Hayvancılık yüzde 4,4'ten yüzde 24'e çıktı. Türkiye'de 
hayvancılık üvey evlattı tarım içerisinde. Bunların hepsi detaylı bir şekilde artırıldı. Onun için biz 
şunu söyledik... Zaten bizim Hükümet Programı'mızda da var ve millet de bize bunun için oy verdi. 
O politikayı biz baştan söyledik, dedik ki: "Biz geldiğimizde halkın 'tarla parası' diye nitelendirdiği 
desteği -yani doğrudan gelir desteğini- biz kaldıracağız, ürüne destek vereceğiz." Ve dediğimizi de 
yaptık, sözümüzü de tuttuk. Onun için doğrudan gelir desteğini kaldırdık. 

Tohumculukla ilgili olarak da Sayın Çelik'in sorusu... Tabii Türkiye'de tohumculuk faaliyeti de 
gerçekte geriye gitmiyor, aksine ileriye gidiyor. Bunu her türlü, gerek sebze tohumunda gerek hububat 
tohumluğunda gerekse diğer alanlarda... Türkiye'nin dışa bağımlılığı giderek azalıyor. Örneğin daha 
önceden, mesela 2004 yılında biz kanunu çıkardığımızda yüzde 90 oranındaydı Türkiye'nin hibrit 
sebze tohumunda dışa bağımlılığı. Bugün içeriden tedarik edilen kısmı yüzde 25 yani uyguladığımız 
projeyle ve bu, 2010, 2011 yılında yüzde 50, yüzde 60 seviyesine çıkacak çünkü bu bir yılda yapı
lacak bir şey değil; bir yıldan çok fazla; üç yıl, dört yıl, beş yıl süren çalışmalar. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3'üncü madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz yok. 
Soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Işık, buyurunuz. 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Bakanlar Kurulu üyelerinden milletin size yüzde 47 oy verdiğini en fazla dile 

getiren Bakan sizsiniz. Hiç çiftçiye gidip sordunuz mu size onun için mi oy verdi yoksa başka ne
denleri var mı? Bu konudaki tespitinizi söyleyebilir misiniz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık. 
Sayın Coşkun, buyurunuz. 
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HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma aracılığınızla bir şey sor
mak istiyorum: 2002 yılında doğrudan gelir desteği yüzde 85 olarak uygulanıyordu, diğerleri girdi 
desteği olarak uygulanıyordu. Şu an Sayın Bakanım, enflasyon oranında artırsaydınız bunu, 35 bin 
YTL doğrudan gelir desteği vermek zorunda kalıyordunuz, bunun miktarı da 7,7 milyar YTL'ydi, 
yüzde 85 olacaktı. 7,7 milyar YTL'den şu an fazla mı destek veriyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Coşkun. 
Sayın Tankut, son... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, 2002 yılında çiftçimiz 1 litre mazot için kaç kilogram buğday satmak zorunda 

kalıyordu, şu an -geçtiğimiz yıl- 1 litre mazot almak için çiftçimiz kaç kilogram buğday satmak zo
runda kalıyor? Açıklarsanız memnun olurum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tankut. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Önce şunu söyleyeyim: Tabii "yüzde 47"yi en çok söyleyen ben değilim ama varsayın ki benim, 

ben bir Hükümet üyesiyim ve bununla iftihar ediyorum. Evet, partimiz yüzde 47 oy aldı ve inşallah, 
dönem sonunda bunun doğru olduğunu hep beraber anlayacağız yani onu başka partilerle karıştır
mayın. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Düşerse ne yapacaksınız? 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Düşerse ne olacak? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - O, milletin tak

diridir. Milletin takdirine denecek hiçbir şey yok. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - O zaman nasıl izah edeceksiniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Biz demokra

siye inanıyoruz, milletin takdiri neyse o olur. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakanım, o zaman politikalarınızın yanlış olduğunu gö

receğiz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Değerli millet

vekilleri, tabii, doğrudan gelir desteğinin... İşte, yüzde 85 oranında bir hesap yapıldı, doğrusu bu 
hesaba ben katılmıyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim: Cari fiyatlarla bizim tarımsal desteklerde 
yaptığımız artış yüzde 206, dolar bazında yüzde 265 ve sabit fiyatlarla da, 1994 fiyatlarıyla da yüzde 
54,2 ortalama bizim artışımız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Eker. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Oylama için üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü Arasında Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: 

Oy sayısı: 242 
Kabul: 239 
Ret: 3(x) 
Tasarı böylece kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini gö

rüşmek üzere, 3 Aralık 2008 Çarşamba günü saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 22.51 

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

1.- 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 Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

22.45 
242 
550 
235 

3 
0 
4 

242 
4 

İli 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Atılgan 
Çelik 
Erbatur 
Fırat 
Gürkan 
Güvel 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Seyhan 
Tankut 
Ünüvar 
Varlı 
Vural 
Yıldırım 
Aydın 
Erdoğan 
Gürsoy 
Köse 
Kutlu 
Açba 
Akçan 
Aslan 
Aydoğan 
Eroğlu 
Koca 
Ünlütepe 
Alır 
Aydemir 
Eryılmaz 
Kava 
Kotan 
Erdemir 
Gülle 
Unsal 
Akıncı 
Aksoy 
Asan 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bavtok 
Bingöl 
Bölükbaşı 

Adı 

Kürşat 
Ömer 
Nevin Gaye 
Dengir Mir Mehmet 
Fatoş 
Hulusi 
Vahit 
Ali 
Tacidar 
Yılmaz 
Necdet 
Muharrem 
Mustafa 
Recai 
Ahmet 
Mehmet 
Şevket 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Sait 
Abdülkadir 
Zekeriya 
Halil 
Veysel 
Ahmet 
Halil 
Mehmet Hanefi 
Abdulkerim 
Yaşar 
Cemal 
Fatma Salman 
Avni 
Akif 
Hüseyin 
Zekeriya 
Bekir 
Aşkın 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Nesrin 
Tekin 
Ahmet Deniz 

Parti 

MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
DSP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 

Soyadı 

Çağlayan 
Çiçek 
Dağı 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
Halıcı 
İpek 
İyimaya 
Kapusuz 
Kayatürk 
Koca 
Okay 
Özcan 
Özdalga 
Paçacı 
Pehlivan 
Sav 
Türkeş^ 
Yazıcıoğlu 
Arıcı 
Badak 
Baykal 
Çavusoğlu 
Çöllü 
Emek 
Günal 
İrbeç 
Kaptan 
Süner 
Şahin 
Toskay 
Yıldız 
Arifağaoğlu 
Çolak 
Atay 
Çerçioğlu 
Erdem 
Ertürk 
Koç 
Kumcuoğlu 
Taner 
Uzunırmak 
Akbaş 
Aydoğan 
Bulut 
Özgün 
Öztaylan 
Pazarcı 
Sah 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Ataoğlu 
Coşkun 
Yılmaz 
Ergezen 

Adı 

Mehmet Zafer 
Cemil 
Zeynep 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Mehmet Emrehan 
Haluk 
Ahmet 
Salih 
Burhan 
Faruk 
Hakkı Süha 
Mehmet Zekai 
Nazmi Haluk 
Mustafa Cihan 
Mücahit 
Önder 
Yıldırım Tuğrul 
Mustafa Said 
Abdurrahman 
Sadık 
Deniz 
Mevlüt 
Hüsnü 
Atila 
Mehmet 
Yusuf Ziya 
Osman 
Tayfur 
Mehmet Ali 
Tunca 
Hüseyin 
Metin 
Ertekin 
Mehmet Fatih 
Özlem 
Mehmet 
Ahmet 
Atilla 
Ertuğrul 
Recep 
Ali 
Ayşe 
Ergün 
Ahmet Duran 
İsmail 
Mehmet Cemal 
Hüseyin 
Ali Osman 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Kazım 
Yusuf 
Cevdet 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 

Karabaş 
Kiler 
Taşar 
Coşkunyürek 
Metin 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Büyükataman 
Candemir Çelik 
Çakmak 
Çelik 
Demirel 
Homriş 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Koyuncu 
Kul 
Ocakden 
Öymen 
Özensoy 
Özer 
Tunçak 
Tutan 
Cengiz 
Daniş 
Kuşku 
Küçük 
Akman 
Bukan 
Kınıklıoğlu 
Aydoğmuş 
Bağcı 
Günday 
Kafkas 
Yıldırım 
Ayhan 
Ekici 
Erçelebi 
Erdoğan 
Ertemür 
Kavaf 
Yüksel 
Arslan 
Arzu 
Aslan 
Birdal 
Demirtaş 
Eker 
Kışanak 
Kurt 
Merdanoğlu 
Tuğluk 
Budak 
Çakır 
Paçarız 

Adı 

Mehmet Nezir 
Vahit 
Cemal 
Yüksel 
Fatih 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
İsmet 
Canan 
Hayrettin 
Faruk 
Kemal 
H. Hamit 
Mehmet Altan 
Sedat 
Ali 
Ali 
Mehmet 
Onur Başaran 
Necati 
Abdullah 
Mehmet 
Mehmet Emin 
Mustafa Kemal 
Mehmet 
Müjdat 
Ahmet 
Nurettin 
Ahmet 
Suat 
Ahmet 
Cahit 
Derviş 
Agah 
Murat 
Emin Haluk 
Mithat 
Hasan 
Mehmet Salih 
Ali Rıza 
Selma Aliye 
Mehmet 
M. İhsan 
Kutbettin 
Osman 
Akın 
Selahattin 
Mehmet Mehdi 
Gültan 
Abdurrahman 
Ali İhsan 
Aysel 
Necdet 
Rasim 
Bilgin 

Parti 

DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti . 
DTP 
DTP 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

Soyadı 

Uslu 
Çetinkaya 
İşbaşaran 
Öztürk 
Septioğlu 
Yanılmaz 
Karakelle 
Tınastepe 
Yıldırım 
Akdağ 
Aksak 
Aydın 
Dağcı Çığlık 
Ertugay 
Gülyurt 
Kavaz 
Asil 
tçli 
Mercan 
Öztürk 
Sönmez 
Unakıtan 
Ağyüz 
Durdu 
Ekici 
Erdoğan 
Mazıcıoğlu 
Müftüoğlu 
Ozdemir 
Sarı 
Şahin 
Şimşek 
Canikli 
Karaibrahim 
Özkan 
Sönmez 
Temür 
Aydın 
Doğan 
Geylani 
Özbek 
Zeydan 
Çay 
Çirkin 
Durgun 
Ergin 
Kahya 
Karasayar 
Öztürk 
Şanverdi 
Yazar 
Yılmaz 
Bilgiç 
Coşkuner 
Dilek 
Korkmaz 
Kurt 

Adı 

Cemaleddin 
Mehmet Necati 
Feyzi 
Tahir 
Faruk 
Hamza 
Sebahattin 
Erol 
Binali 
Recep 
Muhyettin 
Saadettin 
Fazilet 
Zeki 
Muzaffer 
İbrahim 
Beytullah 
Hüseyin Tayfun 
Hasan Murat 
Emin Nedim 
Fehmi Murat 
Kemal 
Yaşar 
Mahmut 
Akif 
Mehmet 
Halil 

Özlem 
Hasan 
Mehmet 
Fatma 
Mehmet 
Nurettin 
Eşref 
Murat 
H. Hasan 
Ali 
Kemalettin 
Yahya 
Hamit 
Abdulmuttalip 
Rüstem 
Fuat 
Süleyman Turan 
Gökhan 
Sadullah 
Abdülhadi 
Orhan 
Mustafa 
Fevzi 
Abdulaziz 
İzzettin 
Süreyya Sadi 
Mevlüt 
Mehmet Sait 
Süleyman Nevzat 
Haydar Kemal 

Parti 

MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Akkuş 
Çelik 
Er 
Gök 
İnan 
Oksal 
Öztürk 
Seçer 
Şandır 
Tüzmen 
Ural 
Üskül 
Ağırbaş 
Aksu 
Akşener 
Akşit 
Arat 
Ataş 
Ayva 
Bağış 
Bahçekapılı 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Birinci 
Bol 
Büyükkaya 
Çamuroğlu 
Çubukçu 
Dedegil 
Denizolgun 
Dinçer 
Domaç 
Ekren 
Elekdağ 
Erdoğan 
Güllüce 
Günay 
Gündüz 
Hacaloğlu 
İncekara 
Kaçır 
Kalsın 
Kaya 
Keleş 
Kesici 
Kılıçdaroğlu 
Kıyıkhk 
Koral 
Korkmaz 
Kuzu 
Mac it 
Melen 
Memecan 
Meral 
Mert 
Müezzinoğlu 

Adı 

Akif 
Behiç 
Ali 
İsa 
Ömer 
Ali 
Ali Rıza 
Vahap 
Mehmet 
Kürşad 
Kadir 
Mehmet Zafer 
Ayşe Jale 
Abdül kadir 
Meral 
Güldal 
Necla 
Mustafa 
Lokman 
Egemen 
Ayşe Nur 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Necat 
Fuat 
Alaattin 
Reha 
Nimet 
Alev 
Mehmet Beyazıt 
Ömer 
Mehmet 
Nazım 
Mustafa Şükrü 
Recep Tayyip 
İdris 
Ertuğrul 
İrfan 
Algan 
Halide 
Ünal 
Canan 
Atila 
Birgen 
İlhan 
Kemal 
Feyzullah 
Recep 
Esfender 
Burhan 
Hasan 
Mithat 
Mesude Nursuna 
Bayram Ali 
Hüseyin 
Mehmet 

Parti 

MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Öktem 
Özpolat 
Özyürek 
Piltanoğlu Türköne 
Sekmen 
Serter 
Sevigen 
Soysal 
Sözen 
Şafak 
Şahin 
Tamaylıgil 
Tan 
Topuz 
Torlak 
Tuncel 
Uras 
Yağız 
Yardımcı 
Yazıcı 
Yıldız 
Yiğit 
Aksoy 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Ayhan 
Bal 
Baratalı 
Birgün 
Ersin 
Erten 
Gönül 
Hasgür 
Hotar Göksel 
Kalkan 
Katmerci 
Mumcu 
Oyan 
Öztürk 
Sipahi 
Susam 
Tanrıkulu 
Tekelioğlu 
Vural 
Yemişçi 
Dağdaş 
Güven 
Karabayır 
Altan 
Köylü 
Serdaroğlu 
Sıvacıoğlu 
Çakmakoğlu 
Elitaş 
Karayel 
Kulkuloğlu 

Adı 
Şinasi 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Özlem 
Mehmet 
Fatma Nur 
Mehmet 
Çetin 
Edibe 
Ümit 
İdris Naim 
Bihlun 
Ahmet 
Ali 
Durmuşali 
Sebahat 
Mehmet Ufuk 
Süleyman 
Hasan Kemal 
Hayati 
Sacid 
İbrahim 
Taha 
Kıvılcım Kemal 
Canan 
Mehmet 
Selçuk 
Şenol 
Bülent 
Recai 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Mehmet Vecdi 
İbrahim 
Fatma Seniha Nükhet 
Erdal 
İsmail 
Şükran Güldal 
Oğuz 
Harun 
Kamil Erdal 
Mehmet Ali 
Ahmet Kenan 
Mehmet Sayım 
Oktay 
Tuğrul 
Gürcan 
Mahmut Esat 
Zeki 
Hasan 
Hakkı 
Mehmet 
Musa 
Sabahattin 
Mustafa 
Yaşar 
Mehmet Şevki 

Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
CHP 
MHP 
DTP 
ÖDP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
DSP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DSP 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Oksüzkaya 
Yakut 
Yıldız 
Barış 
Dibek 
Sarıçam 
Arslan 
Çalışkan 
Çobanoğlu 
Ayar 
Baştopçu 
Durmuş 
Erenkaya 
Ergün 
Gönü! 
İşık 
Pepe 
Selvi 
Angı 
Bal 
Büyükakkaşlar 
Candan 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Kabakçı 
Kalaycı 
Kart 
Öksüz 
Özkul 
Öztürk 
Tuna 
Tüfekçi 
Türkmenoğlu 
Aksoy 
Biçer 
İşık 
Kinay 
Ordu 
Tuğcu 
Aslanoğlu 
Çalık 
Fındıklı 
Koca 
Öimeztoprak 
Öz 
Şahin 
Akçay 
Arınç 
Berber 
Bilen 
Çerçi 
Enöz 
Mengü 
Orhan 
Tanrıverdi 
Yetenç 

Adı 

Ahmet 
Sadık 
Taner 
Tansel 
Turgut 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Abdullah 
Metin 
Eyüp 
Muzaffer 
Cumali 
Hikmet 
Nihat 
Azize Sibel 
Fikri 
Osman 
Mehmet Cevdet 
Hasan 
Faruk 
Ahmet 
Muharrem 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Mustafa 
Mustafa 
Atilla 
Özkan 
Kerim 
Ali 
Hüsnü 
Harun 
Ayşe 
Soner 
İsmail Hakkı 
Alim 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Hüseyin 
Ferit Mevlüt 
Öznur 
Mahmut Mücahit 
İhsan 
Fuat 
Ömer Faruk 
Mehmet 
Erkan 
Bülent 
Recai 
İsmail 
Mehmet 
Mustafa 
Şahin 
Ahmet 
Hüseyin 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
Bağımsız 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Arıkan 
Doğan 
Kaynak 
Özbolat 
Pakdil 
Paksoy 
Sağlam 
Tathbal 
Ayna 
Şahkulubey 
Çelebi 
Demir 
Türk 
Yüksel 
Arslan 
Ergin 
Ergun 
Hıdır 
Özden 
Topuz 
Karayağız 
Sakık 
Yaman 
Yılmaz 
Dede 
Feralan 
Köybaşı 
Göksel 
İnan 
Selamoğlu 
Fatsa 
Güler 
Güner 
Hamarat 
Yalçın 
Yılmaz 
Yılmaz 
Bayramoğlu 
Çırakoğlu 
Yılmaz 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Kutluata 
Üstün 
Yıldırım 
Binici 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Öztürk 
Şahinoğlu 
Yeni 
Demirkıran 
Helvacıoğlu 

Adı 

Fatih 
Avni 
Veysi 
Durdu 
Nevzat 
Mehmet Akif 
Mehmet 
Cafer 
Emine 
Gönül Bekin 
Süleyman 
Mehmet Halit 
Ahmet 
Cüneyt 
Ali 
Gürol 
Metin 
Mehmet Nil 
Yüksel 
Fevzi 
Seracettin 
Sırrı 
M. Nuri 
Medeni 
Mahmut 
Ahmet Erdal 
Rıtvan 
İsmail 
Mümin 
Muharrem 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Rahmi 
Mustafa 
Rıdvan 
Ayhan 
Enver 
Bayram Ali 
Lütfı 
Ahmet Mesut 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Münir 
Ayhan Sefer 
Recep 
Suat 
Osman 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Ahmet Haluk 
Fatih 
Birnur 
Ahmet 
Afif 
Mehmet Yılmaz 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
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İli 

Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Özçelik 
Altay 
Dodurgalı 
Tıngıroğlu 
Açıkalın 
Kılıç 
Özdemir 
Uzun 
Yazıcıoğlu 
Yerlikaya 
Akbulut 
Nalcı 
Öztrak 
Taylan 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Demir 
Diren 
Doğru 
Gülsün 
Yüksel 
Aykan 
Cumur 
Erdöl 
Göktaş 
Hamzaçebi 
Özak 
Seymenoğlu 
Yunusoğlu 
Genç 
Halis 
Akman 
Başak 
Binici 
Cevheri 
Eyyüpoğlu 
Gülpınar 
İzol 
Kuş 
Önen 
Aktemur Özyavuz 
Yetkin 
Coşkunoğlu 
Çetin 
Uslu 
Ahun 
Çelik 
Dinçer 
Kurtulan 
Orhan 
Türkmenoğlu 
Üçer 
Akgül 
Bozdağ 
Coşkun 
Çiçek 

Adı 
Osman 
Engin 
Abdurrahman 
Kadir 
Mehmet Mustafa 
Osman 
Malik Ecder 
Selami 
Muhsin 
Hamza 
Tevfık Ziyaeddin 
Kemalettin 
Faik 
Necip 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
Osman 
Orhan Ziya 
Reşat 
Hüseyin 
Dilek 
Asım 
Mustafa 
Cevdet 
Kemalettin 
Mehmet Akif 
Faruk Nafiz 
Safiye 
Süleyman Latif 
Kamer 
Şerafettin 
Yahya 
Ramazan 
İbrahim 
Sabahattin 
Seyit 
Eyyüp Cenap 
Zülfikar 
Mustafa 
Abdulkadir Emin 
Çağla 
Abdurrahman Müfit 
Osman 
Mustafa 
Nuri 
Kerem 
Hüseyin 
İkram 
Fatma 
Gülsen 
Kayhan 
Özdal 
Abdulkadir 
Bekir 
Osman 
Mehmet 

Parti 

DTP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
BBP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Ekici 
Öztürk 
Erdoğan 
Kocal 
Köktürk 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Ertuğrul 
Inceöz 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çalış 
Elvan 
Durmuş 
Erdem 
Kıratlı 
Özbayrak 
Ata 
Ekmen 
inal 
Yıldız 
Bayındır 
Kaplan 
Şeyda 
Tunç 
Yalçınkaya 
Kaya 
Öğüt 
Buldan 
Güner 
Evcin 
İnce 
Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioğlu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
Doğruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Mehmet Yaşar 
Fazlı 
Ali 
Ali İhsan 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Osman 
İlknur 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Hasan 
Lütfı 
Osman 
Vahit 
Turan 
Mustafa 
Ayla Akat 
Mehmet Emin 
Ahmet 
Bengi 
Sevahir 
Hasip 
Abdullah Veli 
Yılmaz 
Muhammet Rıza 
Saffet 
Ensar 
Pervin 
Ali 
İlhan 
Muharrem 
Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Hasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

MHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

ı Katılmadı 

• 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1'.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Konya-Taşkent 'tepatlama sonucu çöken Kur 'an kursu bi
nasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/4755) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, / 

İ^Ahme* ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Konya'nın Taşkent İlçesi Balcılar Beldesinde bir Vakıfa ait ve yaşları 12-
16 arasındaki kızların kaldığı kaçak ve yatılı Kuran Kursu yurdunda meydana 
gelen patlama sonucu, şu an itibariyle 15 kız yaşamını yitirmiş 27'si 
yaralamıştır. 

Bilindiği gibi TCK'nın 263. maddesi AKP tarafından değiştirilerek, kaçak 
Kuran Kursu açanlara verilecek cezalar çok hafifletilmiş ve bu kişilere hapis 
cezası verilmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bu değişiklik, 
tarikatlar ve dinci gruplarla bölücü örgütleri cesaretlendirmiş, yasadışı kurs ve 
eğitim kurumu açmalarını özendirmiştir. Ayrıca, bu tür yurt ve pansiyonlar da 
yasa .kapsamı dışına çıkarılmıştır. Böylece Laik Cumhuriyetimiz ve ülke 
bütünlüğü aleyhine faaliyet gösteren ve genç beyinlerin çağdışı karanlık 
anlayış ve ideolojilerin etkisine bırakılması sonucunu doğuran bu değişiklikten 
sonra, denetimsiz kaçak Kuran Kursları ile yurt ve pansiyonların sayısında 
olağanüstü artış olmuştur. 

1- Konya Taşkent İlçesi Balcılar Beldesinde, patlama sonucu çöken ve şu 
an itibariyle 15 kızın yaşamını yitirdiği, 27'sinın yaralandığı yatılı ve kaçak 
Kuran Kursu, hangi Vakıfa aittir? 

2- Söz konusu Kuran Kursu ne zamandan beri faaliyettedir? 

3-. Bu Kuran Kursunun kaçak olduğu bilindiği halde, yasal takibat 
yapmayan Vali, Kaymakam ve Müftü hakkında soruşturma açtıracak mısınız? 
Vali, Kaymakam ve Müftü görevden alınacak mı? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Çenel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.0.İLİ.0070001-303-2/^9- /2- ^ / l l / 2 0 0 8 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.10.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD 
AOl.GNS.0.10.00.02-7/4755-8363/17558 sayılı yazısı 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.10.2008 tarihli ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-91-24/ 4254 sayüı yazısı. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup, ilgi yazı (b) yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen 4755 sayılı yazılı soru önergesi Konya'Valiliğine incelettirilmiş olup, alman cevabi yazı 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : Beşir ATALAY 
1 - Konya Valiliğinin yazısı Bakan 

T:C 
KONYA VALİLİĞİ 

İl İdare Kurulu Müdürlüğü 

SAYI :B.0.54.VLK.4.42.0.600.498/££1.1. 24/11/200* 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İHcr İdaresi Genci Müdürlüğü ) 

İLGİ: 06/11/2008 tarihli ve B.05.0.İLİ.0070001-303-2/7128 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen soru önergesindeki sorulara verilen cevaplar aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1- ilimiz Taşkent İlçesi Balcılar kasabasında çöken yurt binası, herhangi bir vakfa ait 
değildir. Bina, Bakılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Demeğine ail Valilik Makamından 
27/06/2000 tarihinde ruhsatı alınmış Boğaziçi Ortaöğretim Öğrenci Yurdudur. 

2- Söz konusu binada, kuran kursu verildiğine dair herhangi bir bilgi tespit 
edilememiştir. 
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3- Patlama sonucu çöken bina ile ilgili olarak Valilikçe, Milli Eğitim Bakanlığı 
Müfettişlerince, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince ve İçişleri Bakanlığı Demekler 
Kontrolörlüğünce gerekli soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu, Milli Eğitim Mevzuatı, 
Dernekler Mevzuatı, Kuran Kurslan Yönetmeliği açısından yapılmıştır, Kuran kursu 
verildiğine dair bilgi tespit edilemediğinden herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

4- Özel Öğrenci Yurtlan Yönetmeliği uyannea denetim görevini yerine getirmedikleri 
için haklarında yapılan soruşturma sonucu; 

a) İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Hüseyin ERKÎN; 
Adli yönden: 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni verilmesi, 
Disiplin yönünden : 657 sayılı D.M.K.nun 125/C-ı maddesi gereğince 1/30 oranında 
aylıktan kesme cezası ile tecziye, 
idari yönden : Yöneticilik görevinin üzerinden alınması, 

b) İlçe Milli Eğitim eski Md.V. Erdoğan DİNÇ; 
Adli yönden: 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni verilmesi, 
Disiplin yönünden : 657 sayılı D.M.K.nun 125/C-ı maddesi gereğince 1/30 oraruıkh 
aylıktan kesme cezası ile tecziye, 
İdari yönden : Yöneticilik görevinin üzerinden alınması, 

c) İlçe Milli Eğitim Şb.Md.V. Saliha TÜFEKÇİ; 
Adli yönden." 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni verilmemesi, 
Disiplin yönünden : 657 sayılı D.M.K.nun 125/C-ı maddesi gereğince 1/30 oranında 
aylıktan kesme cezası ile tecziye, 
idari yönden : Yöneticilik görevinin ürerinden alınması, 

d) Ka\-makamlık Yazı İşleri Müdürü Hasan ÜZÜM; 
Adli yönden: 44S3 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni verilmemesi, 
Disiplin yönünden: 657 sayılı D.M.K.nun 125/B-ı maddesi gereğince kınama cezası 
ile tecziye, 
idari yönden : Herhangi bir işlem yapılmaması, 

e) ilçe Malmüdür vekili Mustafa AÇIL; 
Adli yönden: 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni verilmemesi, 
Disiplin yönünden : Herhangi bir işlem yapı-lmaması, 
İdari yönden : Herhangi bir işlem yapılmaması 

Yönünde kararlar verildiği, soruşturma izni verilenlere kendileri, soruşturma izni 
verilmemesi yönündeki kararlara ise C.Başsavcıhğınca yapılan itiraz üzerine dosyanın Konya 
Bölge İdare Mahkemesine gönderildiği belirlenmiştir. 

5- İlçe Müftüsü Mehmet AK hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; 
Disiplin yönünden : Yazdı olarak ikaz edilmesi, 
İdari yönden : Herhangi bir işlem yapılmaması, 

İşlemi yapılmıştır. 

6- II Dernekler Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, Taşkent 
Kaymakamlığınca ilgili demeğe idari para cezası uygulanmış ve söz konusu yurt 26/08/2008 
tarihinde kapatılmıştır. 
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7- Olaydan hemen sonra Dernek Başkanı Mehmet SEMERCİ, :Başkan yardımcısı 
Mehmet GOKTAŞ ve Yurt Müdürü Hüseyin ÇÖMLEK tutuklanmış, bilahare serbest 
bırakıl mıstar, halen demek yöneticileri ve yurt müdürü hakkında Savcılıkça taksirle ölümo 
sebebiyet vermek ve kanuna aykın eğitim kurumu açmak iddiasıyla soruşturmanın devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
DALKIRAN 

Vali V. 

2.- Çorum Milletvekili Derviş Günday'ın, bir vakfın Çorum şubesinin denetimine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/4770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Öerviş/GUNDAY 
Çorum Milletvekili 

Son günlerde kamuoyunun gündemine Konya'daki faciayla gelen Kaçak Yurtlar 
ve Kurslar sorunu gündemdeki yerini korurken yeni bir olayın da Çorum'da yaşanması 
Kamu vicdanını derinden yaralamış toplumun kamuya olan güveni konusunda yeni 
travmalar yaratmıştır. 

Bu itibarla; 

1- Çorum'da da Şubesi bulunan Ensar Vakfı Kurucuları Kimlerdir? Bu Vakfın 
Kuruluş senedindeki ana amacı nelerdir? Amacına uygun çalışmalar yapmakta 
mıdır? 

2- Söz konusu Vakıf Çorum'da Hangi konularda Kurslar vermektedir? Bu Kurslar 
için izin alınmış mıdır? Ahnmışsa hangi makam vermiştir? 

3- Kurs veren Eğitmen veya Öğretmenlerin yeterlilikleri var mı dır? Kadrolarında 
Öğretmenlik Eğitimi almış kaç kişi vardır? Bunların Denetimi yapümış mıdır? 
Bu öğretmenlerin Sosyal Güvenlik primleri ödenmiş midir? Ödenmemişse kaçak 
mı çalışmaktadırlar? 

4- Ensar Vakfı Çorum Şubesi en son ne zaman Denetlenmiştir? Hangi kurum 
denetlemiştir? Denetim raporunda herhangi bir olumsuzluk var mıdır? 
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5- Ensar Vakfında Basma yansıdığı şekliyle Çorum Şubesinde 2 kız çocuğuna 
tecavüz edilmiş midir? Tecavüz zanlısı olarak tutuklanan kişi yada kişiler var 
mıdır? Varsa zanlıların vakıftaki görevi nedir? Zanlılar içerisinde Vakıf Başkanı 
olan kişi de var mıdır? 

6- Söz konusu Vakıf Kurs faaliyetlerine devam etmekte midir? Herhangi bir 
yaptırım uygulandı mı? 

Mağdur olan kız çocuklarının içerisinde hamile olan var mıdır? Bu çocuklara 
herhangi bir Tıbbi, Psikolojik destek verilmiş midir? Çorum gibi hassasiyetleri 
olan bir ilde yaşayan ve Yaşları küçük olan bu çocuklar Devlet korumasına 
alınacak mı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/^-^o 2&/11/2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.10.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4770-8448/17762 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.10.2008 tarihli ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-91-39/4259 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Derviş GÜNDAY tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup ilgi (b) yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen 4770 sayılı yazılı soru önergesi Çorum Valiliğine incelettirilmiş olup, 
alınan cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. i 

Beşir ATALAY 
Bakan 

EK : 
1- Çorum Valiliğinin yazısı 
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T.C. 
ÇORUM VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı : B054VLK4190300-090.01 //VVJ 12.11.2008 
Konu : Yazılı Soru Onu Resi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi : 06.11.2008 tarih ve B.05.0.İLİ.0070001-303-2/7129 sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili sayın Derviş GÜNDAY tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, ilgi yazınız ekinde Valiliğimize intikal ettirilen ve sayın Bakanımızca 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere; 

1- İlimizde ki Ensar Vakfı Şubesinin 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan Vakfın; 
Çorum Şubesi olarak faaliyetini sürdürdüğü anlaşıldığından vakfın kurucularının ve kuruluş amacının 
Vakıflar Genel Müdürlükten sorulması gerekmektedir. 

2- Ensar Vakfı Çorum Şubesinin her hangi bir kurs düzenlemediği, 

3- Kurs faaliyeti yapılmadığından eğitmen ve öğretmenin bahse konü.olmadığı, 

4- Vakfın Çorum Şubesinin en son 2001-2005 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca denetlendiği ve 2008 yılı içerisinde de denetlenmekte olduğu, 

5- Adı geçen vakfın Çorum Şube Başkanlığını yürüten kişi hakkında cinsel istismar iddiasıyla 
Cumhuriyet Başsavcılığına 04.08.2008 tarihinde yapılan şikayet dilekçesine istinaden şüphelinin 
05.08.2008 tarihinde İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, Çorum 2. Sulh Ceza 
Mahkemesinin 2008/87 sorgu sayılarına kayden tutuklanarak İlimiz L Tipi Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürlüğüne teslim edildiği, başkaca zanlı ve tutuklanan görevli personelin bulunmadığı, 

6-7- Vakıfla ilgili denetimin devam etmekte olduğu ve denetim raporuna göre yasal işlemin 
yapılacağı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

3. İŞLEMLER Ş 

ÎİT i (ESİ MD. 

yS ıtı ıiop$-jod2£-
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3.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, TOKI'nin Ataköy'deki taşınmazının ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/4808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 98 inci maddeleri uyarınca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 27.08.2008 

Trabzon Milletvekili 

İstanbul Ataköy'de içinde Galeria Alışveriş Merkezi, Sheraton Hotel ile Ataköy 
Marina'nın bulunduğu ve tapuda Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mah. 564 Ada 151 parselde 
kayıtlı olan alanın toplam yüzölçümü 297.869.57m2 dir. Sözkonusu alanın 
271.869.57m2 si Toplu Konut idaresi (TOKİ)'nin mülkiyetindedir. TOKI'nin 
mülkiyetindeki alan üzerinde bulunan tesislerin yapımı ve işletilmesi için 1980'li 
yıllarda mülkiyeti kamuya ait üç şirket kurulmuştur. Ataköy Şirketler Grubu olarak 
isimlendirebileceğimiz bu şirketler Ataköy Turizm A.Ş. (Galeria'yı işleten), Ataköy 
Otelcilik A.Ş. (Eski Holiday Inn şimdi Sheraton Hotel'i işleten) ve Ataköy Marina A.Ş. 
(Marina'yı işleten)'dir. TOKİ'ye ait taşınmazlar üzerinde kurulan bu tesisler nedeniyle 
şirketlerle TOKİ (eski malik T.Emlak Bankası) arasında kira sözleşmesi adı altında 
uzun süreli irtifak hakkı sözleşmesi imzalanmıştır. İrtifak hakkı sözleşmelerinin süresi 
2037 ve 2038 yıllarında sona erecektir. 

Adı geçen şirketlerdeki kamu payı Özelleştirme idaresince 2005 yılında 
özelleştirilmiştir, özelleştirme sonucunda yukarıda belirtilen şirketlerin hisselerinin 
neredeyse yüzde 100'e yakın bir bölümü (yüzde 99'dan fazlası) denizcilik 
sektöründeki işadamlarının hissedarı olduğu Dati Yatırım Holding A.Ş.'ye geçmiştir. 

TOKI'nin sadece çıplak mülkiyetine sahip, yararlanma ve inşaat hakkının ise 
2038 yılına kadar anılan şirketlere ait olduğu söz konusu arazinin 141.248m2 lik 
kısmının satışı için TOKİ 2007 yılının Mart ayında ihale açmıştır. Ancak DATİ şirketi 
dışındaki bir alıcının 2038 yılına kadar kullanma hakkına sahip olmayacağı bir 
arazinin satışında rekabetin sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Bu 
nedenden hareketle Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması istemiyle 
21.03.2008 tarihinde yazılı soru önergesi vermiştim. Yazılı soru önergesine verilen 
cevapta arazinin satışa konu olan 141.248m2lik kısmının ifraz işleminin yapılmadan 
satışa çıkarılmış olmasının yaratacağı hukuki sorunlar gerekçe gösterilerek satış 
ihalesinin iptal edildiği belirtilmektedir. 

TOKİ mülkiyetindeki söz konusu taşınmaz ihale günü 04.09.2008 tarihi 
belirlenmek suretiyle yeniden ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır, ilan metnine göre 
taşınmazın ihalesini TOKİ adına Eskidji Müzayedecilik A.Ş. yapacaktır. 

Bu çerçevede sorularım şunlardır: 
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1. İhale neden TOKİ tarafından yapılmayıp Eskidji Müzayedecilik A.Ş.'ye 
yaptırılmaktadır? TOKİ'nin bu ihaleyi gerçekleştirebilecek kapasitesi yok mudur? Bu 
işlem hangi mevzuata dayalı olarak yaptırılmaktadır? Eskidji şirketi taşınmazın 
tanıtımı ve ihalenin duyurulması için neler yapmıştır, hangi gazetelere ilan vermiştir? 
Eskidji şirketinin tanıtımına ilave olarak TOKİ tarafından herhangi bir tanıtım yapılmış 
mıdır? 

2. 2007 Mart ayındaki ihale ilanında 141.248m2 olan alanın bu defa 
139.251m2 ye düşmesinin nedeni nedir? 2007 yılındaki ihalenin iptal nedeni olarak 
satışa çıkarılan 141.248m2 lik kısmın müstakil parsele dönüşmemiş olması 
gösterildiği halde, şimdi satışa çıkarılan 139.251 m2 lik kısım da müstakil parsele 
dönüştürülmüş değildir. Önceki ihalede iptal nedeni olan husus giderilmeden, yani 
ifraz işlemi yapılmadan neden yeniden ihaleye çıkılmıştır? ifrazda hukuki 
problemlerle karşılaşılmış mıdır? 

3. Taşınmazın muhammen bedeli iptal edilen ihalede peşin bedelle 
400.000.000YTL, şimdiki ihalede ise 450.000.OOOYTL'dir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 30.09.2004 tarihinde onaylanmış olan 1/1000 ölçekli mevzi imar 
planına göre 100-OOOm2 ilave inşaat imkanı olan taşınmazın muhammen bedeli nasıl 
belirlenmiştir? iptal edilen ihaleye ilişkin muhammen bedel belirlenirken söz konusu 
ilave inşaat imkanı dikkate alınmış mıdır? Muhammen bedelin rayiçlere uygun 
olduğunu düşünüyor musunuz? 

4. ihale şartnamesinde yer alan bilgilere göre 139.251 m2 lik taşınmazın imar 
durumu "turizm ve rekreasyon alanı" olup Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30.09.2004 
tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli mevzi imar planına göre mevcut inşaatlara ilave 
olarak 100.000m2 inşaat imkanı bulunmaktadır. Bu çerçevede 30.09.2004 tarihli plan 
öncesinde sözkonusu inşaat hakkı var mıdır? Yoksa bu inşaat hakkı 30.09.2004 
tarihli planla mı doğmuştur? 

5. idare ile Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. arasında 10.07.1986 
tarihinde düzenlenmiş sözleşmenin 2nci maddesi dikkate alındığında 100.000m2 lik 
ilave inşaat hakkının arsa sahibine ait olduğu anlaşılmaktadır. Böyle olduğu halde 
neden bu durum şartnamede açıkça belirtilmemiş, tam tersine ilave inşaat hakkının 
arazinin kullanıcısı şirkete ait olduğu yolunda bir izlenim yaratılmıştır. Şartnamede 
açıkça belirtilmeyen bu durum nedeniyle rekabet olumsuz etkilenmeyecek midir? 

6. TOKİ'nin Ataköy'de Ayamama deresinin bitişiğinde yaptırdığı konutlardan 
sahil yoluna cepheli olanların m2 satış fiyatı nedir? 

7. Yararlanma hakkı 2038 yılına kadar DATİ şirketinin kontrolünde olan ve 
ilave inşaat imkanının kime ait olduğu şartnamede açık bir şekilde belirtilmeyen bir 
arazinin çıplak mülkiyetinin satışında rekabetin sağlanabileceğine inanıyor musunuz? 
Bu şekilde ihale "adrese teslim" bir ihale değil midir? 

8. Kamu yararı açısından ihaleyi tekrar iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/g3O 
Konu :Soru önergesi 

%1.\VUtfl 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22/l0/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4808-8618/18218 sayılı 
yazınız. 

Trabzon Milletvekili Sn. M. Akif HAMZAÇEBİ'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/4808 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 

Cemil CtÇl 
Devlet Bakaâı ve 

Başbakan YarAımcısı 

«Sİ* 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02/2008-- İ^(0 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

26.11,2008* 6 0 2 9 3 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ) 

İlgi: 30.10.2008 tarih ve B.02.0.001/804 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Sayın M. Akif HAMZAÇEBİ'nin Sayın Başbakanımıza tevcih 

ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği, ilgide kayıtlı 7/4808 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru Önergesi Cevabı. 
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• ^ % T C " 
9 jBL 0 BAŞBAKANLIK 
• l * T • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Trabzon Milletvekili Sayın M. Akif HAMZAÇEBI'nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 7/4808 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : İstanbul Ataköy'de, içinde Galeria Alışveriş Merkezi, Sheraton Hotel ile 
Ataköy Marina'nın bulunduğu ve tapuda Bakırköy ilçesi, Zeytinlik 
mahallesi, 564 ada, 151 parselde kayıtlı olan alanın toplam yüzölçümü 
297.869,57m2,dir. Sözkonusu alanın 271.869,57m"si Toplu Konut İdaresinin 
mülkiyetindedir. TOKİ'nin mülkiyetindeki alan üzerinde bulunan tesislerin 
yapımı ve işletilmesi için 1980'li yıllarda mülkiyeti kamuya ait 3 şirket 
kurulmuştur. Ataköy Şirketler Grubu olarak isimlendirebileceğimiz bu 
şirketler Ataköy Turizm A.Ş. (Galeria'yı işleten), Ataköy Otelcilik A.Ş. (eski 
Holiday Inn, şimdi Sheraton Hotel'i işleten) ve Ataköy Marina A.Ş. 
(Marina'yı işletenedir. TOKİ'ye ait taşınmazlar üzerinde kurulan bu 
tesisler nedeniyle şirketlerle TOKİ (eski malik T. Emlak Bankası) arasmda 
kira sözleşmesi adı altında uzun süreli irtifak hakkı sözleşmesi 
imzalanmıştır. İrtifak hakkı sözleşmelerinin süresi 2037 ve 2038 yıllarında 
sona erecektir. 
Adı geçen şirketlerdeki kamu payı Özelleştirme İdaresince 2005 yılında 
özelleştirilmiştir, özelleştirme sonucunda yukarıda belirtilen şirketlerin 
hisselerinin neredeyse yüzde 100'e yakın bir bölümü (yüzde 99'dan fazlası) 
denizcilik sektöründeki işadamlarının hissedarı olduğu Dati Yatırım 
Holding A.Ş.'ye geçmiştir. 

TOKİ'nin sadece çıplak mülkiyetine sahip, yararlanma ve inşaat hakkının 
ise 2038 yılına kadar anılan şirketlere ait olduğu sözkonusu arazinin 
141.248m2'Iik kısmının satışı için TOKİ 2007 yılının Mart aymda ihale 
açmıştır. Ancak, Dati şirketi dışındaki bir alıcının 2038 yılma kadar 
kullanma hakkına sahip olmayacağı bir arazinin satışında rekabetin 
sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Bu nedenden hareketle, Sayın 
Başbakan tarafından cevaplandırılması istemiyle 21.03.2008 tarihinde yazılı 
soru önergesi vermiştim. Yazılı soru önergesine verilen cevapta arazinin 
satışa konu olan I4l.248m2'lik kısmının ifraz işleminin yapılmadan satışa 
çıkarılmış olmasının yaratacağı hukuki sorunlar gerekçe gösterilerek, satış 
ihalesinin iptal edildiği belirtilmektedir. 
TOKİ mülkiyetindeki sözkonusu taşınmaz ihale günü 04.09.2008 tarihi 
belirlenmek suretiyle, yeniden ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. İlan 
metnine göre taşınmazın ihalesini TOKİ adına Eskidji Müzayedecilik A.Ş. 
yapacaktır. 
Bu çerçevede sorularım şunlardır: 
• İhale neden TOKİ tarafından yapılmayıp, Eskidji Müzayedecilik A.Ş.'ye 

yaptırılmaktadır? TOKİ'nin bu ihaleyi gerçekleştirebilecek kapasitesi 
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yok mudur? Bu işlem hangi mevzuata dayalı olarak yaptırılmaktadır? 
Eskidji şirketi taşınmazın tanıtımı ve ihalenin duyurulması için neler 
yapmıştır, hangi gazetelere ilan vermiştir? Eskidji şirketinin tanıtımına 
ilave olarak TOKİ tarafından herhangi bir tanıtım yapılmış mıdır? 

• 2007 Mart ayındaki ihale ilanında 141.248m2 olan alanın bu defa 
139.251m2,ye düşmesinin nedeni nedir? 2007 yılındaki ihalenin iptal 
nedeni olarak satışa çıkarılan 141.248m2'Iik kısmın müstakil parsele 
dönüşmemiş olması gösterildiği halde, şimdi satışa çıkarılan 
139.251m2'lik kısım da müstakil parsele dönüştürülmüş değildir. Önceki 
ihalede iptal nedeni olan husus giderilmeden, yani ifraz işlemi 
yapılmadan neden yeniden ihaleye çıkılmıştır? İfrazda hukuki 
problemlerle karşılaşılmış mıdır? 

• Taşınmazın muhammen bedeli iptal edilen ihalede peşin bedelle 
400.000.000.-YTL, şimdiki ihalede ise 450.000.000.-YTL'dir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca 30.09.2004 tarihinde onaylanmış olan 1/1000 
ölçekli mevzi imar planına göre lOO.OOOm2 ilave inşaat imkanı olan 
taşınmazın muhammen bedeli nasıl belirlenmiştir? İptal edilen ihaleye 
ilişkin muhammen bedel belirlenirken, sözkonusu ilave inşaat imkanı 
dikkate alınmış mıdır? Muhammen bedelin rayiçlere uygun olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

• İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre 139.251m2'lik taşınmazın 
imar durumu "turizm ve rekreasyon alanı" olup, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 30.09.2004 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli mevzi imar 
planına göre mevcut inşaatlara ilave olarak lOO.OOOm2 inşaat imkanı 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, 30.09.2004 tarihli plan öncesinde 
sözkonusu inşaat hakkı var mıdır? Yoksa bu inşaat hakkı 30.09.2004 
tarihli planla mı doğmuştur? 

• İdare ile Ataköy Turizm tesisleri ve Ticaret A.Ş. arasında 10.07.1986 
tarihinde düzenlenmiş Sözleşmenin 2'inci maddesi dikkate alındığında, 
100.000m2,lik ilave inşaat hakkının arsa sahibine ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Böyle olduğu halde, neden bu durum şartnamede 
açıkça belirtilmemiş, tam tersine ilave inşaat hakkının arazinin 
kullanıcısı şirkete ait olduğu yolunda bir izlenim yaratılmıştır. 
Şartnamede açıkça belirtilmeyen bu durum nedeniyle rekabet olumsuz 
etkilenmeyecek midir? 

• TOKİ'nin Ataköy'de Ayamama deresinin bitişiğinde yaptırdığı 
konutlardan sahil yoluna cepheli olanların m2 satış fiyatı nedir? 

• Yararlanma hakkı 2038 yılına kadar Dati şirketinin kontrolünde olan ve 
ilave inşaat imkanının kime ait olduğu şartnamede açık bir şekilde 
belirtilmeyen bir arazinin çıplak mülkiyetinin satışında rekabetin 
sağlanabileceğine inanıyor musunuz? Bu şekilde ihale "adrese teslim" 
bir ihale değil midir? 

• Kamu yararı açısından ihaleyi tekrar iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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CEVAP : Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar gerçekleştirdiği gayrimenkul satış ihaleleri 
ile alt-üst yapı inşaat ihalelerindeki performansı ve başarısı dikkate alındığında, 
sözkonusu arsa satış ihalesini gerçekleştirmek konusunda herhangi bir kapasite 
sorunu olmadığı aşikardır. 

Diğer taraftan, sosyal donatılarıyla birlikte 100 bini aşkm nüfuslu 15 adet şehire 
eşit konut üreten TOKİ'nin sahip olduğu arsa, konut ve işyeri portföyünün 
büyüklüğü ve satışa sunduğu bu taşınmazların ülkemizin muhtelif bölgelerinde 
bulunduğu hususları göz önüne alındığında, etkin bir satış kampanyası 
yürütülebilmesi için reklam, tanıtım, pazarlama ve satış hizmetlerinin 
profesyonel bir firma aracılığıyla yapılması gerekliliği doğmuştur. 

Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 14.07.2000 tarih ve 24109 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İhale Yönetmeliği "nin 3 9'uncu maddesi ve 
08.07.2004 tarih ve 25516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı Satış Ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği"nin 24/d maddesi 
çerçevesinde, TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazların (arsa, konut, işyeri) 
satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütecek aracı şirketin belirlenmesi için 
hizmet alım ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

TOKİ mülkiyetindeki arsa ve arazilerin satışına aracılık edecek firmanın 
belirlenmesi amacıyla, 19.09.2003 tarihinde yapılan ihaleyi; İdareden hiç bir 
ücret talep etmeyerek, alıcılardan tahsil edilecek komisyon olarak da en düşük 
teklifi veren firma olan Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş. 
kazanmıştır. 

İhaleyi kazanan firma ile 03.10.2003 tarihinde imzalanan Sözleşmenin 7'inci 
maddesinde yer alan "Alıcı, teklif bedeli üzerinden, FİRMA'ya %2 + Komisyon 
KDV'si, komisyon ödeyecek, İDARE ise komisyon ve/veya ücret 
ödemeyecektir" hükmüne göre işlem tesis edilmektedir. 

Diğer taraftan, Eskidji firmasının TOKİ adma Türkiye genelinde yürüttüğü arsa, 
arazi, konut, işyeri satış kampanyalarında kullanılan broşür, insert, afiş, pankart 
vb. tanıtım çalışmaları ile kura çekilişi ve organizasyon hizmetleri için de 
firmaya hiç bir ücret ödenmemektedir. Kaldı ki, firma, sadece ticari ünite ve 
arsaların satışında alıcılardan komisyon tahsil etmekte, sosyal konut satış işlemi 
sözkonusu olduğunda ise konut alıcıları hiç bir ödeme yapmamaktadır. 

Anılan aracı firmanın Türkiye genelinde yaygın örgütlenmeye sahip olması ve 
satış performansı açısından İdareye sağladığı ivme de dikkate alınarak, sözleşme 
hükümleri çerçevesinde, firmayla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 

İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik mahallesinde bulunan 297.567,50m2 

yüzölçümlü, 564 ada, 151 parsel nolu taşınmazdaki 99853/100000 
(297.130,08m2)'lik İdare hissesi içerisinden satışa konu edilen 141.248,93 m2'lik 
alan, daha sonra belirlenen ifraz hattı ile 139.688,42m2 olarak planlanmış ve 
diğer hissedar Ziraat Bankasının planlanan parselde 437,42m2Tik kısma denk 
gelen şube lokali olan bölüm de çıkarılarak, 139.251,00m2'lik kısmın 04.09.2008 
tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulması uygun görülmüştür. 
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Sözkonusu arsa satış ihalesi, diğer arsa satış ihalelerinde olduğu gibi, 2985 Sayılı 
Toplu Konut Kanunu ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, 
Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir 
Paylaşımı İhale Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş. tarafından 04.09.2008 
tarihinde yapılması planlanan arsa satış ihalesi için verilen ilanlar ve katalog 
bilgileri ekte yer almaktadır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının satış ve ihale duyuruları, yürütülen satış 
kampanyalarına ilaveten, İdarenin elektronik ağ sayfası (www.toki.gov.tr) 
aracılığıyla da kamuoyuna ilan edilmektedir. 

Açık artırma yöntemiyle 04.09.2008 tarihinde yapılması planlanan arsa satış 
ihalesinin Satış Şartnamesinde "Tapu devri tüm bedelin ödenmesinden ve satışa 
konu taşınmazın ifrazından sonra oluşacak yeni parselin devri olarak 
yapılacaktır..." hususu belirtilmiştir. 

Ancak, sözkonusu ihaleye ilişkin olarak son zamanlarda basında yer alan, 
TOKİ'ye yönelik haksız ve hukuka aykırı beyan ve isnatlarla kamuoyunu 
yanıltarak, İdareyi zan altında bırakma maksatlı haberler karşısında, devletin 
konut politikalarının uygulanmasında sektörde görevli tek kamu kuruluşu olan 
TOKİ, yeni bir değerlendirme yapmak gereği duymuştur. 

Bu değerlendirme neticesinde; tüm gücüyle ve büyük bir özveri ile çalışan ve 
2003 yılından Eylül 2008'e kadar 81 il ve 443 ilçede, 1.064 şantiyede faaliyet 
göstererek, 323.914 konut, 54 anaokulu, 264 ilköğretim, 84 lise, 35 kütüphane, 
408 spor salonu, 11 yurt pansiyon, 12 sevgi evi, 30 hastane, 72 sağlık ocağı, 317 
ticaret merkezi ve 255 cami üreten TOKİ imajının kamuoyunda zedelenmesi 
çalışmalarına son verilmesi ve kamuoyunun rahatlatılmasının önem arz etmesi 
sebebiyle, 04.09.2008 tarihinde yapılması planlanan ihalenin iptal edilmesine 
karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi, satışa konu edilen 139.251,00m2Tik İdare hissesi üzerinde, 
10.07.1986 yılında Yap-İşlet-Devret modeli ile imzalanan sözleşme kapsamında 
inşa edilen ve kira sözleşmesi 2038 yılında bitecek olan Galeria Alışveriş 
Merkezi, Katlı Otoparklar, Dünya Göz Hastanesi, Akaryakıt İstasyonu, Doğa 
Garden Restoran-Kafeterya ve Crowne Plaza Oteli yer almaktadır. 

Satışa sunulan bahse konu taşınmaz ile üzerinde yer alan kira gelirli tesislerin 
rayiç değeri, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya 
Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 
İhale Yönetmeliği" kapsamında, hizmet alımı suretiyle Sermaye Piyasası 
Kurulunca onaylı Gayrimenkul Değerleme Şirketine tespit ettirilerek, bu bedel 
üzerinden ihaleye çıkılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30.09.2004 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli mevzi 
imar planına göre, mevcut yapılara ilave olarak yaklaşık 100.000m2'lik inşaat 
yapma imkanı bulunmaktadır. 
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Bu çerçevede de, 04.09.2008 tarihinde yapılması planlanan arsa satış ihalesi için 
verilen ilan ve kataloglarda da ilave inşaat imkanı olduğu özellikle belirtilmiştir. 

Ayrıca, sözkonusu taşınmaz için hazırlanan satış şartnamesi ve sözleşmesinde 
diğer tüm bilgiler de -İdarenin diğer satış ve ihalelerinde olduğu gibi- açık ve net 
olarak belirtilmiştir. Bilindiği gibi, bahse konu taşınmazın satışında da uygulanan 
açık artırma yöntemiyle yapılan satış ihaleleri, dileyen herkesin katılabileceği 
şekilde tüm kamuoyuna açık olarak gerçekleşmektedir. 

Ataköy'de Ayamama Deresi bitişiğinde yaptırılan "Ataköy Konakları Projesi"; 
TOKİ'nin mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli 
vatandaşlar için ürettiği "Sosyal Amaçlı Projeleri" finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla, kendi mülkiyetinde bulunan değerli arsaları 
üzerinde devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir kamu finansmanı da 
kullanılmadan uygulanan "Arsa Karşılığl Gelir Paylaşımı Modeli" kapsamında 
hayata geçirilmiştir. 

İdare ile Delta Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi arasında 
18.12.2003 tarihinde imzalanan arsa karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi 
hükümleri çerçevesinde yürütülen sözkonusu Projede, sahil yoluna cepheli A 
blokların yaklaşık brüt m2 birim fiyatı KDV hariç 1.709,00 €'dur. 

Ek: İlanlar ve Katalog Bilgileri. 
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^ DİKKAT 
GAYRİMENKUL ALIYORSUiNUZ 

Bu katalogdaki bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla herhangi 
bir özen borcu ve başka bir yükümlülük üstlenmeksizin iyi 
niyet çerçevesinde hazırlanmıştır. Mal Sahibi ve/veya Eskidji 
Müzayedecilik A.Ş. çalışanları, yöneticileri, danışmanları ve 
Bölge Ortak/Ofisleri doküman içinde bulunan bilgilerin 
doğruluğu ve tamiığı hakkında hiçbir teminat ve temsili ifade 
vermezler, oluşabilecek hata ve noksanlardan sorumlu 

gülerdir. 

Alıcı, almayı düşündüğü gayrimenkulu ilgili Beledive ve Tapu 
Dairesinde de kendi araştırmasını yapmakla yükümlü olup 
herhangi bir muhtemel bir alım işlemi veya dokümanla 
herhangi bir evleme geçmek veya geçmemek ile ilgili 
kararlarını alırken kendi analizlerinden ve kararlarından 
faydalanmalıdır. 

Toplantıya girişte imzalamış olduğunuz şartnamede belirtildiği 
gibi Eskidji ve Mal Sahibi sonradan hiçbir itirazı kabul 
etmeyecek; gerek anapara ve gerekse komisyon tahsilatı için 
tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. 

Alacağınız yeri iyi tetkik etmeden verdiğiniz her pey, yanmızd 
oturan, her türlü araştırmasını yapmış ciddi alıcıların 
fiyatlarım yükselterek onlara yaptığınız bir haksızlıktır. 

ESKİDJİ MuZAYEDEv^ll^IIk A.J^» 
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î- Toplu Konut İdaresi ıjiı'nm (bundan böyle îdare olarak anılacaktır) arsaları Eskidji 
Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat AŞ. (Bundan böyle Eskidji olarak anılacaktır.) tarafından 
düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi 
yöntemiyle satışa sunulmuşlar. ' 

2- Açık Artırma toplantısı merkezEskidji Yenibosna/ İstanbul adresinde 04.09.2008 Perşembe günü 
saat I4:00"da yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle 

.alınacaktır . 
3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüze) kişiler, katılım teminatı olarak toplantı 

öncesinde Eskidji'nin Ingbank İstanbul Levent Plazalar Şubesi nezdindeki4470862-MT-G01 nolu 
hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere 200.000,- (ikiyüzbin) YTL katılım 
teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ye teklif vermek için işbu şartnameyi 
imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye bir bayrak numarası verilecektir. 

4- Katılım teminaitı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, 
teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten 
katılınılıybrsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale 
bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi 
Eskidji yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. 

5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya 48 saat önceden Eskidji ile 
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla toplantıya 
katılabileceklerdir. Bayrak sahipleri salona yanlarına en fazla dört refakatçi alabilirler. Salona 
bayrak sahibi ve refakatçileri dışında katılımcı/izleyici alınmaz. 

6- Taşınmaz hakkında tanıtıra internet sitesinden veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen 
bilgiler ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 
Teklif veren taşınmazı mevcut dummu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu bilgileri) 
görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden/Eskidji'den 
herhangi bir talepte ve itirazda bulunmayacaktır. 

a) Taşınmaz hakkında İdare ile Ataköy Turizm Tes. Ve Ticaret AŞ arasında 
10.07.1986 tarihinde imzalanan ve 10.07.2038 tarihine kadar devam edecek 
kira sözleşmesi bulunmakta olup, teklif veren, bu sözleşme ve sözleşmeye ek 
olarak düzenlenmiş ek protokol, taahhüt vs. ile ilgili tüm hak ve yükümlülükleri 
bildiğini kabul ve beyan eder. . •..:.:• '•:':..-. 

b) 10.07.1986 tarihli sözleşmenin 4/d maddesi uyannca taşınmaz üzerinde 
* yapılacak her türlü proje (tâmirat, tadilat vs.dahil ) malikin bilgi ve onayına 

sunulacaktır. 
e) Ek protokol ile değiştirilen sözleşmenin 5/B-l. maddesine göre, "Taraflarca 

31.12.3995tarihi itibariyle $ 95.732.111.-,USD olarak tespit edilmiş olan 
yatınm tutarının,%05'i (Bindebeşi) olan 478.660.-USD veya bu tutann, ödeme 
günündeki TC Merkez Bankası Döviz Satış Küm ile dönüştürülecek TL 

•.:•:•• karşılığı, Kiracı tarafından Kiralayana yıllık kira bedeli olarak ödenecektir." 
. Hükmü uyarınca Kira ödemesi her yılın Temmuz ayında yapılmakta olup, 

Temmuz 2006 tarihinde tahsil edilen kira tutan, 2.179.052,00, 
Temmuz 2007 tarihinde tahsil edilen kira tutan, 2.489.376,00, 
Temmuz 2008 tarihinde tahsil edilen kira tutan, 1.946.810,00 YTL dır. 

d) Aynca Dünya Göz Hastanesi ile İlgili olarak kiracı Ataköy Turizm Tes.ve Tic. 
* AŞ ile İdare; arasında aktedilen 17.03.2003 tarihli Ek ProtokoPün 2,maddesihe 

göre '* ...sadece bu alan için geçerli olmak üzere, 60.000 USD'nın altına 
düşmemek kaydıyla yıllık hasılatın %20 sini İdareye ...ödeyecektir" hükmü 
uyannca kira bedelleri tahsil edilecektir. 

e) Bunun dışında teklif veren, taşınmazın diğer hissedarı (147/100000 hisse) TC 
Ziraat Bankası AŞ ile İdare ve Tasfiye H. T.Emlak Bankası AŞ arasında 
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^/imzalanan 31.03.2005 tarihli Protokol hükümlerim'_-bildığini, tüm hak ve.. 
" yükümlülükleri kabul »Itiğuıi beyan eder. '•":. 

7- İdare: tanıtım antaçlı broşür, kitapçık, İlan v.b. yayınlarda yer alan caşınmaz; toplantı öncesinde 
veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye 
yetkilidir. Eskidji gerek duyduğu hallerde toplantı öncesi ve, toplantı esnasında ek teminat talep 

• edebilir.' : 

8- Taşınmazın satışı resin olarak vncıîacaktır. Ancak en vıiksek teklifi veren acık artırma s»>tî;ı; unda 
taşın ,vA iterse 1 ) 5 i , .»y vade ik ' ' iye borç 
tutarının, 48 eşit taksite bölünmesi ile taksit tutarları belirlenecek, taksit ödemeleri her ay 
yapı; taksii öds • s ile alıcı arasında imzalanacak olan >̂ iBMnm 
im/a1 eden .ayın 19'uoa kadar İdare hesaplarına ödenecek, kalan 
taksitler de her aym en geç I9'una kadar-îdare hesaplarına Ödenecektir. 3 aylık dönem sonlarında 
ilgili 3 ayl: rinden, İdare mevduatının nemalandınldığı T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.'nin cari aylık vadeli mevduata uygulanan faiz oranı (İşbu ne tarihi 
itibar1 di olan faiz or; • • ' lıyla, o günkü T.C. Z nkas.ı A.Ş, faiz 
oranı baz alınacaktır) esas alınarak 3 Aylık faiz tutarı hesaplanacak ve.ah -ilecektir. Faiz 
ödemeleri de her 3 aylık dönem sonlarındaki son taksit tutarı ile biı e hesaplarına 
ödenecektir. Alıcı ile İdare arasında sözleşme bağıtlanacak olup bu aşamada İdare'nin teminat 
şartlarına uyulacaktır. 

9- En y .,»ren alıcı, açık artırma U mtısı sonunda, üzerinden %4 
oranında teminatı en geç toplantıyı ta1 ' i) iş günü mesaî bitimine- kadar İdarenin 
T.Vu ,ra, Çayyolu Şube eki 379-2005585 no.tu hesabına ödeyecek 
ve «S. decektir. 
T * M., ,.~<o _. « î t I >*ıni ı UM c- u'v w .ı<ı'.'. yı^rrruş oimalan halinde İdarenin 

onayına s 'ere en geç 3 (V ı teslim 
edilecektir. İhale kesinleşinceye kadar 2. ve 3. tekliflerin teminatları alıkt r. İhale, 
İdarenin onayı ile kc .ir. İdare. 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif 
verene ya; ir. İdarenin ı lan satıştan 
vazge - ht" verenler tar. • • dınlmış olan katılım teminatlan ve 
yatınlan teminat tutarları s • iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatiaru™ 
kendilerine iade edilmesine k. u ek sure; e ait İda den faiz, tazminat, v.b. 
herhangi L" tkkı bulunmayacaktır, 
Teklif ve;. .- anında ulaştı klan teklif bedelîeriyie bağlıdır. En yüksek teklifi verenin 
teminatını yakmak suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde, İdare, diğer teklif verenlerden 
dilediğine satış yapabilir. 
Teki; nler, 
a) İhale so ren lü (on) gün içerisinde tel n bedel; 
peşin ise te üni nakden ve def,-! itli ise % 15 peşinat tutarım nakden ve defaten 
Idare'nin T. Vakıflar Bankası Aı yolu Şubesi neznindeki 379-2005585 no'lu hesabına 
alıcı ' parsel" dekont açıklamasıyla Ödeyecektir. 
b) İh >ı • ' r sözleşme aş ma • , a;.488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 
gereği satış bedel» .un tutara , o yatınlması zorunlu olan ihale karar pulu (%c 
4,5) ve sözleşme damga vergisi (%o 7,5) tutarım İdare'ni-, .-.akası, Ankara, Bilkent 
Plaz; -:ezdindeki 5386662 nolu hesabına alıcı Adı So, van, "Bakırköy 564/İ51 
parsel Damga \ • n belirten dekont ile ödeyecektir. . 
Alıcı ödemelere • kontları Eskidji'ye teslim ettikten sonra satış sözleşmesi imzalamaya 
hak kazan ,r. (Eskidji banka dekont makbuzlarını sözleşme ile birlikte İdare*ye 
göndermek zorundadır.) Si :;ı verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın 
yatınimaması ha;. c -ece feshedilmiş sayılacaktır. 

10-İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mahallesi 564 ada 151 parsel sayılı taşınmazın 
9985' • -alin ekli krokide taranmış ve (C) harfi ile gösterilen bölümü (yaklaşık 
139..' .ı-'lik alan), (taşının. inde yer alan Galleria alışveriş merkezi zemin katında 
yer alan CGR 347-349/1-349/2 no.lu bölümlerin b. T. -.en oluşan 437,42 m- alanlı ve 
hale; vapılacaktır. 

11-Satın alıru ecen vuya ıha'» bedelini ı - Tide \ itim •> an teklif sahibinin hakkı iptal 
edilerek. S; ıı ihtara gen k kalmaksızın. yatırılan katılım temu utları ve %4 
oranında teminatı İdarece in le tahsil edilen/edilecek olan %o 2,5 
(binde ikibuçuk) kornisyon+KDV'yi almaya hak kazanacaktır. 

- 3 2 9 -



TBMM B: 24 2 .12 .2008 

i ^ İdare ve 
fi. • ve/veya tapu d&şir&HJr- gerçekleştirilememesL^Tîaiiade, katılım teminatı 'ile birlikle Eskidji 

\$$„'!% " t.» M,r.',v!',a tahsil edilen komı.syor da teklif vereye sade -edilecektir.' vy- y T: 7)y§yy:t; ,,v ,;J;'.> ..y;iy y ^ g 
12- 14 Temmuz 2000 tarih ve 2-İ101"-' sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe L-ırerı İhale 

Yönermeliği'nin S. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Toplantı suriu;:Ja en yüksek 
teklifi verenin İdare peı.spu t oî^ıu-înun M Uı,sjl:n\i> ivU ıcV JJa*e, k-ttıhnı teminatın. irat 
kaydetmeye yeîk lu _ > > ilecek olan % • inde ikibuçuk) 
komisyon+KDV'yi aln h 

13- Açık Artırma Toplan ı küf veren ve i ! >ekiifı kabul edilen alıcı, Eskidji' ye satış 
becit-, len %t 2,5 (binde ikibuçuk) komisyon + KDV ödeyecektir, İdare, alıcı tarafından 
komisyon ve ilgili KDV'nin EsMdji'ye ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış 
ve/veya Î IZ devir işlemh i ı ı?kür. 

14- Teminatı yatır yapmaya da ve ksek teklifi veren katılımcı %4 oranında 
teminatı yatırdığı halde* kendisine veri. »atış sözleşmesini imzalamazsa veya 
teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise %15 peşinat bedelini 
verilen sürede yatırroazsa katılım bedeli ıranda teminatı da İdareceirat kaydedilecektir. 

15- Toplantı başkam, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri 
toplantı salonundan Çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı 
bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder, 

16-Açık Artırma Toplantısında teklif veren tüm katılımcıların katılım teminatı ile ek teminatları, 
teklif verdikleri taşınmaz ile rak herhangi bir sonuca ulaşilıncaya; ihale kesinleşene kadar 
tutulmaya devam edileı ' eklif verenlerin katılım teminatları için kendilerine iade edilinceye 
kadar geçecek süreyle ilgili olarak İdare/Eskidji'den faiz, tazminat vb. gibi herhangi bir talep 
hakkı bulunmayacaktır. 
Toplantıda herhangi bir teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi 
takip eden 3 (üç) iş günü sonunda iade alabileceklerdir 

17-Teklif veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve %4*lük nakdi teminatı; satışın 
kesinleşmesinden sonra satış bedelinin peşinatından düşülecektir. 

18-Tapu devri tüm bedelin ödenmesinden ve satışa konu taşınmazın ifrazından sonra oluşacak yeni 
parselin devri olarak yapılacaktır. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca 
ödenecektir. Tapu devir İşlemine kadar satılan (hisse) bölüm ile ilgili oları emlak vergisi ve 
gayrimenkulun aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından karşılanacakta 

19-Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres 
değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle 
teklif vererte geç ulaşmasından İdare/Eskijdi sorumlu değildir. 

20-Uyuşmazlıklann çözümünde Eskidji kayıtlan muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil 
edecek olup, bu madde HUMK. 287 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi nis : dir. 

21- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra 
daireleri yetkilidir. 

22- İş bu 22 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumuve kabul ettiğimi beyan ederim. 
...J....J2008 

T.C. KİMLİK NO : 
(Şirketlerde Ticaret Sicil no) 

ÂDI SOYÂD/ÜNVAN : 

AÇIK ADRESİ : 

TELEFON NO : . ..... BAYRAK NO 

FAKS NO : İMZA 

GSM NO : . 

TEMİNAT İADESİNİ İSTEDİĞİNİZ BANKA VE HESAP NUMARASİ: 
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LOT: 1 

İSTANBUL BAKIRKÖY'DE 139.251 M2 GALLERİA KOMPLEKSİ 

jyede Numarası 
Müzayede Tarihî; 
Müzayede Saati: 
LotNo: 

: 1831 
; 04.09.2008 
: 14:00 
: 1 

rsmen Bede! : 

Bsdall} : 

:;Ö,Q0 YTL: '• 

: i 450.000.000,00 YTL 

TAPU BİLGİLERİ MEVCUT DURUM 

İN 

Mahaliesi 
Köyü 
Sokağı 
Mevkii 
Pafta 
Ada 

. Parsel 
Arsa Alanı (m2) 
Arsa Payı 
Bağ. Bi. No 
Hissesi 
Kat No 

Vasıf / Nitelik 
Takyidat Durumu 

İstanbul 
Bakırköy 

Zeyinlik 

564 
151 '. . " 
297567,50 

Seçiniz 

Adresi: 
i l ik ler i : 

aı ' 't. gazino, marina, yat kulübü, alışveriş 
iesisieri, lokantalar, kongre İesisieri, akaryakıt satış üniteleri, 
gösteri spor ve eğlence- tesisleri, sağlık kulübü gibi tesisler yer 
alabilir.. 

Tamam j~] 
Natamam Q 

Boş D ' Hisseli D 
Dolu D ••• TatnQ : 

ESKİOJİ MÜZAYEDtCİLIK TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, 
di Sokak PMO il 3212 551 08 08 (Pbx) Faks: (0212) 654 89 33 

;„...:.„__..;..„•. "-ip _. ' . . - _. . ." . . _ ' : 
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•:. , İMAR DURUMU ' ' 

297.567,50 m2 büyüklüğündeki 564 Ada/151 Parsei'den İfraz edilecek olan 139.251 m2 lik 
alanın, imar durumu "turizm ve rekreasyon alam" olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca. 
30.09.2004 tarihinde onaylı İ/1000 ölçekli mevzii imar planına göre; ' 

EMSALLER 

TURİZM-i-TİCARET TESİS ALANİ 7 

Plan kullanımına göre yaklaşık ada alanı büyüklüğü: 72.015,00-5120=66.895 m2 
Emsal: 1.5 
Yaklaşık kullanılabilecek emsale esas inşaat alam : 100.342,5 m2 

Alan içindeki binaların emsale esas inşaat alanları: 
Galeria Alışveriş Merkezi: 51.490,00 m2 
DoğaGarden: 650 m2 
Salt Merkezi: 80 m2 
Mevcutta kullanılan toplam Emsale esas inşaat alanı: 52.220,00 m2 
Kullanılmayan inşaat alanı: 48.122,00 m2 

TURİZM + TİCARET TESİS ALANİ 2.- ... 

Plan kullanımına göre yaklaşık ada alanı büyüklüğü: 44.882 m2 
Emsal: 1.5 
Yaklaşık kullanılabilecek emsale esas inşaat alanı: 67.323,00 m2 

Alan içindeki binaların emsale esas inşaat alanları: 
Eski Holiday Inn (yeni Sheraton): 23.986,00 m2 
Kullanılmayan inşaat alanı: 43.337,00 m2 

Turizm+Ticareî tesis alanlarındaki ilave inşaat alanı toplamı: 48.122 + 43.337= 91.460 

ÖZEL SA ÖUK TESİSLERİ ALANI J 

Plan kullanımına göre yaklaşık ada alanı büyüklüğü: 5080.58 m2 
Avan projesine göre uygulama yapılacaktır. 
Mevcutta kullanılan emsale esas inşaat alam: 7.958.20 m2 

-333 
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AKARYAKİT İSTAS YONU j£ 

Plan kullanımına göre yaklaşık ada alanı büyüklüğü: 2.115,28 m2 
Emsal :0.5 
Yaklaşık kullanılabilecek emsale esas inşaat alanı: 1057,64 
Mevcutta kullanılan emsale esas inşaat alanı: 800 m2 
Kullanılmayan inşaat alanı: 257,64 m2 

YAT LİMANI \ 5 

Plan kullanımına göre yaklaşık ada alanı büyüklüğü: 13.450 m2 
Emsal: 0.5 
Yaklaşık kullanılabilecek emsale esas inşaat alanı: 6,725 m2 

YAPI NİZAMI: 

Ayrık, blok, sıra bloklar nizamında bir ve birden fazla bina yapılabilir. 

YAPILAŞMA KOŞULLARI: 

Yapı boyudan fonksiyon ve mimari projeye göre düzenlenir. 
Yükseklik=h=çatı+baca dahil yüksek nokta deniz seviyesine göre 75 m' yi geçmeyecektir. 

PLAN NOTLARI: 

Otel, Apart Otel, Gazino, Marina, Yat Kulübü, Alışveriş Tesisleri, Lokantalar, Kongre 
Tesisleri, Akaryakıt Satış Üniteleri, Gösteri Spor ve Eğlence Tesisleri, Sağlık Kulübü gibi 
tesisler yer alabilir. 

TOPLAM İNŞAAT ALANİ: 

Mevcut emsallere göre toplam 84.964 m2 kullanılmış olup, Have olarak yaklaşık 100.000 
m2 inşaat alanı imkanı vardır, 

NOT: Konumuz alanın emsalleri yukarıdaki gibi genelde 1.5 ise de komşu 59/2 parselde ve 
ifraz sonrası oluşacak diğer yarıda emsal 2.00 dır. 
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ATAKÖY GALLERIA 
MEVCUT BİNAUR] ve 100,000 m2 ye YAKİN 

İLÂVE İNŞÂAT İKANI \ 

• Ataköy Ga.ena Kompleksi: Gallena Alışveriş Merkez. Dünya Goz Hastanesi. Sheratcn .-«tel (eski Hotalay Inn), 
akaryakıt istasyonu ve katlı otoparktan oluşmaktadır, tamamı saitjs dahildir. 

o Mevcut srosal hesaplanıra göre yaklaşık 1OS.000 m* »ava in«aal imkanı vardır. 
T.C Turizm ye Kültür Bakanlığı onaylı 30/09/2004 safa kesinleşmiş mevzi imarjılamna göre i »el 
Apaıt Otel. Gazino. Martna. Yat Kulübü, Alışveriş Tesıslen. Lokantalar, Kongre Tsaslen. Akar/akıt 

\ Saöş üniteleri, Gösteri Spor ve Eğlence fesisieri, Sağlık Kulübü gibi te»;s! yor alabilir. 
\ o Kira sonu olan 203S ytimüa mavcui tüm tesisler bila bedel (istenirse yıkılarak) malike devir scifecei 

X Bu süre içinde malikin onayr olmadan hiçbir tamirat, Sadsial ve yeni imalat yapılamaz. 
DJ sure içerisinde kiralar ve <ar paylan malike ödenecektir. 

• % 15 peşinal ile 43 ay taksit imkanı 
. _ < > _ _ • 

Bu JJ-.IUIKJUUUJC Upjjdenylj bilgilen MkJu Marta ık »ww.cskjdiii.-oo> M ^ 4 «*,».ıuJu.«»».lr 
Mlatauıllea am» «dreıl.rjUHZ. Stotayolryı JJO.MM.- YTL njıu vınuul yıurLm» iırtifc 

0212 5 5 1 cçtfTrvrT 
».esiddjLtom 
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4.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kerkük'te saldırılara uğrayan Türkmenlerin durumuna 

ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/4836) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak 
ceyap.|ajTdjnlmasını arz ederim. Saygılarımla. 

i .V;LL:Y2TCJ H A R E K E T PÂ$TİZ< i s^~~~~) s" 

LT:.Hl-İL?:r,, l ,pBA5KA^':V { S ^£uC<2£, 
\-•" ' - - ^ L ^ h J ^ P Z 1 ^ Oktay Vural 
i±f,-ı: teof./û/jpg' 3 izmir Milletvekili 

Kerkük'te meydana gelen olaylar sonrasında Türkmeneli TV binası, Irak Türkmen Cephesi 
başkanlık binası ve Türkmeneli Partisi binası ile Türkmen Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği 
binasına saldırılar yapılmıştır. Kerkük'ün K.lrak Bölgesel yönetimine bağlanması için önce demografik 
yapı değiştirilmiş, daha sonra peşmerge kıtaları Türkmen nüfusa baskı uygulamış, şimdi de fiili 
saldırılarla Türkmenler zorla Kerkük'ten atılmak istenmektedir. 

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı El Haşimi'yi telefonla 
arayarak Kerkük'te meydana gelen şiddet olaylarında yaralananların Türkiye'deki hastanelere taşınması 
için iki uçağın gönderilmesi önerisinde bulunduğu belirtilmiştir. Türkiye'nin yaralı Kürtler ile ilgilenmesi ve 
tedavi için uçak göndermeyi teklif etmesine karşılık Türkmenlere yapılan saldırılar hususunda gösterilen 
tepkinin çok zayıf kaldığı medyada da yer almıştır. Sayın Dışişleri Bakanı Kerkük olayları sonrasında 
"Kerkük'teki gelişmeler doğrusu başta bizi kaygılandırdı." gibi bir ifade kullanmıştır. Kerkük'te Türkmenler 
saldırıya uğrayıp yok edilirken Sayın Dışişleri Bakanı "Kerkük'le tek taraflı bir yaklaşımın ve kararın hiçbir 
zaman çözüm olmayacağını" vurgulayarak "çözümün kesinlikle siyasi mutabakatla sağlanabileceğini" 
belirtmiştir. 

Bu gelişmeler dikkate alınarak aşağıda yer alan sorularımı yöneltiyorum. 

1-Türkmenlere yapılan saldırılar karşısında nasıl bir tepki ortaya konmuştur? Resmi olarak 
kınamış mıdır? Kınanmışsa ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Kınanmamışsa Türkiye'nin bu olayların 
vahameti ve boyutunun algılanılmadığından mı olmuştur? 

2-Basında Irak'lı yaralı Kürtlerle ilgilenildiği ve tedavi için uçak göndermeyi teklif edildiği yazıldığı 
dikkate alınarak, Türkmenlere yönelik saldırılara karşılık tepkide zayıf kalınması Irak'la imzalanan 
stratejik ortaklık anlaşmasından mı kaynaklanmaktadır? Bu yardım teklifi yoksa bu saldırının haksız bir 
şekilde Türkmenlere mal edilmiş olmasına inanıldığı için mi yapılmıştır? Türkmenlerin şiddeti bir yöntem 
olarak benimsemediği gerçeği ve canlı bomba kullanma gibi hiçbir örneği mevcut değilken böyle bir 
kanaati kim oluşturmuştur? Neden bu yanlış kanaatin peşine takılınmıştır? Bunun bir provokasyon 
olduğu açık değil midir? 

4-Sayın Başbakan Türkmenlere yönelik saldırıların ve provokasyonların arkasında peşmergeler 
olduğunu El Haşimi'ye iletmiş midir? 

5-Sayın Başbakan saldırıya maruz kalan Türkmenlere ne gibi bir yardım önerisinde bulunmuştur? 
Saldırıya uğrayan kuruluşlarla irtibata geçilmiş midir? 

6-Bu saldırılar olurken sizin "Kerkük'te tek taraflı bir yaklaşımın" çözüm olmayacağını ifade 
etmeniz saldırıları hafife aldığınızdan mı kaynaklanmaktadır? Bu saldırıları bir yaklaşım olarak mı 
değerlendiriyorsunuz? Kerkük'te tek taraflı yaklaşım ne yapmaktadır? Çözümün siyasi mutabakatla 
sağlanacağına dair ifadenizi dikkate alarak, siyasi mutabakatla hangi çözümün sağlanmasını 
hedefliyorsunuz? Türkiye'nin menfaatlerini ve Türkmenlerin haklarını dikkate alan çözüm arayışınız 
nedir? 

7-2003 yılında geçici Anayasada Kerkük'ün özel statüsü korunmuştu. Ancak daha sonra yapılan 
Anayasa'da Kerkük'ün statüsünün referandumla belirleneceğinin hüküm altına alınmıştır. Kerkük'ün özel 
statüsünün korunması konusunda neden başarılı olamadınız? 

8-"Kerkük'teki gelişmeler doğrusu bizi başta kaygılandırdı." İfadeniz ile bu kaygınızın sadece 
başlangıçta olduğunu daha sonra kaygınızın kaybolduğunu ortaya koymanızın sebebi nedir? 
Türkmenlerin durumundan kaygılanmamanızı sağlayan gelişmeler nelerdir? Kerkük'te Türkmenler 
kaygılıyken, sizin kaygı taşımamanızı nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

9-Türkmen kuruluşlarına yapılan saldırılar hakkında tesbit yapmak için ne gibi girişimlerde 
bulundunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Irak özel Temsilciliği 

Sayı : B.06.O.IRÖT.0.0-026.21-2008/502368 n r. ... , , 
Konu : Soru önergesi yanıtı • 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Ügi: 22.10.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazıları. 

îzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'ın 7/4836 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

E^ 3 sayfa. 1 ? B ^ ™ 
Dışişleri Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'ın 7/ 4836 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi 

Hükümetimizin Irak politikası, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumuş, 
bünyesinde farklı etnik ve dinsel grupların barış içinde beraber yaşayabildiği bir Irak'ın 
gelişimine katkıda bulunmak ve ülkede ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan istikrar 
ortamının yaratılmasına yardımcı olmak temellerine dayanmaktadır. Türkiye bu doğrultuda, 
tüm Irak halkının huzur ve refahına katkıda bulunacak işbirliği mekanizmalarının kurularak 
bir an önce tam verimle işlerlik kazandırılmasını amaçlayarak hareket etmektedir. Bu 
çerçevede, Irak'ta yakın dönemde güçlükle sağlanabilmiş göreli istikrar ortamım hedef alan 
her tür provokasyona en etkili yanıtları doğru biçimde vermekteyiz. 

Türkiye olarak, Irak'ın tüm sorunlarına siyasi uzlaşı çözümleri bulunabileceği 
yönündeki inancımızı koruyarak, Kerkük'ün nihai statüsünün de Kerküklü tüm grupların 
katılımıyla ortaklaşa belirlenmesi gerektiğini savunageldik. Irak bağlamında diyalog halinde 
olduğumuz tüm aktör ve gruplarla temaslarımızda, geçtiğimiz aylarda Irak Ulusal Meclisi'nde 
kabul edilen Yerel Seçimler Yasası'nm hem Kerkük'ün hem de Irak'ın kalıcı istikrara 
kavuşması için temel niteliği haiz olduğu gerçeğine her fırsatta dikkat çekmeye devam ettik. 

Nitekim, 22 Eylül 2008 tarihinde Irak Ulusal Meclisi'nde kabul edilen Yerel Seçimler 
Yasası'na göre, Kerkük'te vilayet seçimleri bizim de öngördüğümüz biçimde özel bir yasaya 
göre gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, başta Türkmenler olmak üzere Kerkük'teki tüm 
halkların siyasi hakları güvence altına alınmakta, yönetimde hakça bir paylaşımla söz sahibi 
olmalarının yolu açılmakta; ve böylece de Kerkük vilayet yönetiminin tek bir grubun 
tahakkümü altına bırakılması önlenmektedir. Anılan Yasa uyarınca kurulan ve Kerkük'ün 
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nüfus yapısı, Kerkük'te işgal edilen kamu veyahut özel bina ve arazilerinin durumu gibi 
konularda inceleme ve tespitler yapma yetkisi bulunan Kerkük Komitesinde iki Türkmen 
Milletvekili görev almaktadır. 

İrak'ta sürdürülebilir bir barışın tesis edilebilmesini teminen tüm grupların Irak'ın 
yönetiminde adil bir paylaşımla söz sahibi olabildiği bir siyasi ortamın yaratılabilmesi büyük 
önem arzetmektedir. Bu itibarla, Türkiye gibi bölgede önemli bir ağırlığa sahip her ülkenin, 
bu bilinçle ve sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini müdrik olarak; Irak içerisindeki tüm 
gruplarla diyalog mekanizmasını canlı tutmanın öneminin ve herhangi bir grubu yok sayarak 
yabancılaştırmanın ve o grupta diğerlerine ve Türkiye'ye karşı düşmanlık hisleri 
uyandırmanın yarattığı riskin bilincinde hareket etmekte, ilişkilerimizi "her alanda işbirliği" 
hedefine yoğunlaşarak geliştirmekteyiz. 

Hükümetimiz, Irak halkının tamamına yararı dokunacak insani yardım projeleri 
meyanında, münhasıran Türkmen halkının ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar da 
yapmaktadır. Kuşkusuz, acil durumlarda insani yardım operasyonlarımız da bu çabalarımızın 
önemli bir ayağını teşkil etmektedir. Özellikle Musul, Kerkük ve Telafer gibi Türkmenlerin 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlama ve şiddeti provoke eden olayların 
ardından ülkemize nakledilerek tedavi edilen yararlıların ekseriyeti Türkmenlerden 
oluşmaktadır. 

Yaralı tahliye operasyonlarımızın en geniş çaplı olanları 7 Temmuz 2007 tarihinde 
Tuzhurmatu kentinin Emirli beldesinde meydana gelen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği 
kanlı intihar saldırısının ardından gerçekleştirilmiştir. Saldırıyı müteakip, yaralı 
soydaşlarımızın tedavilerinin yapılabilmesi için tahsis edilen, Hava Kuvvetlerimize ait iki adet 
ambulans uçağı ile 8 Temmuz 2007'de 21, 13 Temmuz 2007 tarihinde ise 8 Iraklı Türkmen 
soydaşımız, başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi olmak üzere alanında en yetkin 
sağlık kurumlarımıza nakledilerek tedavileri tamamlanmıştır. Sözkonusu tahliyelerde, yerel 
hastanelerde tamamlanabilecek tedavilerin kolaylaşması için gerekli ilaç ve teçhizat yardımı 
da ambulans uçaklarımız, tarafından ulaştırılmıştır. Bu operasyonla başlayan yaralı tahliye 
faaliyetlerimiz, menfur saldırıların aralıklarla sürmesi nedeniyle, peyderpey günümüze kadar 
devam etmiştir. Yakın dönemde Türkmenlerin mukim olduğu bölgelerde meydana gelen 
patlamalar ve terör saldırıları sonrasında ülkemize nakledilen yaralılar hakkında daha detaylı 
bilgiler aşağıda dikkatlerine sunulmuştur. 

1. Telafer'de 20 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen patlamada yaralanan Iraklı 
Türkmenlerden 8 kişi, refakatinde 5 yakınıyla birlikte ülkemize kara yoluyla ülkemize 
getirilerek Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. 

2. Musul kentinde 6 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve 
yerel sağlık kurumlarında tedavi edilmesi mümkün görülmeyen 6 yaralı Iraklı, beraberinde 3 
refakatçi ile birlikte Şanlıurfa ve Adana illerimizdeki sağlık kurumlarında tedavi altına 
alınmıştır. 

3. Irak'ta Musul'un Telafer ilçesinde 8 Ağustos 2008 tarihinde bombalı bir intihar saldırısı 
düzenlenmiş ve bu terör saldırısı sonucunda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de 
yaralanmıştır. Saldırı, Dışişleri Bakanlığı'nın 9 Ağustos 2008 tarihli ve 143 sayılı Basın 
Açıklaması ile kınanmıştır. Türkiye, yaralıların tahliye ve tedavisine yönelik gerekli her türlü 
yardımı yapmaya hazır olduğunu Irak makamlarına iletmiştir. Telafer ilçesinin pazar yerinde 
meydana gelen bu saldırı sonucu yaralanan 10 kişilik bir Iraklı Türkmen grubu ülkemize 
nakledilerek çeşitli sağlık kurumlarımıza sevk edilerek tedavileri tamamlanmış, Irak'a 
dönmeleri sağlanmıştır. 
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4. İrak'ın Kerkük şehrinde 28 Temmuz 2008 günü düzenlenen gösteri yürüyüşü sırasında 
yapılan intihar saldırısı sonucunda, 15'in üzerinde Iraklı hayatını kaybetmiş ve 35'i aşkın kişi 
de yaralanmıştır. Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı gün yayımlanan 133 sayılı Basın 
Açıklamasında, Irak'ta sağlanan nispi huzur ortamını ve Irak'ın küçük bir modeli olan 
Kerkük'ün çok-etnili yapısını bozmayı hedefleyen bazı çevrelerce tahrikkar saldırı 
eylemlerine girişilmiş olmasının yarattığı endişe vurgulanmış, menfur terör saldırı sonucunda 
hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar 
dileklerimiz iletilmiştir. 

Açıklamada ayrıca, Kerkük'te tesis edilmeye çalışılan uzlaşı ve diyalog ortamım temelden 
sarsmaya yönelik bu tür eylemlere karşı Irak güvenlik makamlarının olaylar büyümeden 
gerekli güvenlik tedbirlerini almalarının önemine işaret edilmiş, Kerkük'te yaşanan ve sadece 
Kerkük'te değil, Irak'ın ve bölgenin bütününde huzur ve istikrarı zedelemeyi amaçlayan bu 
terör ve tahrik eylemlerine karşı Kerkük halkının suhulet, itidal ve sağduyu içinde hareket 
etmesinin gerektiği ifade olunmuştur. 

5. Irak'ın Telafer şehrinde 16 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen bir bombalı terör saldırısı 
sonucu 25 Irak vatandaşı hayatım kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Saldırı, 
Dışişleri Bakanlığının 17 Temmuz 2008 tarihli ve 129 sayılı Basın Açıklamasında şiddetle 
kınanmıştır. Mezkur tarihte Telafer şehrine bir ambulans uçak gönderilerek, Telafer halkına 
tıbbi malzeme yardımında bulunmuş, ayrıca saldırıda yaralanan Irak vatandaşlarından bir 
kısmını da tedavi amacıyla ülkemize getirilmiştir. 
6. Irak'ın Musul şehrinde 9 Haziran 2008 tarihinde, Telafer kentinin önde gelen toplum 
liderlerinden Şeyh Mohammed Faysal Halil Haneş ile Şeyh Abdulnoor Mohammed Noor Al 
Tahan'ın da hayatlarını kaybettikleri bir terör saldırısı düzenlenmiştir. Irak'ta yerel seçimlere 
doğru gidilen dönemde, ülkede güçlükle sağlanabilmiş olan asayişi hedef alan saldırıların 
artmasından duyduğumuz kaygı, Dışişleri Bakanlığımızın 11 Haziran 2008 tarihli ve 103 
sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 

7. Irak'ın Telafer şehrinde 28 Mayıs 2008 tarihinde bombalı bir intihar saldırısı düzenlenmiş 
ve bu terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 46 kişi de yaralanmıştır. Saldırı, 
Dışişleri Bakanlığımızın aynı gün yayımlanan 92 sayılı açıklamasıyla kınanmıştır. 

8. Irak'ın Musul kentinde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde düzenlenen bombalı saldırılar 
neticesinde, Musul Emniyet Müdürü Salih Muhammed El Cuburi'nin de içinde bulunduğu 
50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralanmıştır. Saldırılar 
Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Ocak 2008 tarihli ve 8 sayılı Basın Açıklaması ile kınanmıştır. 
Açıklamada ayrıca, Irak'taki etnik gruplar ve mezhepler arasında çatışma ortamı yaratmak 
isteyen çevrelerin hesaplarının boşa çıkarılması amacıyla Irak halkının bu saldırılar karşısında 
itidalini koruması ve terörizme karşı ortak bir tutum sergilemesinin önemine işaret edilmiştir. 

Bu saldırının komşumuz Irak halkına verdiği sıkıntıları bir ölçüde azaltabilmek gayesiyle 25 
Ocak 2008 tarihinde Musul'a, sağlık ekibi de taşıyan bir askeri nakliye uçağımızla yaklaşık 
13 ton gıda ve ilaç yardımı ulaştırılmış, ayrıca, Iraklılardan bir kısmı, tedavileri ülkemizde 
yapılmak üzere aynı uçakla Ankara'ya getirilmiştir. 
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5.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, klinik şefi ve şef yardımcısı kadrolarına ilişkin sorusu 

ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/4894) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Sağlık Bakam Saym Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Prof. Dr. Sacid YILDIZ 
CHP İstanbul Milletvekili 

Sağlık Bakanlığı internet sayfasma 10 Haziran 2008 günü girilen bir duyuru ile 
3359 Sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve şef yardımcısı atanacağı 
belirtilerek atama yapılacak kadrolar ilan edilmiştir. 

Bilindiği üzere 3359 Sayılı Kanun'un Eki . maddesinin üçüncü fıkrasında 
" Profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı kadrolarına atanmak 
isteyenler için mevcut toplam kadroların % 35'ini geçmemek üzere kadro ayrılabilir" 
hükmü yer almaktadır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise "Klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve 
başasistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan tabipler arasından Bakanlıkça 
yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü mesleki sınav sonuçlarına göre yapılır. Bu 
sınavlara mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunanlar 
katılabilir. Yeterlilik kriterleri ile smavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile 
düzenlenir." hükmü bulunmaktadır. 

Bu nedenle; 

1- Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaç adet Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardır ve 
bu hastanelerde kaç adet klinik şefi ve klinik şef yardımcısı kadrosu bulunmaktadır ? 

2- Dolu olan klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolannın sayısı nedir ve bu 
görevlerde bulunan eğitimcilerin kaçı atama, kaçı smav sonucu bu kadrolara 
atanmıştır ? 

3- Klinik şef ve şef yardımcısı kadrolarından boş kadroların sayısı nedir ve ne '. 
zamandan bu yana boş bulunmaktadır ? 

4- 3359 Sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen yazılı 
ve sözlü mesleki smavlara ilişkin çıkanlacak yönetmelik ne aşamadadır ve smav 
yapılmasmı bekleyen hekimler için kaç kadro aynlmıştır ve smavlann yapılmasına 
ilişkin tarih de dahil olmak üzere bir takvimlendirme yapılmış mıdır ? 
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5- Değerlendirme yapacak jüriler hangi kurumlardan nasıl bir yöntemle 
oluşturulmuştur ve başvurulan kadrolara ilişkin jürileri kim, hangi yöntemle 
görevlendirecektir ? Bu bahisle değerlendirilmek üzere jüri içerisinde 
üniversitelerden de üye bulunmakta mıdır ? Eğer varsa üniversite mensubu bu 
üyeleri kim görevlendirmiştir ? Jüriler branşlara göre hangi isimlerden oluşmuştur ? 

6- Yeni açılmış olan Eğitim Hastaneleri hangileridir. Bu eğitim hastanelerinin 
açılış kararlan ne zaman ve hangi kriterler gözetilerek verilmiştir. Tıpta Uzmanlık 
Kurulunun yeni eğitim hastaneleri açılmasına ilişkin bir karan var mıdır ? 

7-10 Haziran 2008 günü Sağlık Bakanlığı internet sayfasma girilen duyuruyla 
ilan edilen kadrolara yapılan başvurular branşlara göre ve isim olarak ilan edilmiş 
midir ? Eğer ilan edilmediyse tarafımıza liste olarak verilmesi mümkün müdür ? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.0.SEG.0.06.00.03/K.D.02 / / l i e3 "} ^ 2 % t K .XOO 3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Sacid YILDIZ tarafından, yazılı cevaplandırılması talebiyle; 
1. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaç adet eğitim ve araştırma hastanesi vardır ve bu hastanelerde 

kaç adet klinik şefi ve klinik şef yardımcısı kadrosu bulunmaktadır? 
2. Dolu olan klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarının sayısı nedir ve bu görevlerde bulunan 

eğitimcilerin kaçı atama, kaçı sınav sonucu bu kadrolara atanmıştır? 
3. Klinik şef ve şef yardımcısı kadrolarından boş kadroların sayısı nedir ve ne zamandan bu 

yana boş bulunmaktadır? 
4. 3359 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen yazılı ve sözlü mesleki 

sınavlara ilişkin çıkarılacak yönetmelik ne aşamadadır ve sınav yapılmasını bekleyen 
hekimler için kaç kadro ayrılmıştır ve sınavların yapılmasına ilişkin tarihte dahil olmak 
üzere bir takvimlendirme yapılmış mıdır? 

5. Değerlendirme yapacak jüriler hangi kurumlardan, nasıl bir yöntemle oluşturulmuştur ve 
başvurulan kadrolara ilişkin jürileri kim, hangi yöntemle görevlendirecektir? Bu bahisle 
değerlendirilmek üzere jüri içerisinde üniversitelerden de üye bulunmakta mıdır? Eğer 
varsa üniversite mensubu bu üyeleri kim görevlendirmiştir? Jüriler branşlara göre hangi 
isimlerden oluşmuştur? 

6. Yeni açılmış olan eğitim hastaneleri hangileridir. Bu eğitim hastanelerinin açılış kararları 
ne zaman ve hangi kriterler gözetilerek verilmiştir. Tıpta Uzmanlık Kurulunun yeni eğitim 
hastaneleri açılmasına ilişkin bir kararı var mıdır? 

7. 10 Haziran 2008 günü Sağlık Bakanlığı internet sayfasına girilen duyuruyla ilan edilen 
kadrolara yapılan başvurular branşlara göre ve isim olarak ilan edilmiş midir? Eğer ilan 
edilmediyse tarafımıza liste olarak verilmesi mümkün müdür? 
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Konularında vermiş olduğu 7/4894 sıra sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1-2-3. Bakanlığımıza bağlı 61 eğitim ve araştırma hastanesi bulunmakta ve bu hastanelerde 
fiili olarak 1427 adet klinik şefliği, 2854 adet klinik şef yardımcılığı kadrosu bulunmaktadır. 
Bu kadrolardan 700 klinik şefliği, 626 şef yardımcılığı kadrosu dolu olup, klinik şefliği 
kadrolarından 727 adedi şef yardımcılığı kadrolarından ise 2228 adedi yıllardır boş 
bulunmaktadır. 
4. Klinik şef ve şef yardımcılığı atamaları için, 3359 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin ikinci 

fıkrası gereği düzenlenmesi gereken yönetmeliğe ilişkin, Devlet Personel Başkanlığı görüşü alınmış, 
ÖSYM Başkanlığının görüş ve önerileri de göz önüne alınarak yönetmeliğe son hali verilmiş ve Resmi 
Gazetede yayımlanmak üzere, Başbakanlığa gönderilmiştir. Yönetmelik yayımlandıktan sonra ÖSYM 
Başkanlığının görüş ve önerileri de alınarak kadro ve sınav takvimine dair çalışmalar tamamlanacaktır. 

5. Sınavlarla ilgili olarak değerlendirme yapacak jüriler, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun Ek 1. maddesinin 5748 sayılı Kanununla değişik 3. fıkrası uyarınca oluşturulmaktadır. 

6. Bakanlığımıza bağlı olarak 2008 yılında İstanbul Halkalı Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 4 adet eğitim ve araştırma 
hastanesi, "Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalite verimliliğinin arttırılması ve 
sağlık personelinin eğitimi ve ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması amacına yönelik olarak, 
Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 7, 8, 9, 10, 11, 12. maddelerinde yer verilen fiziki yapı, yatak 
sayısı, birimler, poliklinikler, ameliyathaneler ile diğer yardımcı birimlerin görevlendirilen inceleme 
ve değerlendirme kurulu üyelerince yeterli görülmesi neticesinde" açılmıştır. 

7. 10 Haziran 2008 günü Bakanlığımız internet sayfasına girilen duyuruyla birlikte atama 
yapılacak klinik şef ve şef yardımcısı kadroları ilan edilmiş ve aynca atama duyurusu yurt genelinde 
yayın yapan iki gazetede (Posta ve Sabah) iki gün süreyle ilgililere duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. 

6.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, eğitim ve araştırma hastanelerindeki şef ve şef yar
dımcısı kadrolarına ve Antalya Devlet Hastanesindeki bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/4902) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından^yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim.26.08.2008 ./ 

Lusnü ÇOLLU 
Antalya Milletvekili 

Hastanelerdeki şeflik kadrolarına yapılan atamalar uzun süredir tartışma 
yaratmaktadır. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki atamalar da kamuoyunda 
tartışılmaktadır. 

Bu kapsamda; 
1 - 5748 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Anayasa Mahkemesi'nin incelemesinde bulunduğu bir dönemde 
ve Kanunun 1 . maddesinde yeterlilik kriterleri ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelik ile düzenlenir denmesine karşın, yönetmelik hazırlanmadan 
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16.06.2008 tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için şef ve şef yardımcılık 
kadroları nasıl ilan edilmiştir? Yönetmelik yayınlanmadan 194 şef ve Şef 
yardımcısı hangi usul ve kriterlere göre alınacaktır? 

2- Eğitim ve araştırma hastanelerine şef ve şef yardımcı kadro ilanları illere 
göre farklılıklar gösterdiğine göre, ilanlar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dört ana branştan biri olan Çocuk 
Sağlılığı ve Hastalıkları yanında Çocuk Cerrahisi, Göz, Beyin Cerrahisi, Nöroloji, 
Psikiatri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Radyoloji gibi dallarda kadrolar niçin ilan 
edilmemiştir? Ne zaman ilan edilmesi planlanmaktadır? 

3- 20.01.2008 tarihinde hizmete açılan Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde kaç şef ve şef yardımcısı vardı? Kadrosu başka bir üniversitede 
olan başhekim hangi kriterlere göre atanmıştır? 

4- Antalya Devlet Hastanesi'nin tıbbi, teknik ve idare kadrosu komple 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine geçerek Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi tabelası ile hizmetler devam etmektedir. Bu uygulama, ne zamana 
kadar böyle devam edecektir? 

5- Antalya Devlet Hastanesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuş olan 
Talasemi Merkezi'ndeki yetişmiş doktorlar niçin dağıtılmıştır? Kalıtsal Kan 
Hastalıkları Yönetmelîği'ne göre, sorumlu uzman yanında, 50 hastaya doktoralı 
ve sertifikalı pratisyen doktor olması gerekirken, yaklaşık 250 hastanın takip 
edildiği merkezde sertifikası ve deneyimi olan bir doktorun çalışması 
doğrumudur? Bu uygulamanın gerekçesi nedir? 

6- Antalya Devlet Hastanesi bahçesine Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, hayır 
sever Adem Tolunay ve Sağlık Müdürlüğü protokolü ile yaptırılan ve 25.01.2007 
tarihinde temeli atılan Talasemi ve Kan Hastalıkları Merkezi ne zaman 
tamamlanacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.0.SEG.0.06.00.03/K.D.01 / 7 * H » T o 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ tarafından yazılı cevaplandırılması talebiyle; 

1- 5748 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, Anayasa Mahkemesinin incelemesinde bulunduğu bir dönemde ve kanunun 
1.maddesinde yeterlilik kriterleri ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile 
düzenlenir denmesine karşın, yönetmelik hazırlanmadan 16.06.2008 tarihinde eğitim ve 
araştırma hastaneleri için şef ve şef yardımcılığı kadroları nasıl ilan edilmiştir. 
Yönetmelik yayınlanmadan 194 şef ve şef yardımcısı hangi usul ve kriterlere göre 
alınacaktır. 

2- Eğitim ve araştırma hastanelerine şef ve şef yardımcısı kadro ilanları illere göre 
farklılıklar gösterdiğine göre, ilanlar hangi kriterlere göre belirlenmiştir. Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde dört ana branştan biri olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
yamnda Çocuk Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, 
Psikiyatri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Radyoloji gibi dallarda 
kadrolar niçin ilan edilmemiştir. Ne zaman ilan edilmesi planlanmaktadır. 
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3- 20.01.2008 tarihinde hizmete açılan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaç şef 
ve şef yardımcısı vardı? Kadrosu başka bir üniversitede olan başhekim hangi kriterlere 
göre atanmıştır. 

4- Antalya Devlet Hastanesinin tıbbi, teknik ve idare kadrosu komple eğitim ve araştırma 
hastanesi bünyesine geçerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tabelası ile 
hizmetler devam etmektedir. Bu uygulama ne zamana kadar böyle devam edecektir. 

5- Antalya Devlet Hastanesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuş olan Talasemi 
Merkezindeki yetişmiş doktorlar niçin dağıtılmıştır. Kalıtsal Kan Hastalıkları 
Yönetmeliğine göre, sorumlu uzman yanında 50 hastaya doktoralı ve sertifikalı 
pratisyen doktor olması gerekirken yaklaşık 250 hastanın takip edildiği merkezde 
sertifikası ve deneyimi olmayan bir doktorun çalışması doğru mudur? Bu uygulamanın 
gerekçesi nedir. 

6- Antalya Devlet Hastanesi bahçesine Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, hayırsever Adem 
TOLUNAY ve Sağlık Müdürlüğü protokolü ile yaptırılan ve 25.01.2007 tarihinde 
temeli atılan Talasemi ve Kan Hastalıkları Merkezi ne zaman tamamlanacaktır. 

Konularında vermiş olduğu 7/4902 sıra sayılı Soru Önergesi incelenmiştir. 
1- Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerinde boş bulunan klinik şef ve şef 

yardımcılığı kadrolarma atanacak klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolan, 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1.maddesinin 5748 sayılı Kanunla Değişik 3.fıkrasının vermiş 
olduğu yetkiye dayanılarak ilan edilmiştir. 

2- Atama yapılacak klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolan ülke ihtiyacı, ilgili eğitim ve 
araştırma hastanesinin donanımı ve klinik ihtiyaçlan dikkate alınarak tespit edilmektedir. Eğitim 
vermesi planlanan diğer kliniklerde ise sınav ile eğitim personeli alınacaktır. 

3- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 13 klinik şefi görev yapmakta olup bunlar 
5748 sayılı Kanunun 3.paragrafma göre atanmışlardır. 

4- Eğitim ve Araştırma hastanesine dönüştürülen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
eğitim kadroları oluşumu tamamlanarak, asistan eğitimine başlayıncaya kadar idari, teknik ve mali 
sorunlann yaşanmaması bakımından hizmetim genel hükümlere göre yürütecek, asistan eğitimi 
başladıktan sonra her türlü iş ve işlemlerim eğitim ve araştırma hastanelerinin tabi olduğu 
hükümlere göre yürütecektir. 

5- Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızın bu 
hizmetlere daha kolay ulaşımını sağlayacak tedbirler alınmakta ve uygulamalar yapılmakta olup 
acil eylem planı çerçevesinde tedbir ve uygulamalanmız etkinleştirilerek devam etmektedir. 

6- Antalya Devlet Hastanesi bahçesinde Akdeniz Kan Hastalıklan Vakfı hayırsever Adem 
TOLUNAY ve İl Sağlık Müdürlüğü protokolü ile yaptırılan Talasemi ve Kan Hastalıklan 
Merkezinin yapımı için gerekli olan proje çalışmalan tamamlanmış imalat ve maliyet oluşturma 
çalışmalan devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sf.Dr.Recep AKDAĞ 
Bakan 
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7.- îzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Emniyet Teşkilatında toplanan bağışlara ilişkin sorusu ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/5035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. . 

Saygılarımla, ( M v ^ 

(Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Yoksullara yardım amacıyla yıllardan beri bağış toplayan ve AKP 
Hükümeti tarafından (kamu yararına dernek) statüsü verilerek bağış toplama, 
vergi ve harçlarda önemli avantajlar sağlayan Deniz Feneri Derneği, 
kamuoyunda AKP'nin arka bahçesi olarak bilinir. Şube açılışlarına bizzat Sayın 
Başbakan ve Bakanların da katılıp destek verdiği bu derneğin, topladığı 
bağışları amacına uygun kullanıp kullanmadığı bilinmemektedir. 

Emniyet Teşkilatında, maaş dönemlerinde polislerden (yoksullara 
yardım) amacıyla toplanan bağışlar, Deniz Feneri Derneğine verilmekte ancak, 
bu derneğe teslim edilen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp, ulaştırılmadığı 
bilinmemektedir. Ayrıca, aynı amaç için faaliyet gösteren ve kamuoyunun 
güvenini kazanmış olan ve hatta yurtdışındaki doğal afetlerde zarar görenlere 
yardım konusunda Türkiye'yi temsil eden kuruluşlarımız varken, polislerden 
toplanan bağışların neden bu derneğe verildiği merak edilmektedir. 

Konu ile ilgili, Sayın İçişleri Bakanına yönelik verdiğim 23.06.2008 tarihli 
soru önergesi bugüne kadar yanıtlanmamıştır. Bu nedenle önergemi 
tekrarlamak zorunda kalıyorum. 

1- Son üç yıl içinde, yoksullara yardım gerekçesiyle polislerden toplanan 
bağışların, yıllar itibarile miktarı ne kadardır? 

2- Toplanan bağışlar neden sadece Deniz Feneri Derneğine veriliyor? 

3- Söz konusu derneğin, bağışları amacına uygun değerlendirip 
değerlendirmediği, bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığı nasıl 
denetleniyor? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B050DDB0000007/*£/3*63 Z.UU/200Z 
Konu : Soru Önergesi. 

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

İlgi :T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Kararlar Dairesi 
Başkanhğı'nın 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'e ait 7/5035 sayılı 
soru önergesinde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak; 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce "Yoksullara Yardım" adı altında hiçbir suretle 
polislerden yardım toplanmamıştır. 

Ancak; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 26.12.2004 tarihinde Güneydoğu Asya'da 
meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde zarar gören insanlara yardım etmek amacıyla 
başlatılan kampanyada 2005-2008 yıllan arasında 439.773,00 YTL, Pakistan'da meydana 
gelen deprem felaketi için başlatılan kampanyada ise 2005 yılında 13.165,00 EURO, 
16.797,00 USD ve 1.081.917,92 YTL yardım toplanmıştır. 

Toplanan bu yardımlar, Başbakanlık ana hizmet birimleri arasında yer alan Türkiye Acil 
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü adına açılan ilgili hesaplara aktarılmıştır. Toplanan 
bağışlar bunun dışında herhangi bir derneğe aktarılmamıştır. 

Soru önergesinde bahsi geçen Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
20.12.2004 tarih ve 8278 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kamu yararına çalışan dernek 
statüsü almış olup, kamu yararına çalışan dernekler, Dernekler Kanunu'nun 27. maddesi 
kapsamında iki yılda bir denetlenmektedir. 

Ayrıca, yardım toplayan kuruluşlann yardım toplama hesaplan, Yardım Toplama 
Kanunu'nu 16 ncı maddesi kapsamında, her faaliyet hitamında ayrıca denetime tabi 
tutulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 

Beşir ATALA'Y 
Bakan 
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8.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz 'in, Güneydoğu Asya 'ya tsunami felaketi se

bebiyle yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Beşir Atalay'ın cevabı (7/5037) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 09.09.2008 

MHP İsparta Milletvekili 

26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'da Sumatra adası açıklarında 
meydana gelen deprem ve sonrasında dokuz Güneydoğu Asya ülkesini vuran 
dev Tsunami sadece Endonezya Açe'de yüz binlerce kişinin ölümüne neden 
olmuştu. 

Yaşanan felaketin ardından dünyanın birçok ülkesinden bölgeye ulaşan 
yardım ekipleri ile birlikte Ülkemiz de devleti, milleti ve yardım kuruluşları ile 
bölge halkına yardım elini uzatmış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tsunami 
felaketinden zarar gören Güney Asya'nın beş ülkesine Türkiye'den toplanan 
yardım ile giderek bölgede incelemelerde bulunmuştu. 

Bu bağlamda; 

1-Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplanan tüm yardımların meblağ 
olarak karşılığı (YTL) nedir, kimlere teslim edilmiş, bölge halkına 
ulaştırma işlemi nasıl gerçekleşmiştir? 

2-Toplanan yardımlarla bölgede yapılacağı ifade edilen kalıcı konut, 
okul, yurtlar ve benzeri binalar yapılarak hizmete sunulmuş mudur? 
Yapıların sayısı ve hizmetten faydalanan kişi sayısı kaçtır? 

3-Deniz Feneri Derneğinin organizesiyle toplanan yardımların toplam 
miktarı nedir? Yardımlar kime yada kimlere teslim edilmiş ve bölge 
halkına hangi kişi yada kuruluşlarca ulaştırılmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B050DDB0000007-M°/:r*4<, 2&/.U/2008 
Konu : Soru Önergesi. 

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

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Kararlar Dairesi BaşkanlığYnın 
22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili S.Nevzat KORKMAZ tarafından verilen . ye yazıİı olarak 
cevaplandırılması istenilen 7/5037 sayılı soru önergesinde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak; 

26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketi 
sonrasında bölgeye yapılan yardımlara ilişkin ulusal koordinasyonu sağlamak üzere 
görevlendirilen Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden ayrıntılı 
bilginin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•'^~T~^~= r\ 
BeşirATALAY 

Bakan 
9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof ilçesinde dağıtılan kömüre ilişkin sorusu ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/5054) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.0.9.2008 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu aracılığı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 
dağıtılan kömür, gıda ve giyim yardımlarında sık sık gündeme gelen yolsuzluk iddalarımn 
son örneği Ardahan ili Posof ilçemizde yaşanmıştır. Yoksul halkımıza dağıtılma 
gerekçesiyle ilgili makamlara ulaştırılan bu yardımlar, ekonomik açıdan zor günler 
geçiren vatandaşımızın bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlamakla birlikte 
yardımların doğru kişilere ulaştırılmaması, yardımlar dağıtılırken siyasi kimlik ayrımı 
yapılması halkımızda huzursuzluklara sebep olmaktadır. 

1- Taş ve topraklardan oluşan kalitesiz ve kalori oranı düşük kömür niçin Posof halkına 
dağıtıldı? 

2- 8 ay karlar altında ağır kış koşullarında yaşayan Posof halkına kalorisi yüksek kaliteli 
kömür niçin verilmedi? 

3- Posof ilçemize gönderilen taş ve topraktan oluşan kömür Ardahan Merkez ve diğer 
ilçelerinde de dağıtıldı mı? 

4- Posof ta dağıtılan taş ve topraktan oluşan kalitesiz kömür Erzurum Oltu ilçesinde kimden 
alındı? Kömürün alındığı firma sahibinin hangi siyasi parti ile ilişkisi var ve hangi siyasi 
partiye kayıtlıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0070001 -303-2/ 9~6 ^S 2-& /l 1/2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ Igi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Karalar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.10.2008 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 
5054 sayılı yazılı soru önergesi Ardahan Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~V 
Beşir AT ALAY 

Ekler-:Ardahan Valiliğinin yazısı Bakan 

T.C. 
ARDAHAN VALİLİĞİ 
ÎI Yazı 7:;!eri Müdürlüğü. 

Sayı : B054VLK4750-0300-090-05-5725 31/10/2008 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi; 28.10.2008 tarih ve 6950 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖöÜT'ün ilgi yazınız ekinde gönderilen soru önergesine 
cevaben; 

1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan ihale sonucunda İlimiz 
Merkez ve Posof İlçemizde fakir ve yoksul vatandaşlara dağıtılacak kömür Oltu Kömür ve 
Madencilik A.Ş. tarafından gönderilmektedir. Gönderilen kömürle ilgili olarak Erzurum 
Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 10.07.2008 tarih ve 2 sayı ile uygunluk belgesi 
alınmıştır. Ayrıca Ardahan İli îl Çevre Orman Müdürlüğünce de Olnv Kömür ve Madencilik 
A.Ş.'ye 15.07.2008 tarih ve 62 rtclu Kömür Satış İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

Posof İlçesine bölgenin iklim şanlarına uygun parça ve yeterli kaloride kömür 
dağıtılmıştır. Dağıtılan kömürler torbalanmış, tozdan ve taştan arınmış parça olarak 
adlandırılan standartlara uygun kömürdür. 
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2- Oltu Kömür ve Madencilik A.Ş. tarantıdan sevkiyatı yapılıp İlimiz Merkez ve Posof 
İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürler Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğünce düzenlenen teknik şartnameye ve bölgenin iklim şartlarına uygun 
kaloridedir. 

3- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda 
İlimize bağlı Göle İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilen kömürler 
Cantaş Madencilik A.Ş. tarafından, Çıldır, Damal, Hanak, Merkez ve Posof ilçelerimize 
kömür dağıtımı ise Oltu Kömür ve Madencilik A.Ş tarafından yapılmaktadır. 

ilimize bağlı tüm ilçelerimize bölgenin iklim şartlarına uygun kaloride torbalanmış, 
tozdan ve taştan arınmış, standarda uygarı parça kömür dağıülmışür. 

4- İlimiz Posof İlçesine dağıtılan kömürler Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumum Genci 
Müdürlüğünce yapılan ihale sonucuna göre OJtu Kömür ve Madencilik A.Ş'den 
alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

10- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, Denizli Devlet Hastanesinde verilen kahvaltıya ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'in cevabı (7/5091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.09.2008 

Dr. Ali ARSLAN 
CHP Muğla Milletvekili 

Denizli Devlet Hastanesi'nde refakatçılara sabah getirilmesi gereken kahvaltı, 
Ramazan nedeniyle gece verilmiştir. Hastane başhekimi basına yansıyan bu haberi 
doğrulamış, ancak kendisinin konuyla ilgili bilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. 

1- Hasta yakınlarına sabah kahvaltısının Ramazan nedeniyle gece verilmesini nasıl 
karşılıyorsunuz? 

2- Bu uygulamayı sürdüren başka Devlet Hastaneleri de var mıdır? 
3- Başhekimin onayı ve bilgisi olmadan bu uygulamanın başlatılmış olması inandırıcı 

mıdır? 
4- Konuyla ilgili soruşturma başlatılacak mıdır? 

- 3 5 2 -



TBMM B:24 2.12. 2008 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/090-01 _ 4 ^ 0 

Konu: Yazılı soru önergesi 2S- lU ior>1? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22.10.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Ali ARSLAN tarafından verilen "Denizli Devlet Hastanesi'nde 

verilen kahvaltıya ilişkin" 7/5091 sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

E k l e r . Prof. Dr. Recep AKDAG 
Ek-1 : Önerge Cevabı B a k a n 

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN tarafından verilen "Denizli Devlet Hastanesi'nde 
verilen kahvaltıya ilişkin" 7/5091 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Denizli Devlet Hastanesi'nde refakatçılara sabah getirilmesi gereken kahvaltı, 
Ramazan nedeniyle gece verilmiştir. Hastane başhekimi basına yansıyan bu haberi 
doğrulamış, ancak kendisinin konuyla ilgili bilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. 

SORU 1- Hasta yakınlarına sabah kahvaltısının Ramazan nedeniyle gece verilmesini 
nasıl karşılıyorsunuz? 

SORU 2- Bu uygulamayı sürdüren başka Devlet Hastaneleri de var mıdır? 
SORU 3- Başhekimin onayı ve bilgisi olmadan bu uygulamanın başlatılmış olması 

inandırıcı mıdır? 
SORU 4- Konuyla ilgili soruşturma başlatılacak mıdır? 

CEVAPLAR 1-2-3-4 Ulusal Basında "Devlet Hastanesinde Kahvaltı Krizi" şeklinde 
yer alan haberle ilgili olarak, Denizli Sağlık Müdürlüğünce yapılan görevlendirme ile gerekli 
inceleme yapıldığından, Bakanlığımızca ayrıca inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir. 

Hastanede yemek hazırlanması ve dağıtım hizmetleri özel şirkete ihale edilmiştir. 
Mevcut ihale şartnamesine uygun olacak şekilde zaman zaman güncel değişiklikler 
yapılabilmekte, şirkete iletilen bu değişiklikler şirket tarafından uygulanmaktadır. 

Ramazan ayının başlaması ile birlikte bazı hasta refakatçilerinin talebi üzerine 
servislerde kahvaltı paketi bırakılmıştır. Sabah kahvaltısı saatinde tüm servislerde çay servisi 
devam etmiş, bazı refakatçiler kahvaltılığı gece saatlerinde almış bazı refakatçilerde sabah 
kahvaltısını zamanında almaya devam etmişlerdir. 
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11.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir kavşağın ışıklandırılmasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/5103) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.08.09.2008 

Av. Turgut DÎBEK 
CHP Kırklareli Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Seçim bölgem olan Kırklareli İH Babaeski îlçesi ile Lüleburgaz ilçesi arasındaki E-5 karayolu 
üzerinde bulunan Alpullu yol ayrımı kavşağı uzun bir süre önce yapılmış olmasına karşın bu güne kadar 
ışıklandmlmamıştır ı 

Araç trafiğinin çok yoğun olduğu E-5 karayolu üzerinde yer alan bu kavşak iki yönden gelen 
araçlar için özellikle geceleyin çok büyük bir tehlike arz etmektedir. Araçların farları nedeniyle, 
sürücüler Alpullu Beldesine dönmek için yolu ikiye ayırmak için düzenlenmiş olan tretuvan, 
ışıklandırmanın olmaması nedeniyle fark edememektedirler. Bu nedenle de sürücülerin ve araçlarda 
bulunan vatandaşlarımızın can güvenlikleri büyük bir tehlike altında kalmaktadır. Buna göre; 

1-Bakanlığınız, özellikle gece seyreden araç sürücülerinin Alpulu yol aynmı kavşağının 
ışıklandınlmamış olması nedeniyle büyük bir tehlikeye maruz kaldığı düşüncesine katılmakta mıdır? 

2-Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri arasındaki E-5 karayolu üzerinde uzun bir süre önce yapılmış 
olan Alpulu yol aynmı kavşağı bugüne kadar neden ışıklandınlmamıştır? 

3-Kavşağın ışıklandınlması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise 
kavşak hangi tarih itibariyle ışıklandınlacaktır. 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Gel iş t i rme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/3.3Jb j'l^Uc^ 
Konu :Kırklareli Milletvekili / . M , . , - , . • onnû 

Sayın Turgut DİBEK'in 2 7 KASIM 20UÖ 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DlBEK'in 7/5103 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
k K : Ulaştırma Bakanı 
1) Cevap formu 

- 3 5 4 -



TBMM B:24 2.12. 2008 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TURGUT DİBEK'İN 
7/5103 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Seçim bölgem olan Kırklareli İli Babaeski İlçesi ile Lüleburgaz İlçesi 
arasındaki E-5 karayolu üzerinde bulunan Alpullu yol ayrımı kavşağı uzun bir süre 
önce yapılmış olmasına karşın bugüne kadar ışıklandırılmamıştır. 

Araç trafiğinin çok yoğun olduğu E-5 karayolu üzerinde yer alan bu kavşak iki 
yönden gelen araçlar için özellikle geceleyin çok büyük bir tehlike arz etmektedir. 
Araçların farları nedeniyle sürücüler Alpullu Beldesine dönmek için yolu ikiye 
ayırmak için düzenlenmiş olan tretuvan, ışıklandırmanın olmaması nedeniyle fark 
edememektedirler. Bu nedenle de sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşlarımızın 
can güvenlikleri büyük bir tehlike altında kalmaktadır. Buna göre; 

SORULAR: 

1- Bakanlığınız, özellikle gece seyreden araç sürücülerinin Alpulu yol ayrımı 
kavşağının ışıklandırılmamış olması nedeniyle büyük bir tehlikeye maruz kaldığı 
düşüncesine katılmakta mıdır? 

2- Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri arasındaki E-5 karayolu üzerinde uzun bir 
süre önce yapılmış olan Alpulu yol ayrımı kavşağı bugüne kadar neden 
ışıklandırılmamıştır? 

3- Kavşağın ışıklandırılması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
Yapılmakta ise kavşak hangi tarih itibariyle ışıklandınlacaktır. 

CEVAPLAR: 

Alpullu yol ayrımı kavşağmda Bakanlığımız bağlı kuruluşu Karayollan Genel 
Müdürlüğünce güneş enerjili ikaz flaşörleri tesis edilmiş olup, sürücüler düşey 
işaretlemenin yanında ikaz flaşörleri ile ikaz edildiğinden trafik kurallarına uyan 
sürücüler için, tehlike sözkonusu değildir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce aydmlatma çalışması yapılmamakta olup, 
yerleşim birimlerinde, Karayollan Genel Müdürlüğü ile yörenin ilgili Elektrik 
Dağıtım Şirketi ile protokol yapılarak, aydmlatma imkanı sağlanmaktadır. 
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12.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, RTÜKBaşkanı hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/5124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tararından, yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

,M .sı ( U J 

Durdu ÖZBOLAT 
ICMaraş Milletvekili 

Almanya'da yargılaması yapılan Deniz Feneri e.V davası sonuçlandı. Mahkeme yargılanan 
sanıklara uygun gördüğü cezalan verdi. Ve yargıcın ifadelerine göre " Deniz Feneri e.V 
Almanya'da yaşayan Türkleri dolandırmak için kurulmuştur. Baştan beri insanlara yardım 
etmek gibi niyetleri yoktur. Arka planda Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, 
Harun Kapıyoldaş ve Zahit Akman vardır. Türkiye'deki Deniz Feneri ile Almanya'daki Deniz 
Feneri e.V aym sistemle kurulmuştur. Asıl suçlular Türkiye'de olduğu için cezalar düşük 
tutulmuştur." Diyor. 

Davarım Türkiye ayağıyla ilgili gündeme gelen şahıslardan, Zahit Akman Devletimizin en 
önemli kamusal görevlerinden "RTÜK" Başkanlığını yapmaktadır. Bulunduğu göreve 
AKP'li milletvekilleri tarafından seçilerek getirilmiş, bir kamu görevlisidir. Üstelik bu 
göreve ikinci defa seçilmiştir. 

Alman Mahkemesinin, Deniz Feneri e.V davasıyla ilgili hakkındaki iddialarından hariç, 
RTÜK Başkam Zahit Akman Hakkında "yeni bir dolandırıcılık" davası açıldığını Alman 
basınından öğreniyoruz. 

Der Spİegel Dergisi'nin 'Spiegel Online' adlı internet sayfasında, "Türk medyasının en 
yüksek kademesindeki denetçi, Alman makamların hedefinde" başlığıyla duyuruldu. Haberde 
"2003 Ağustos - 2006 Temmuz aylan arasında Offenbacher & Frankfurter 
Wohnungsbaugenossenschaft eG (Offenbach ve Frankfurt Konut İnşaat Kooperatifi) yönetim 
kurulu üyesi olduğunun Frankfurt Mahkemesi kayıtlarında geçtiğini yazan 'Spiegel Online', 
kooperatifin binlerce Türk yatınmcıyı "dolandırdığım" yazdı. Kanal 7'de 'Paranız ikiye 
katlanıncaya kadar keyfinize bakın, bekleyin'spotlanyla para toplayan kooperatifin 2007 yılı 
Ekim ayında iflasını verdiğini ve Akman dışında 17 kişinin daha davaya dâhil olduğu ifade 
ediliyor. 

1. İsmi bu kadar yolsuzluk, dolandırıcılık işlerine bulaşmış, bir üst düzey kamu görevlisi; 
hala nasıl RTÜK Başkanlığı görevini üstlenebiliyor? 

2. Görevden alma yetkiniz olmasa bile, O makama seçilmesindeki katkınızdan dolayı, 
"istifa edip, aklanarak dönmesi" telkininde bulunmanız, ülkemizin imajı için hayırlı 
bir iş olmaz mı? 
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3. Zaten "yurt içi" hala bilinmiyor ama sadece Almanya'da ortaya çıkan duruma göre 
"3984 sayılı RTÜK yasası'nın 9. maddesi 'Üst Kurul Üyeleri, üyelikleri süresince 
resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz. Özel veya kamu yayın 
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı 
taraf olamaz. Ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz' hükmünü ihlal eden 
Zahit Akman doğrudan üyelikten düşmüş sayılmıyor mu? 

4. Alman Savcılık makamı Davayla ilgili Türk İnterpol'ünden adı geçen kişilerle ilgili 
bilgi istemiş midir? 

5. Böyle bir temas, sözlü olamayacağına göre, hangi tarihte olmuştur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/02039 

Konu : 27/11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 22.10.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-75124-8954/19032 sayılı yazı. 
b) 27.10.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-93-5/4217 sayılı yazı. 
c) 21.11.2008 tarih ve A.Ol.l.RTÜ.0.01.01-641.02 S 34060/2158/15007 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT'a Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/5124 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilgi (c) yazısı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

.ftrpfDr.Mehmlt AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (c) yazı ve ekleri 
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T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : A.01.1. RTÜ.0.01.01-641.02 S 34060/2158 * Ş ,", ( i l 

Konu : 

DEVLET BAKANLIĞINA 
Özel Kalem Müdürlüğü 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 13/11/2008 tarih ve B.02.0.004/01834 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT'a ait 
soru önergesininde Üst Kurul Başkanı Sn Dr. Zahid AKMAN'la ilgili sorulara yer 
verilmektedir. Söz konusu sorular basında yer alan ve somut bilgi ve belgeye dayanmayan 
haberler esas alınarak sorulan sorular olup, bu haberlere yapılan basın açıklamaları ile gerekli 
cevaplar verilmiş bulunmaktadır. 

1-Almanya'da yapılmış ve karara çıkmış kamuoyunda Deniz Feneri e.w davası 
olarak bilinen davanın iddianamesinde ve yakın zamanda açıklanmış olan gerekçeli 
kararında da Üst Kurul Başkanı Dr. Zahid AKMAN sanıklar arasında gösterilmemiştir. 

2-Üst Kurul Başkanı Dr. Zahid AKMAN hakkındaki kuryelik iddiaları, ilgili dosyada 
yargılanarak mahkum olmuş sanıklardan birinin ifadesinde yer almış. Alınan resmi 
makamları söz konusu davanın iddianamesinde, yargılama aşamasındaki duruşmalarda ve 
mahkemenin gerekçeli kararında bu hususa ilişkin ellerinde somut bir belgenin olmadığını 
bu iddianın sadece sanıklardan birinin ifadesine dayandığını açıklamışlardır. 

3-Bu hususa ilişkin basında yer alan tüm iddialar. Üst Kurul Başkanı Dr.Zahid 
AKMAN tarafından gönderilmiş olan ihtarnameler, basın açıklamaları ile tekzip edilmiş ve 
Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18.09.2008 Tarihli 2008/1229 Müteferrik Sayılı. Ankara 
5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.05.2007 Tarihli 2007/702 Müteferrik Sayılı, Ankara 9. Sulh 
Ceza Mahkemesi'nin 11.07.2007 Tarihli 2007/894 Müteferrik Sayılı, Ankara 5. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 25.03.2008 Tarihli 2008/358 Müteferrik Sayılı, Ankara 4. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 13.03.2008 Tarihli 2008/406 Müteferrik Sayılı, Ankara 12. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 21.05.2007 Tarihli 2007/531 Müteferrik Sayılı, kararları ile mahkemeler 
tarafından da somut delile dayanmayan bu iddialar "Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir 
yargı kararı olmadıkça suçlu ilan edilemez" ilkesi gereğince hukuka aykırı bulunmuş ve bu 
iddiaların kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verilmiştir. 

4-3984 sayılı Kanunun 9. maddesinde Kurul Üyelerinin uyması gereken yasaklar 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Üst Kurul Üyeleri; 

-Radyo ve televizyon alanında herhangi bir yüklenme işine giremez, 
-Özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı ortaklık 

bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamaz. 
-Özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan 

veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz. 
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Üst Kurul Başkanı Dr. Zahid AKMAN'nın Üst Kurul Üyeliğine seçildikten sonra bu 
madde kapsamında ticari faaliyeti olmamıştır. Nitekim basında yer alan haberler esas alınarak 
Üst Kurul Üyeleri Şaban SEVİNÇ, Mehmet DADAK ve Hülya ALP tarafından 3984 sayılı 
Kanunun 9. maddesinin son fıkrasında yer alan "'Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar 
görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst Kurul tarafından re'sen veya yapılacak 
müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır." Hükmü uyarınca Üst Kurul Başkanı 
Dr. Zahid AKMAN'nın çekilmiş sayılmasına karar verilmesi yönündeki müracaatları 
sonucunda. Üst Kurul 19/09/2008 tarihli ve 2008/43 sayılı toplantıda aldığı 2 numaralı 
kararında, bu iddiaların Üst Kurul Başkanı Dr. Zahid AKMAN'nın çekilmiş sayılmasına 
neden olmayacağına karar vermiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^Jr . Zahid AKMAN 
EKLER : Radyo ve Televizyoy 
1-Konuyla ilgili basın açıklamaları ve eklen ı"ı t K I R I - / 
2- 2008/43-2 sayılı Üst Kurul Kararı 

BASIN AÇIKLAMASI, 

Cumhuriyet Gazetesinin 11.09.2008 tarihli nüshasında yayınlanmış olan bir haberde 
müvekkilim hakkında hukuk dışı ve mesnetsiz iddialara yer verilmiştir. 

Yayıncılık ahlakı bir iddiayı haber yapmadan önce haberin teyit edilmesini ve en 
azından karşı tarafın da görüşünün alınmasını gerektirir. Taraflarınca teyit edilmeyen 
iddiaların haber yapılması halinde kamuoyunun yanılttığı basın tarihimizde sıkça 
rastlanan bir durumdur. 

Söz konu haberde kooperatif üyesi olduğunu ve mağdur edildiğini iddia eden bir 
şahsın açıklamaların yer verilmiştir. Bu kişi müvekkilimin de üyesi olduğunu duyduğu 
için!!! aynı kooperatife üye olduğunu, kooperatifin taahhütlerini yerine 
getirmemesinden dolayı da mağdur olduğunu iddia etmiştir. Akıllara zarar böyle bir 
iddiadan müvekkilimi karalamaya yönelik bir sorumluluk ve haber çıkarmak öncelikle 
akla ve vicdana aykırıdır. Müvekkilim hakkındaki kişilik haklarını zedeleyici hukuki ve 
cezai sorumluluk doğuran beyanlarından dolayı bu şahıs hakkında hukuki ve cezai 
müeyyidelerin uygulanmasını talep hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Haberde bahsi geçen ve Almanya'da kurulmuş olan OFFENBACHER UND 
FRANKURTER VVOHNUNGGSBAUGENOSSENSCHAF e.G. isimli kooperatife 2004 
yılında fahri üye olarak seçilen müvekkilim, kooperatifin hiçbir toplantısına katılmamış 
ve bir yılın sonunda da ayrılmıştır. Fahri üyesi olması hasebi ile hiçbir kararında ve 
işleminde de imzası bulunmamaktadır. Bu kooperatifle müvekkilimin ilişkisi sadece ve 
sadece fahri üyelik ilişkisinden ibarettir. 
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Müvekkilimin sadece bir yıl fahri üyesi olduğu ve daha sonra ayrıldığı, hiçbir 
toplantısına katılmadığı bir kooperatifle ilgili olarak sanki hukuki bir sorumluluğu 
varmış ve bir takım kişilerin mağduriyetine sebep olmuş gibi gerçeğe aykırı iddialara 
yer vererek müvekkilimi karalamak vicdana insafa ahlaka sığmadığı gibi hukuka da 
aykırıdır. 

Bu kooperatifin başkanı olan Abdullah Özer'in yapmış olduğu basın açıklamasında 
da bu iddialar yalanlamış ve iddialara ilişkin gerekli ve gerçek bilgiler kamuoyuna 
sunulmuştur. Kooperatif başkanının yapmış olduğu basın açıklaması ve telefonları da 
ekte iletilmektedir. 

Çamur at izi kalsın anlayışının bazı basın kuruluşlarında basın özgürlüğü kisvesi 
altında yayıncılık ilkesi haline getirildiği kamuoyu ve tarafımızca üzüntü ile takip 
edilmektedir. . 

Gerçeğe aykırı bu iddia ve beyanlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunun 267. maddesi 
ve sair hükümleri gereği suç oluşturmaktadır. Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış 
bir kanaat oluşmasını sağlayacak şekilde kullanılan ve kullanılacak olan iddia ve 
beyanlara karşı hukuki ve cezai müeyyidelerin uygulanması için yasal yollara 
başvurucağız. Gerçekleri kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 11.09.2008 

Aykut Zahid AKMAN 
vekili Av. Ali YILDIZ 

05.09.2008 

BASIN AÇIKLAMASI 

Hürriyet Gazetesi'nin 5 Eylül 2008 tarihli nüshasında ve bazı internet sitelerinde 
yayınlanmış olan haberlerde müvekkilim hakkında hukuk ve gerçek dışı iddialara yer • 
verilmeye devam edildiği görülmüştür. 

Bilindiği üzere bu konudaki iddialara ilişkin olarak daha önce bağımsız Türk 
mahkemeleri tarafından verilmiş tekzip kararlarının olduğu basın açıklaması ve basın 
toplantıları ile kamuoyuna duyurulmuştu. 

Hürriyet Gazetesinin 5 Eylül 2008 tarihli nüshasının manşetinde müvekk1' 
Almanya'ya girişinin yasaklandığı iddia edilmiştir. Ekte sunmuş olduğun... 
05.09.2008 tarihli Main-Taunus-Kreis Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi'nce 
düzenlenmiş olan yazıdan da anlaşılacağı üzere müvekkilimin Almanya'ya girişine 
ilişkin en küçük bir yasal engel bulunmazken kasıtlı olarak karalamaya yönelik iddia 
ve iftiralara devam edilmesi hangi yayıncılık ilkesi ile bağdaşmaktadır? 
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Bu yazı ve tercümesi incelendiğinde görüleceği üzere müvekkilim hakkında Alman 
makamlarınca verilmiş bir yasak ya da tedbir kararı bulunmamaktadır. 

Söz konusu iddialara ilişkin olarak, bugüne kadar çeşitli basın yayın organlarında 
yapılmış olan tüm haberler kamuoyunun önünde şeffaf bir biçimde tekzip edilmiş, 
mahkeme kararları ile bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğu tespit ve tescil edilmiştir. 

Gerçeğe aykırı bu iddia ve beyanlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunun 267. maddesi 
ve sair hükümleri gereği suç oluşturmaktadır. Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış 
bir kanaat oluşmasını sağlayacak şekilde kullanılan ve kullanılacak olan iddia ve 
beyanlara karşı hukuki ve cezai müeyyidelerin uygulanması için yasal yollara 
başvuracağız. 

Gerçekleri kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 

Vekili 

Av. Ali YILDIZ 

EK-1:Main-Taunus-Kreis Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi 05.09.2008 tarihli yazısı 

EK-2:Türkçe tercümesi 
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maî n - t a u n u s - k r e i s 

iviain-iaur.us-kn.'is 

Kaymakamlığı 

Yalancılar Dairesi 

Mesajınız işaretim İ'ıgiii kişi Tarih 

33.35-163 Sayın meîzer Û5.09.2O08 

Yabancı'ar Yasası 

22.07.1953 doğumlu Türk Vatandaşı Sayın Aykut-Zahid AKMAN 

05.09 2CC8 tarh î yazınız 

Sayın Dinç. 

Almanya ikamet Yasasının 11. Maddesi gereği sadece yurtdışı edilmeleri ve yut içine giriş reddi gibi 
durum'arda verilen "yurt içine giriş yasağı" söz konusu değildir ve bu yönde de herhangi bir talimat 
mevzubahis değildir. 

Saygılarımla 

Talimat üzere 

(Thea Melzer) 

• : ; : T ; ' - ••r.-\İ.'M--' 

i±£iJ 
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BASIN BİLDİRİSİ 

A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02.01/106-11448 3 Eylül 2008 

Basın Toplantısı Duyurusu 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Dr. A. Zahid Akman, bazı basın yayın organlarında 
hakkında çıkan iddialara ilişkin 3 Eylül 2008 Çarşamba günü (bugün) saat 15:00'te basın 
toplantısı düzenleyecektir. 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 

Yer: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/ANKARA 

Bilkent Plaza B/2 Blok Bilkent - ANKARA 
Tel: 0 312 297 51 60 Faks : 0 312 266 19 40 
e-posta: rtuk(5)rtuk.orq.tr Elektronik Ağ: www.rtuk.orq.tr 

-363 
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BASIN BİLGİLENDİRME NOTU 

1. SON ÜÇ GÜNDÜR BASINA SIKÇA YANSIYAN VE TAMAMI HAKKINDA YARGI 

ORGANLARINCA ÖNCEDEN TEKZİP KARARI VERİLMİŞ İDDİALAR HAKKINDA 

İLK ELDEN KAMUOYUNU AYDINLATMAK ÜZERE BU BASIN TOPLANTISINI 

YAPMAYA KARAR VERDİM. 

2. ALMANYA'DA DURUŞMALARI DEVAM EDEN BİR DAVADA "KURYELİK" İLE 

SUÇLANDIĞIM İDDİASI SON ZAMANLARDA BİRKAÇ KEZ BASINA 

YANSIMIŞTIR. 

3. BU İDDİA, BAZI BASIN YAYIN ORGANLARINCA SANKİ ALMAN RESMİ 

MAKAMLARININ BİR İTHAMI, İDDİASI TESPİTİYMİŞ GİBİ KAMUOYUNA 

AKTARILMAKTADIR.. 

4. BU İDDİA, İTİRAFÇI-SANIK OLARAK YARGILANAN BİR ŞAHSIN MESNETSİZ 

İFTİRALARIDIR. SÖZ KONUSU ŞAHIS, BU İDDİAYI POLİS SORGUSUNDAN 

İTİBAREN BİRKAÇ KEZ TEKRARLAMIŞ ANCAK HİÇBİR SOMUT DELİLE 

DAYANMAYAN BU İDDİA, ALMAN MAKAMLARINCA DA CİDDİYE 

ALINMAMIŞTIR. 

5. BU İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK HAKKIMDA NE TÜRK NE DE ALMAN YARGI 

MERCİLERİNCE AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA DAVA 

YOKTUR. ULUSLARARASI ADLİ YARDIM ÇERÇEVESİNDE DE ALMAN 

MAKAMLARINCA, TÜRK MAKAMLARINA HAKKIMDA İLETİLMİŞ BİR TALEP DE 

BULUNMAMAKTADIR. DAHA ÖNCE BU İDDİALARA YER VEREN BENZER 

HABERLERİN KİŞİLİK HAKLARIMI ZEDELEDİĞİ YARGI MERCİLERİNCE TESPİT 

EDİLMİŞ VE BU HABERLERDEN DOLAYI MAĞDURİYETİMİN YASAL YOLLARLA 

GİDERİLMESİ İÇİN ŞİMDİYE 7 ADET TEKZİP KARARI VERİLMİŞTİR 

• KANALTÜRK TV'NİN 30.04.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 5. SULH CEZA 

MAHKEMESİ'NİN 2007/702 SAYILI TEKZİP KARARI, 
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• KANALTÜRK TV'NİN 07.05.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 12 SULH CEZA 

MAHKEMESİ'NİN 2007/531 SAYILI TEKZİP KARARI, 

• KANALTÜRK TV'NİN 18.06.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 9 SULH CEZA 

MAHKEMESİ'NİN 2007/894 SAYILI TEKZİP KARARI 

• KANALTÜRK TV'NİN 03.03.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 4. SULH CEZA 

MAHKEMESİ'NİN 2008/406 SAYILI TEKZİP KARARI 

• KANALTÜRK TV'NİN 04.03.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 5. SULH CEZA 

MAHKEMESİ'NİN 2008/358 SAYILI TEKZİP KARARLARI... 

• FLASH TV'NİN 08.06.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. NOTERLİĞİNDEN 

KEŞİDE EDİLEN 13.06.2008 TARİHLİ İHTARNAME, 

. CUMHURİYET GAZETESİ'NİN 31.08.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDİLEN 01.08.2008 TARİHLİ İHTANAME, 

• AYDINLIK DERGİSİ'NİN 24.08.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDİLEN 01.09.2008 TARİHİLİ İHTARNAME, 

• CUMHURİYET GAZETESİ'NİN 03.05.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDİLEN 06.06.207 TARİHLİ İHTARNAME, 

• MİLLİYET GAZETESİ'NİN 18.06.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDEİLEN 17.07.2007 TARİHLİ İHTARNAME, 

. POSTA GAZETESİ'NİN 18.06.2007 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDİLEN 18.07.2007 TARİHLİ İHTARNAME, 

• ULUSAL KANAL'IN 20.02.2008 TARİHLİ YAYINI HAKKINDA ANKARA 16. 

NOTERLİĞİNDEN KEŞİDE EDİLEN 25.02.2008 TARİHLİ İHTARNAMELER İLE DE 

GEREKLİ YALANLAMALAR YAPILMIŞTIR. 

6. İTİRAFÇI SANIĞIN "KURYELİK" İDDİALARINI DESTEKLEYEN EN UFAK BİR 

DELİL OLSAYDI, EN AZINDAN ŞAHSIM HAKKINDA BİR SORUŞTURMA AÇILMIŞ 

OLMASI YA DA İDDİANAMENİN SANIKLARI ARASINDA İSMİMİN GEÇMESİ 

GEREKİRDİ. FAKAT BUNLARIN HİÇBİRİ OLMADIĞI HALDE SIRF İTİRAFÇI 

SANIĞIN İDDİALARINA DAYANARAK BU İFTİRALARI EKRANKLARA VE 

MANŞETLERE TAŞIMAK ETİK DEĞİLDİR. BUNUN YANINDA DİĞER BİR İDDİA 

DA TİCARİ FAALİYETLERE DEVAM ETTİĞİMDİR. 3,5 YILDIR NE YURT İÇİNDE 

NE DE YURT DIŞINDA HİÇ BİR TİCARİ FAALİYETİM YOKTUR. 

BU HUSUSLAR RESMİ KAYITLAR İLE SABİTTİR. SİZE ŞU ANDA DAĞITILAN 

MAHKEME KARARLARINDA DA BU HUSUS TESPİT EDİLMEKTEDİR. 
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7. HAKKIMDAKİ BU MESNETİSZ İDDİALARLA İLGİLİ HEM ALMAN HEM DE TÜRK 

YARGI MAKAMLARI NEZDİNDE HAKKIMI SAVUNMAK İÇİN GEREKLİ YASAL 

İŞLEMLERDE BULUNACAĞIM. 

8. BASIN MESLEK İLKELERİNDEN OLAN "SUÇLU OLDUĞU YARGI KARARI 

İLE BELİRLENMEDİKÇE HİÇKİMSE SUÇLU İLAN EDİLEMEZ" HÜKMÜ 

ORTADA OLDUĞU HALDE HİÇBİR HUKUKİ MESNEDİ OLMAYAN BU İDDİALARI 

MANŞETLERE TAŞIYARAK BENİ KARALAMAYA ÇALIŞANLAR ELBETTE YARGI 

VE KAMUOYU ÖNÜNDE MAHKUM OLACAKTIR. 

9. GÖREVİMİZ GEREĞİ MEDYA SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KARARLAR 

VERMEK DURUMUNDAYIZ. BU KARARLAR, ÖNEMLİ TİCARİ ÇIKARLARI 

ETKİLEMEKTEDİR. GÖREVİMİZİ, ŞİMDİYE DEK TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ 

ŞEKİLDE İCRA ETTİK. BU YAYINLAR, GÖREVİMİZİ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ 

ŞEKİLDE İCRA ETMEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKTİR. 

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR... 

03.09.2008, ANKARA 

30.08.2008 

BASIN AÇIKLAMASI 

Milliyet Gazetesinin 30 Ağustos 2008 tarihli nüshasında yayınlanmış olan bir haberde 
müvekkilim hakkında hukuk dışı ve mesnetsiz iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialara 
ilişkin olarak, bu güne kadar çeşitli basın yayın organlarında yapılmış olan tüm haberler 
tekzip edilmiş, mahkeme kararları ile bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğu tespit ve tescil 
edilmiştir. 

Söz konusu haberde "Deniz Feneri Derneği e.V" isimli Almanya'da kurulmuş bir dernekle ilgili 
olarak Alman makamlarınca yürütülen bir soruşturmada müvekkilimin adının geçtiği ve 
kuryelik yaptığı iddia edilmiştir. Soruşturma konusu olan olayla müvekkilim Sayın A.Zahid 
Akman'ın hiçbir ilgisinin olmadığı, hakkındaki tüm bu haber ve iddiaların gerçeğe aykırı 
olduğu; aşağıda bilgilerini verdiğimiz birçok mahkeme kararları ile tespit edilmiştir. 

Müvekkil hakkında sanki yasal olmayan ilişkilerin içindeymiş ve hakkında yurt dışında 
yürütülen bir soruşturma varmış gibi hiçbir somut delile dayanmaksızın gerçeğe aykırı 
iddialarla karalayıcı yayın yapılması hukuka aykırıdır. 

Haber konusu yapılan olaya ilişkin olarak; daha önce yapılan tüm yayınlar tekzip edilmiş ve 
kamuoyu bu konuda; 
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 04.07.2006 Tarihli 2006/967 Müteferrik Sayılı, 
Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.05.2007 Tarihli 2007/702 Müteferrik Sayılı, 
Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.07.2007 Tarihli 2007/984 Müteferrik Sayılı, 
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Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 25.03.2008 Tarihli 2008/358 Müteferrik Sayılı, 
Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13.03.2008 Tarihli 2008/406 Müteferrik Sayılı 
Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 21.05.2007 Tarihli 2007/531 Müteferrik Sayılı, 
tekzip kararları ile bilgilendirilmiştir. 

Tüm bu iddiaların mesnetsiz ve gerçeğe aykırı olduğu mahkeme kararları tespit edilmişken; 
gerçeğe aykırı bu iddiaların tekrar haber konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğu gibi 
sorumlu yayıncılık ilkesi ile de bağdaşmadığı ortadadır. 

Gerçeğe aykırı bu iddia ve beyanlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunun 267. maddesi ve sair 
hükümleri gereği suç oluşturmaktadır. Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış bir kanaat 
oluşmasını sağlayacak şekilde kullanılan ve kullanılacak olan iddia ve beyanlara karşı hukuki 
ve cezai müeyyidelerin uygulanması için yasal yollara başvurucağız. 

Gerçekleri kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 
vekili 

Av. Ali YILDIZ 

TÜHK MİLLETİ ADINA 
T.C. 
A N K A R A 
5.SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR 
SAYI : 2008/1229 (TEKZİP) 
HAKİM : MUSA YEŞİL 31608 
KATİP : FARUK SERİN 10913 
CEVAP VE DÜZELTME 
İSTEMİNDE BULUNAN : AYKUT ZAHİD AKMAN 
VEKİLİ : AV. ALİ YILDIZ 

Strazburg Cad. 32/16 Sıhhiye/ANKARA 
KARŞI TARAF : HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK AŞ 

Ertuğrul Özkok (Genel Yayın Yönetmeni) 
Necdet Tatlıcan (Sorumlu Müdür) 
Hürriyet Medya Towers Güneşli 34212/İSTANBUL 

TALEP TARİHİ : 16.09.2008 
KARAR TARİHİ : 18.09.2008 

Tekzip talep eden vekili tarafından düzeltme ve cevap talebinde bulunmuş talep yazısı 
mahkememize levziden 16.09.2008 tarihinde gönderilmiş olmakla incelendi; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Tekzip talep eden vekili 16.09.2008 havale tarihli dilekçesi ile; Hürriyet Gazetesinin 

05.09.2008 tarihli nüshasının 1. ve 20. sayfasında yayınlanmış olan "Almanya'ya girişi yasak" başlıklı 
haber gerçek dışı iddia ve beyanlar olduğundan bahisle tekzip talebinde bulunmuştur. 

Yayınlanan haberin gerçek dışı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici habere cevaben karşı 
tarafa Ankara 16. noterliğinin 08.09.2008 tarih ve 25113 yövmiye numarasıyla U9.09.2008 tarihinde tebliğ 
edildiği 3 günlük yasal süre geçmesine karşın yayınlanmamış ve 15 günlük dava açma süresinde 5187 
Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi uyarınca tekzip talebinde bulunmuş, talep dilekçesine tekzip metni. 
ilgili gazete nüshaları ve vekaletname eklemiştir. 

05.09.2008 tarihli Hürriyet Gazetesinin 1. sayfasında ana başlıkla büyük puntolarla 
"ALMANYA'YA GİRİŞİ YASAK" başlığı ile başlayan haberde Zahid Akman'ın resmi de konulmak 
suretiyle Almanya'ya giriş yasağı konduğu ortaya çıktı "...Akman Mali suçtan dolayı 5 yıl Almanya'ya 
giremeyecek" diye devam eden haberde Alman resmi makamlarından bu konuda resmi bir bilgi 
alamadıklarını belirtmiş iseler de; yazının başlığı ile gerçekte böyle bir yasağın konduğu algılanacak 
şekilde haber yapıldığı, bunun da resmi bir kayıda dayandırılamadığı, dolayısıyla kişinin haklarını ihlal 
eder nitelikte, rencide eder nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla talebin kabulünü gerektirmiş olup 5187 
sayılı Basın Kanununun 14. maddesi uyarınca talebin kabulüne karar verilmiştir. 
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HÜKÜM ; Gerekçede açıklandığı üzere, 
1-Davacının Düzeltme ve Cevap talebi yerinde görüldüğünden TALEBİN KABULÜNE, 

Dilekçeye ekli tekzibin ilgili yazının yer aldığı sayfa ve sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde 
yayınlanmasına, 

2-Kararın taraflara tebliğine, 
Dair, 5187 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Ankara Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 18/09/2008 .. . 

FRANKFURT MAHKEMESİNİN GEREKÇELİ KARARI, 
RTÜK BAŞKANININ HUKUKA AYKIRI HİÇBİR FİİLİNİN OLMADIĞINI 

İSPATLAMAKTADIR 

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, Frankfurt Mahkemesi tarafından Deniz 
Feneri e.v. davasıyla ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, müvekkilim, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı Dr. A. Zahid Akman'ın adının "asıl sorumlu" olarak geçtiğine ilişkin 
yanlış ve kasıtlı ifadelere yer verilmiştir. 

Frankfurt Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu Başkanı Dr. A. Zahid Akman'ın adı sadece şirket ortağı olarak geçmektedir. Karar 
metninde, Zahid Akman'dan hiçbir şekilde "sanık, zanlı" ya da "şüpheli" olarak söz 
edilmediği gibi, doğrudan ya da dolaylı olarak Zahid Akman'ı suçlayan ya da kendisini olayın 
asıl sorumluları arasında gösteren hiçbir ifade bulunmamaktadır. Frankfurt- Main Eyalet 
Mahkemesinin 5 Kasım 2008 tarihli gerekçeli kararı, müvekkilimin Almanya Deniz Feneri 
Davası ile ilgili olarak hukuka aykırı hiçbir fiilinin olmadığını açıkça ispatlamaktadır. 

Müvekkilimin hukuka aykırı hiçbir fiili olmadığını açıkça ortaya koyan bir mahkeme 
kararının bile kamuoyunda müvekkilim hakkında istifhamlar yaratacak şekilde 
haberleştirilmesi, bir kez daha göstermiştir ki; amaçlanan toplumu aydınlatmak değil, 
müvekkilimi yıpratmak ve yıldırmaktır. Hukukla ve basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan bu 
tutumun sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 19.11.2008 

Dr. A. Zahid Akman 
Vekili 

Av. Ali Yıldız 
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BASIN AÇIKLAMASI 

Bir medya grubuna ait yayın organlarında, bir süredir müvekkilim hakkında gerçeğe aykırı, 
iftira boyutunda haberlere yer verildiği, yalan yanlış iddia, ifadelerle müvekkilimin 
karalanmaya çalışıldığı halkımız tarafından ibret ve esefle izlenmektedir. 

Müvekkilim hakkındaki bu haberlerin gerçeğe aykırı olduğu; mahkeme kararları, tekzip 
kararları, basın açıklamaları ve belgelerle defalarca kamuoyuna duyurulduğu halde, 
müvekkilimin cevaplarına ve bu belgelere ise aynı medya organlarında yer verilmemektedir. 
Yani gerçeğe aykırı iddialara manşetlerini ve sütunlarını açanlar müvekkilimin yasal hakkı 
olan cevap hakkına karşı nedense aynı duyarlılığı!!! bir türlü göstermemektedirler. 

Dün ve bu gün aynı grubun yayın organlarında yer alan bir haberde; CHP'Iİ Aii Kılıç'ın 
gerçeğe aykırı iddialarına dayanarak müvekkilim hakkında gerçeğe aykırı bir haber daha 
yayınlanmıştır. 

Bir süre önce yine Ali Kılıç'a istinaden müvekkilim hakkında Almanya ya giriş yasağı olduğu, 
hakkında Almanya'da tutuklama ve gözaltı kararı alındığı yönünde haberler yayınlanmıştı da; 
bu şahsın iddiaları Savcı Bayan Lotz, Savcı Barth ve Main -Taunus Kaymakamlığı 
Yabancılar Dairesi tarafından düzenlenmiş 05.09.2008 tarih ve 33.35-163 sayılı belgelerle 
bizzat Alman resmi makamları tarafından yalanlanmıştı. 

iddiaları Alman makamlarınca daha önce yalanlanmış olan Ali Kılıç'a istinaden yayınlanan 
haberlerde "ZAHİD AKMAN'A NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK DAVASI" "RTÜK BAŞKANI 
AKMAN'A DOLANDIRICILIK DAVASI" başlıkları atılmış ve müvekkilim hakkında 
dolandırıcılıktan dava açıldığı iddia edilmiştir. Haberin içeriği okunduğunda ise müvekkilimin 
davalı gösterilerek hukuk mahkemesinde alacak davası açıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu nasıl bir gazetecilik ve siyaset anlayışıdır ki; hukuk mahkemesinde müvekkilim ile beraber 
başka kişiler de davalı gösterilerek açılmış olan basit bir alacak davası, "dolandırıcılık davası" 
şeklinde haber yapılabilmektedir. 

Haberin başlığında, sanki müvekkilim hakkında dolandırıcılıktan açılmış bir ceza davası 
varmış gibi başlık atılmakta, müvekkillime iftiralar atılıp karalanmakta, haberin içeriğinde 
yalan yanlış bilgilere yer verilmekte "çamur at izi kalır" mantığı ile habercilik yapılmaktadır. Bu 
habercilik anlayışına biz sadece el insaf diyoruz... 

Haberi yapanlar ve bu iddiayı ileri sürenler halkımızı bu kadar cahil ve bilgisiz mi 
sanmaktalar? 

Bu kişiler çok iyi bilmelidirler ki; halkımız hukuk mahkemesinde açılmış bir alacak davasında 
davalılara karşı bir suç iddia ve ithamının olmayacağını bilecek kadar basiret, anlayış ve 
hukuk bilgisine sahiptir. Bu yayıncılık ve siyaset anlayışının halkımızın bilgi, vicdan ve basiret 
seviyesine ulaşması için üzülerek görüyoruz ki daha çok beklememiz gerekecek. 

Öncelikle belirtelim ki açılan dava bir hukuk davasıdır, nitelik itibari ile alacak davasıdır. Dava 
sadece müvekkile karşı değil kooperatif yönetimine karşı açılmış bir davadır. Ve haberde yer 
alan iddiaların aksine asliye hukuk mahkemesinde değil sulh hukuk mahkemesinde 
açılmıştır. Bir haberde arka arkaya bu kadar yanlış bilgiye yer verilmiş olması ancak 
müvekkilimi kararlama kastıyla haber yapıldığını gösterir. 
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Daha önce birçok kez açıkladığımız üzere haberde bahsi geçen ve Almanya'da kurulmuş 
olan OFFENBACHER UND FRANKURTER VVOHNUNGGSBAUGENOSSENSCHAF e.G. 
isimli kooperatife müvekkil; 2004 yılında kısa bir süre yönetimde bulunmuştur. Ancak 
müvekkilim; anılan kooperatifin hiçbir toplantısına katılmamış ve bir süre sonra da bu 
görevden ayrılmıştır. 

Kuruluşundan yıllar sonra kısa bir süre üyesi olduğu ve daha sonra ayrıldığı, hiçbir 
toplantısına katılmadığı bir kooperatifle ilgili olarak sanki hukuki bir sorumluluğu varmış gibi 
gerçeğe aykırı iddialarla müvekkilimi karalamak; vicdana, insafa, ahlaka sığmadığı gibi 
hukuka da aykırıdır 

Müvekkilimin bulunduğu döneme ilişkin olarak da kooperatif yöneticileri genel kurui üyeleri 
tarafından tüm işlemleri için ibra edilmiştir. İbra kararı ilgili resmi mercilere bildirilmiştir. 

Üç kişinin haksız olarak, malum sebeplerle açmış olduğu basit bir hukuk davasını 
müvekkilime hakaret etmek ve müvekkilimi karalamak iftira atmak için kullanan bunu 
yaparken de müvekkilimi dolandırıcılıkla itham eden habercilik ve siyaset anlayışındaki 
çarpıklığı halkımızın takdirine bırakıyoruz. 

Kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 

Vekili Av. Ali YILDIZ 

Z-V. 09.2008 

BASIN AÇIKLAMASI 

Milliyet Gazetesl'nin 26.09.2008 tarihli nüshasında "AKMAN EVİMİZE DE GELDİ" ve 
"AKMAN İKNA ETMEK İÇİN EVİMİZE KADAR GELDİ' başlıklı gerçeğe aykırı bir haber yer 
aldığı görülmüştür. 

Haberin içeriğinde Hasan Kılıç isimli şahsın beyanlarına yer verilmiştir. Bu şahıs "2002 
yılında Almanya'daki evlerine müvekkilim Zahid Akman'm geldiğini Türkiye'de parti ve TV 
kanalı kurmak için kendinden destek istediğini, 2007 yılında kooperatifin Frankfurt'a bulunan 
bürosuna gittiğini burada yine müvekkilim Zahid Akman ıie görüştüğünü iddia etmiştir. 

Haberin tamamen yalan ve hatta düzmece olduğu açıktır ve haber yapılırken en ufak bir 
araştırma yapılmadığı görülmektedir. 

1. Haberdeki İddialar yalandır çünkü; 
Müvekkilim 2002 yılında Amerika yaşamaktaydı. Resmi kayıtlarda da görüleceği 
üzere müvekkilim 2002 yılında hiçbir şekilde Almanya'ya gitmemiştir. 2002 yılında 
Almanya bulunmamış olan ve o tarihte Amerika'da yaşayan müvekkilim Zahid 
Akman'ın bu şahsın evine gitmesi ve onunla görüşmesi fiilen mümkün değildir. 

2. Haberdeki iddialar yalandır çünkü; 
Müvekkilimin 2004 yılında haberdar olduğu ve sadece fahri üye seçildiği kooperatif 
için 2002 yılında hiç gitmediği Almanya'da bu kişi ile görüşmesi mümkün değildir 
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3. Haberdeki İddialar yalandır çünkü; 

Kooperatif kayıtlarında da görüleceği üzere 2002 yılının sonunda kurulmuştur. 
Müvekkilim 2004 yılında bu kooperatife fahri üye seçilmiş ve bir yıl sonra görevinden 
ayrılmıştır. Dolayısı ile 2002 yılında kooperatif yöneticisi olarak bu şahısla görüşmüş 
olması yine mümkün değildir. Müvekkilim bu kooperatifin fahri üyesidir, adı geçen 
kooperatifin hiçbir toplantısın katılmadığı gibi hiçbir işleminde de imzası 
bulunmamaktadır. Her iki tarihte de kooperatifle fiili ve hukuki bir ilişkisi bulunmayan 
müvekkilimin kooperatif adına yâda başka bir sebeple bu şahıslarla görüşmüş olması 
hukuken ve fiilen yine mümkün değildir. 

4. Haberdeki iddialar yalandır çünkü; 
Zira müvekkilim 2007 yılında da hiç Almanya ya gitmediği için bu kooperatifin 
Frankfurt'a bulunan bürosunda adı.geçen şahısla görüşmesi yine mümkün değildir. 
Haberin tamamı yalan ve düzmecedir. 

Müvekkil hakkında gerçeğe ve hukuka aykırı iddia ve haberlerle büyük bir karalama 
kampanyası yürüten yayın grubunun bu haberi, yayıncı grubun gazetecilik ve toplum 
aydınlatma kaygıları ile değil; müvekkilimi yıpratma ve yıldırma amacı ile haber yaptıklarını 
bir kez daha göstermiştir. 

Bu iftira kampanyası, haberciliğin evrensel etik kurallarına uymak bir yana Yayın Grubu 
olarak uymayı kamuoyuna karşı taahhüt ettikleri yayıncılık ilkelerini dahi ihlal etmekte ve 
müvekkilimi karalamak, toplum nezdinde itibarını zedelemek ve yıldırmak amacını 
taşımaktadır. 

Müvekkil hakkındaki gerçeğe aykırı bu iddialar ile yürütülen linç kampanyası halkımız 
tarafından da ibretle izlenmekte, bu haber ve iddialar müvekkilimi değil sadece iddia 
sahiplerini halk nezdinde küçültmektedir. Gerçekleri kamuoyuna bir kez daha saygıyla 
bildiririz. 26.09.2008 

Aykut Zahld AKMAN 
vekili 

Av. Ali YILDIZ 

20.09.2008 

BASIN AÇIKLAMASI 

Hürriyet Gazetesi'nin 5 Eylül 2008 tarihli nüshasında ve bazı internet sitelerinde 
yayınlanmış olan haberlerde müvekkilim hakkında hukuk ve gerçek dışı iddialara yer 
verilerek müvekkilimin Almanya'ya girişinin yasaklandığı iddia edilmişti. 

05.09.2008 tarihli Maın-Taunus-Kreıs Kaymakamlığı Yabancılar Dairesince 
düzenlenmiş olan yazıda müvekkilimin Almanya'ya girişine ilişkin en küçük bir yasal 
engel bulunmadığı belirtilmiş ve Hürriyet Gazetesi'nin bu haberi bizzat Alman 
makamlarınca yalanlanmıştı. 

Basın Kanunu çerçevesinde gerçeğe aykırı bu habere karşı yasal haklarımızı 
kullanarak Hürriyet Gazetesi'nden cevap ve düzeltme metninin yayınlanması noter 
kanalı ile istenmiştir. 
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Yasal süresi içinde tekzip ve düzelme metni yayınlanmadığı için Ankara 5. Sulh 
Ceza Mahkemesine başvurulmuş ve Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi 18.09.2008 
tarihli ve 2008/1229 sayılı kararı ile haberin gerçeğe aykırı olduğunu ve müvekkilimin 
kişilik haklarını zedelediğini tespit etmiş ve tekzip ve cevap metninin haberin 
yayınlandığı sayfada ve aynı puntolarla yayınlanmasına hükmetmiştir. 

Basın ahlakına ve yayıncılık sorumluluğuna aykırı ve sadece karalama amacı güden 
bu haberlere karşı tek cevabımız bağımsız mahkemelerce verilmiş tekzip 
kararlarıdır. 

Gerçeğe aykırı iddialarla müvekkilimin karalandığı yargı kararları ile ortaya 
çıkmaktadır. Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşmasını 
sağlayacak şekilde yapılan yayınlara karşı hukuki ve cezai müeyyidelerin 
uygulanması için yasal yollara başvurucağız. Bu iddialar hakkında verilmiş olan 
tekzip kararlarını kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 

Vekili Av. Ali YILDIZ 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
T.C. 
A N K A R A 
5.SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR 
SAYI : 2008/1229 (TEKZİP) 
HAKİM : MUSA YEŞİL 31608 
KATİP : FARUK SERİN 10913 
CEVAP VE DÜZELTME 
İSTEMİNDE BULUNAN : AYKUT ZAHİD AKMAN 
VEKİLİ : AV. ALİ YILDIZ 

Strazburg Cad. 32/16 Sıhhiye/ANKARA 
KARŞI TARAF : HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK AŞ 

Ertuğrul Özkök (Genel Yayın Yönetmeni) 
Necdet Tatlıcan (Sorumlu Müdür) 
Hürriyet Medya Towers Güneşli 34212/İSTANBUL 

TALEP TARİHİ .16.09.2008 
KARAR TARİHİ : 18.09.2008 

Tekzip talep eden vekili tarafından düzeltme ve cevap talebinde bulunmuş talep yazısı 
mahkememize levziden 16.09.2008 tarihinde gönderilmiş olmakla incelendi; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Tekzip talep eden vekili 16.09.2008 havale tarihli dilekçesi ile; Hürriyet Gazetesinin 

05.09.2008 tarihli nüshasının I. ve 20. sayfasında yayınlanmış olan "Almanya'ya girişi yasak" başlıklı 
haber gerçek dışı iddia ve beyanlar olduğundan bahisle tekzip talebinde bulunmuştur. 

Yayınlanan haberin gerçek dışı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici habere cevaben karşı 
larafa Ankara 16. noterliğinin 08.09.2008 tarih ve 25113 yövmiye numarasıyla 09.09.2008 tarihinde tebliğ 
edildiği 3 günlük yasal süre geçmesine karşın yayınlanmamış ve 15 günlük dava açma süresinde 5187 
Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi uyarınca tekzip talebinde bulunmuş, talep dilekçesine tekzip metni, 
ilgili gazete nüshaları ve vekaletname eklemiştir. 

05.09.2008 tarihli Hürriyet Gazetesinin 1. sayfasında ana başlıkla büyük puntolarla 
"ALMANYA'YA GİRİŞİ YASAK" başlığı ile başlayan haberde Zahid Akman'ın resmi de konulmak 
suretiyle Almanya'ya giriş yasağı konduğu ortaya çıktı "...Akman Mali suçtan dolayı 5 yıl Almanya'ya 
giremeyecek" diye devam eden haberde Alman resmi makamlarından bu konuda resmi bir bilgi 
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alamadıklarını belirtmiş iseler de; yazının başlığı ile gerçekte böyle bir yasağın konduğu algılanacak 
şekilde haber yapıldığı, bunun da resmi bir kayıda dayandırılamadığı, dolayısıyla kişinin haklarını ihlal 
eder nitelikte, rencide eder nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla talebin kabulünü gerektirmiş olup 5187 
sayılı Basın Kanununun 14. maddesi uyarınca talebin kabulüne karar verilmiştir. 

HÜKÜM : Gerekçede açıklandığı üzere, 
1-Davacının Düzeltme ve Cevap talebi yerinde görüldüğünden TALEBİN KABULÜNE, 

Dilekçeye ekli tekzibin ilgili yazının yer aldığı sayfa ve sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde 
yayınlanmasına, 

2-Kararın taraflara tebliğine, 
Dair, 5187 sayılı'yasanın 14. maddesi uyarınca tebüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Ankara Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 18/09/2008 .. . 

15.09.2008 
BASIN AÇIKLAMASI 

Hürriyet Gazetesi'nin '3 Eylül 2008 tarihli nüshasının 1. sayfasında "VVeiss 
Holding'den Beyaz Holding'e" ve 18. sayfasında "Deniz Feneri Paraları Böyle 
Beyazlatmış" başlıklarıyla yer alan haberde müvekkilim hakkında kamuoyundaki onur 
ve saygınlığını sarsmaya yönelik iftira boyutunda tamamen gerçek dışı iddia ve 
değerlendirmeler yapılarak, kişilik haklarına, mesleki itibar ve saygınlığına yönelik 
ağır, haksız ve hukuka aykırı saldırıda bulunulmuş, buna karşılık, gönderilen cevap 
ve düzeltme metni de yayımlanmamıştı. 

Bunun üzerine Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2008 tarih ve 2008/967 
MÜT. (TEKZİP) dosya no ile 5187 sayılı Basın Kanununun 14. maddesi gereğince 
cevap ve düzeltme hakkı tanınması talebinin kabulüne, cevap ve düzeltme metninin, 
haberin yayımlandığı gazetenin aynı sayfasında ve aynı sütunlarda aynı puntolarla 
aynı şekilde ekleme ve çıkartma yapmadan aynen yayımlanmasına karar vermiştir. 

Kamuoyuna saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 
Vekili 

Av. Ali YILDIZ 

EK-1:Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 15 Eylül 2008 tarihli 2008/967 MÜT. 
dosya no'lu kararı 
EK-2:Tekzip Metni 
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T.C. 
ANKARA 

12.SUI.II CEZA MAHKEMESİ. 
»OSYANO: 2008/967 M ÜT. (TEKZİP) 

HAKİM : FATMA NİLGÜN KÖKÇEK 30129 
KATİ I' ; BEKİR TOPÇU 108(15 

K A R A R 

[EKİLİP İSTEYEN : AYKUT ZAHİT AKMAN 
VEKİLİ : Av. ALİ YILDIZ 

Sfı-adMı-ğ Cad, 32/16 Sıhhiye ANKARA 
KARŞİ TARAF : 1 -Hürriyet Gazetecilik ve Matlmcılık A.Ş. 

Hürriyet Medya Tovvers Güneşli 34212 İSTANBUL 
2-ERTUĞRUL ÖZKÖK(GcncI Yayııı Yönetmeni) 
Hürriyet MedyaTmvcrs Güneşli34212 İSTANBUL 
3-Necdet TATLICAN(Soruııdu Müdür) 
Hürriyet Medya Totven Güneşli 34212 İSTANBUL 

TEKZİP TALEBİ 
11/09,72008 
\S 09/2008 

KONU 
TALEP TARİHİ 
KAKAR TARİHİ 
OLAYLAR : 

Tekzip talep eden Aykut Zahit Akman vekili tarafından 11/09/2008 havale tarihli dilckçesiyle. 
Hürriyet Gazetesinin. 03/09/2008 tarihli nüshasının 1. sayfasında yer alan "VVcıss Holding'den Beyaz 
llolding'e" ve 18. sayfasında yer alan "Deniz Feneri Paraları Böyle Beyazlatılmış" başlığıyla yapılan 
haberlerde ; müvekkilinin kamuoyundaki onur ve saygınlığını sarsmaya yönelik iftira boyutunda tamamen 
gerçek dışı iddia ve değerlendirmeler yapıldığını, kişilik haklarına, mesleki itibar ve saygınlığına yönelik 
ağır. haksız ve hukuka aykırı saldırıda bulunulduğu belirtilerek tekzip metninin yayımlanmasını talep 
etmiş olmakla: 

Dilekçe ve ekleri incelendi. 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Tekzip talebinde bulunanca özetle ; Hürriyet Gazetesinin, 03/09/2008 tarihli nüshasının 1. 

sayfasında yer alan "VVcıss i loldmg'dcıı Beyaz llolding'e" ve 18. sayfasında yer alan "Deniz Feneri Paraları 
Böyle Beyazlatılmış*' başlığıyla yapılan haberlerde ; müvekkilinin kamuoyundaki onur ve saygınlığını 
sarsmaya yönelik iftira boyutunda tamamen gerçek dışı iddia ve değerlendirmeler yapıldığını, kişilik 
haklarına, mesleki itibar ve saygınlığına yönelik ağır, haksız ve hukuka aykırı saldırıda bulunulduğu 
belirtilerek . talepte bulunan tarafından Ankara 16. Noterliğinin 04 Eylül 2008 tarih ve 24826 numaralı 
ihtarnamesi ile anılan gazetede cevap ve düzeltme metni yayınlanmasının istendiği, ihtarnamenin 05/09/2008 
tarihinde muhatap ile birlikte çalışan yetkili Kudret Eırığlu imzasına tebliğ edildiği, ancak cevap ve düzeltme 
metninin yayınlanmadığı anlaşılmıştır 

Yapıları inceleme sonucunda karşı tarafça yapılan haberin talep sahibinin kişilik haklarını ihlal edici 
nitelikte olduğu ve cevap ve düzeltine hakkı doğuracak nitelikle bulunduğu kanaatine varılmakla talebin 
kabulüne karar vermek gerekmiştir. • 

HÜKÜM : Yııkarnin Açıklanan Nedenlerle: 
Hürriyet Gazetenin 03/09/2008 tarihli nüshasında taleple bulunana cevap ve düzeltme hakkı 

doğuracak nitelikli' haber yapıldığından 5187 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince cevap ve düzeltine 
hakkı tanınması talebinin KABULÜNE, 

Cevap ve Düzeltme metninin, haberin yayımlandığı gazetenin ayın sayfasında ve aynı 
sütunlarda aynı puntolarla aynı şekilde ekleme ve çıkartma yapmadan aynen YAYIMLANMASINA. 

Mahkeme Kararının ve Tekzip Metninin ilgili kuruluşa tebliğine, 
Kararın tekzip isteyen vekiline tebliğine, 
Karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren 3 gün içinde Nöbeti Asliye Ceza Mahkemesine verilecek 

dilekçe ile itiraz olunabileceğine. 
Dosya üzerinde yapılan inceleme sunucu karar verildi. 145**09/2008 

Kal ip 

/ 
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TttKZÎP METNİ 

Hürriyet Gazetesi'nin 03.09.2008 tarihli nüshasının 1. ve 18. şayiasında yayınlanmış olan 
haberin içeriğinde müvekkilimin Almanya'da devam eden davada sanık olarak yargılanan 
kişilerin iftiralarına dayanılarak kuryelik yaptığı ve kendisine para ödendiği iddia edilmiştir. 
Müvekkilim Almanya'da ki bu davanın sanığı değildir. Ve ne Türk ne de Alman 
makamlarınca hakkında yapılan bir soruşturma yoktur. 

Yurt dışında yargılanmakla olan bir sanığın iftiralarım gerçekmiş gibi manşetlere taşımak 
yayıncılık etiği ile bağdaşmamakladır. Nitekim daha önce bu iddialarla ilgili bir çok tekzip 
karan alındığı tarafınızca da bilinmekleyken kasten müvekkilime kararlamayn yönelik 
yayınlara devanı edilmesi sadeee çamur at izi kalır anlayışı ila açıklanabilir. 

Bu yayınlarda müvekkilimi kamuoyu önünde küçük düşürmeye, aşağılamaya, karalamaya, 
onur ve saygınlığının sarsmaya yönelik bir amaçla iftira boyutunda tamamen gerçek dışı iddia 
ve değerlendirmeler yapılmış, kişilik haklarına, mesleki itibar ve saygınlığına yönelik ağır, 
haksız ve hukuka aykırı saldırılarda bulunulmuştur. Bir çok mahkeme kararı ile gerçeğe aykırı 
oldu ispatlanmış olan tüm bu iddia ve iftiralar haber konusu yapılmıştır. 

Görevi gereği sürekli kamuoyunun gözü önünde bulunan müvekkil hakkında sanki yasal 
olmayan ilişkilerin içindeymiş gibi hiçbir somut delile dayanmaksızın gerçeğe aykırı 
iddialarla ve iftiralarla karşılayıcı yayın yapılması ahlaki olmadığı gibi hukuki de değildir. 

Haber konusu yapılan iddialara ilişkin olarak; daha önce yapılan tüm yayınlar tekzip edilmiş 
ve kamuoyu bu konuda Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.05.2007 Tarihli 2007/702 
Müteferrik Sayılı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.07.2007 Tarihli 2007/894 
Müteferrik Sayılı, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkcmcsi'nin 10.08.2007 Tarihli 2007/875 
Müteferrik Sayılı, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkcmcsi'nin 21.05.2007 Tarihli 2007/531 
Müteferrik Sayılı, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkenıesi'nin 25.03.2008 Tarihli 2008/358 
Müteferrik Sayılı, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkcmcsi'nin 13.03.2008 Tarihli 2008/406 
Müteferrik Sayılı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkenıesi'nin 10.08.2007 Tarihli 2007/1036 
Müteferrik Sayılı tekzip kararlan ile bilgilendirilmiştir. 

Tüm bu iddiaların mesnetsiz ve gerçeğe aykırı olduğu yukarıda belirttiğimiz mahkeme 
kararlan tespit edilmişken; ve bu husus gazeteniz tarafından da bi i i niyorken gerçeğe aykırı 
bu iddiaların tekrar haber konusu yapılmasının kötü niyetli ve müvekkili kamuoyunda 
karalamaya yönelik olduğu açıktır. 

Gerçeğe aykırı bu iddia ve beyanlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunun 267. maddesi ve sair 
hükümleri gereği suç oluşturmaktadır. Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış bir kanaat 
oluşmasını sağlayacak şekilde kullanılan ve kullanılacak olan iddia ve beyanlara karşı hukuki 
ve cezai müeyyidelerin uygulanması için yasal yollara başvuracağız. Gerçekleri kamuoyuna 
bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 
vekili 

Av. Ali YILDIZ 
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BASIN AÇIKLAMASI 

Bazı gazetelerin 10.09.2008 - 11.09.2008 tarihli nüshalarında yayınlanmış olan bir 

haberde; müvekkilim Dr. A. Zahid AKMAN'ın, Almanya'da kurulmuş olan 

OFFENBACHER UND FRANKURTER VVOHNUNGGSBAUGENOSSENSCHAF e.G 

isimli kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilmiş ve bu hususa ilişkin gerçekler de 

basın açıklaması ile tarafımızca kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Bugün bir basın toplantısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Kemal 

KILIÇDAROĞLU; tarafımızca yalanlanmış olan iddiaları tekrar gündeme getirmiş ve 

iddiaları vesile ederek müvekkilim hakkındaki iftiralarını sürdürmüştür. 

Haberde bahsi geçen ve Almanya'da kurulmuş olan OFFENBACHER UND 

FRANKURTER VVOHNUNGGSBAUGENOSSENSCHAF e.G. isimli kooperatife 

müvekkil; 2004 yılında fahri üye olarak seçilmiştir. Ancak müvekkilim; anılan 

kooperatifin hiçbir toplantısına katılmamış ve bir süre sonra da bu görevden 

ayrılmıştır. Fahri üyesi olmasından dolayı kooperatifin almış olduğu hiçbir kararında 

ve işleminde de imzası bulunmamaktadır. Bu kooperatifle müvekkilimin ilişkisi; 

sadece ve sadece fahri üyelik ilişkisinden ibarettir. 

Kısa bir süre fahri üyesi olduğu ve daha sonra ayrıldığı, hiçbir toplantısına katılmadığı 

bir kooperatifle ilgili olarak sanki hukuki bir sorumluluğu varmış ve bir takım kişilerin 

mağduriyetine sebep olmuş gibi gerçeğe aykırı iddialarla müvekkilimi karalamak; 

vicdana, insafa, ahlaka sığmadığı gibi hukuka da aykırıdır. 

Bu kooperatifin başkanı olan Abdullah Özer'in yapmış olduğu 11.09.2008 tarihli basın 

açıklamasında da bu iddialar yalanlamış ve iddialara ilişkin gerekli ve gerçek bilgiler 

kamuoyuna sunulmuştur. 

Hatta bu basın açıklamasında; kooperatif başkanı telefon numaralarını vererek bu 

konudaki tüm belgelerin istenildiği takdirde kamuoyu ile paylaşılacağını da açıkça 

bildirmiştir. 
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Sayın KILIÇDAROGLU; zahmet edip kooperatif başkanını aramış mıdır? Alman 

makamlarınca bu kooperatifte yapılmış denetim raporlarını istemiş midir? Yoksa 

zaten iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu bildiği için araştırma gereği dahi 

duymamış mıdır? 

Niyet gerçekleri öğrenmek yerine; iftiralarla saygın insanların şeref ve haysiyetlerine 

saldırmak olunca; maalesef müvekkilim tarafından yapılan tüm açıklamalar, 

müvekkilim lehine Türk Mahkemelerince verilmiş tekzip karartan ve sunulan belgeler 

görmezden gelinerek gerçekler çarpıtılmaya devam edilmektedir. 

Müvekkilin Almanya'da devam eden dava ile bir ilgisi bulunmamaktadır ve bu konuda 

çıkan haberlerin daha önce defalarca tekzip edildiği, basın açıklaması ve basın 

toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuş ve mahkeme kararları basına dağıtılmıştı. 

Bir diğer husus da; Almanya'daki Deniz Feneri e.V davasının iddianamesinde 

müvekkilin adının geçtiği iddiasıdır. Artık internetten bile erişilebilen bu davanın 

iddianamesi incelendiğinde müvekkilimin isminin sadece sanıklardan birinin 

ifadesinde geçtiği ve bu şahsın iftiralarının da Alman makamlarınca ciddiye 

alınmadığı duruşma tutanaklarından açıkça görülecektir. 

Eğer iddia edildiği gibi müvekkilim hakkında bu dava ile ilgili bir suç isnadı olsaydı; 
müvekkilim de bu davanın sanıkları arasında yer alırdı. Oysa müvekkil hakkında 
Almanya'da açılmış hiçbir dava bulunmamaktadır. Sayın KILIÇDAROGLU da 
müvekkilim hakkında Almanya'da açılmış bir davanın olmadığını çok iyi bilmektedir. 

Bu duruşmaları izleyen sadece Sayın KILIÇDAROGLU değildir. Müvekkilimin yurt 
dışındaki avukatları da tüm duruşmaları yakından izlemektedir. Sayın 
KILIÇDAROĞLU'nun iddialarının aksine yapılan duruşmalarda bir sanığın ifadesi 
dışında müvekkilin ismi yer almamaktadır. Müvekkil ile ilgili hiçbir somut delil ve belge 
olmadığı Alman makamlarınca bizzat duruşmada beyan edilmiştir. Sayın 
KILIÇDAROĞLU'nun bunu duymaması ve bu gerçekten bihaber olması manidardır. 

Sayın KILIÇDAROGLU, kamuoyumuzu yanıltmaya çalıştığı gibi Alman Mahkemesi 
üzerinde de baskı kurmaya çalışmaktadır. Şöyle ki; Alman hâkimin odasına girerek 
Mahkemeye telkinlerde bulunmaya çalıştığı ve hâkimin odasından zorla çıkarıldığı 
birçok basın organında haber konusu olmuştur. 
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Müvekkilimin adının iddianamede geçiyor olmasından dolayı istifası istenmektedir. 

Gerçek dışı iddia ve iftiralar sebebi ile eğer istifa etmek gerekseydi şüphesiz Sayın 

KILIÇDAROGLU'nun bunu önce kendi çevresinden istemesi gerekirdi. 

Zira Ergenekon iddianamesinde; partisinin ismi 92 kez, partisinin Genel Başkanı 

Sayın BAYKAL'ın ismi 41 kez geçmektedir. Acaba Sayın KILIÇDAROĞLU bu konuda 

ne düşünmektedir? 

Sayın KILIÇDAROĞLU; yakın çevresi ve partisi içinde de aynı tavsiye ve taleplerde 

bulunmuş mudur? 

Bunlar Sayın KILIÇDAROGLU'nun ilk iftiraları değildir. Daha önce benzer iddialara 

sıkça konuğu olduğu Kanaltürk Televizyonu'nun "Yolsuzluk ve Yoksulluk" isimli 

programında da yer vermiş ve bu iddiaların yalan olduğu Ankara 5. Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 2007/702 Tekzip, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2007/894 

Tekzip, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2007/531 Tekzip, Ankara 5. Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 2008/358 Tekzip, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/406 

Tekzip kararları ile tespit edilmiştir. Yalan olduğu 5 kez mahkeme tarafından tespit 

edilmiş olan iddiaları sürdürmesi hayret vericidir. 

Sayın KILIÇDAROĞLU mesnetsiz iftiralarla kamuoyunu yanıltmaya çalışarak 

milletvekilliği görevini kötüye kullanmaktadır. Müvekkilim hakkında bir medya grubu 

ve Sayın KILIÇDAROGLU'nun mensubu olduğu parti tarafından yürütülen linç 

kampanyası halkımız tarafından da ibretle izlenmektedir. Bu yalan ve iftiralara 

kendilerinden başka kimseyi inandıramadıklarından her geçen gün mantık ve 

muvazenelerini kaybettikleri hayretle görülmektedir. 

Gerçeğe aykırı iddialarla müvekkilimin karalandığı elbette ortaya çıkacaktır. O zaman 

geldiğinde iftira sahiplerinin ne cevap vereceğini sağduyulu kamuoyu ve müvekkilim 

merakla ve sabırla beklemektedir. 

Müvekkil hakkında kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşmasını sağlayacak şekilde 

yapılan açıklamalara karşı hukuki ve cezai müeyyidelerin uygulanması için yasal 

yollara başvurucağız. Gerçekleri kamuoyuna bir kez daha saygıyla bildiririz. 

Aykut Zahid AKMAN 
Vekili Av. Ali YILDIZ 
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RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
KARARLARI 

Toplantı Tarihi : 19.09.2008 
Toplantı No : 2008/43 
Karar No : 2 
Sayfa No : 1 

Üst Kurul Üyeleri N. Hülya ALP, Şaban SEVİNÇ ve Av. Mehmet DADAK tarafından 
verilen 08/09/2008 tarihli dilekçede; Üst Kurul Başkam Sayın Dr. Zahid AKMAN ile ilgili 
olarak güncel basında yer alan haberlere göre Almanya'da görülen Deniz Feneri davasında 
adının geçmesi ve dilekçede adları belirtilen Almanya'da kurulu şirketlerden Üst Kurul 
üyeliği ile birlikte ayrılmamış olması nedeniyle, 3984 sayılı Kanunun 9. maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan "Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince resmi veya özel başkaca hiçbir 
görev alamaz, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda 
doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz," 
hükmüne aykırı davrandığı belirtilerek, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan 
"Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst Kurul 
tarafından re'sen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır." 
hükmü gereğince konunun karar bağlanması talep edilmiştir. Talebin incelenmesi sonucunda; 

-3984 sayılı Kanunun Yasaklar ve Denetim başlıklı 9. maddesinde "Üst Kurul üyeleri 
ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları, 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon hizmetleri 
alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir yüklenme işine 
giremez, özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı 
ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar. 

Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince resmî veya özel başkaca hiçbir görev alamaz, 
özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya 
dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî partiye üye 
olamazlar. Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler 
ve kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. 

Üst Kurul üyeleri, kendileri veya üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve 
sihri hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst 
Kurul tarafından re'sen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara 
bağlanır." 

Düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede Üst Kurul Üyelerinin üyelikle birlikte 
yapamayacağı faaliyetler düzenlenmiş olup, maddede yer alan hükümlere aykırı davranan 
üyelerin görevden çekilmiş sayılacakları, görevden çekilmiş sayılmaya ilişkin kararın Üst 
Kurul tarafından verileceği düzenlenmektedir. 

Almanya'da görülmekte olan Deniz Feneri İddianamesi ve hükmü sonrası 
açıklamaların kapsam ve niteliğinin anılan madde kapsamında değerlendirilmesine olanak 
bulunmadığından bu sebeple bu konuda karar alınmasına yer olmadığına oy birliği ile ve 
üyelerden Hülya Alp, Av. Mehmet Dadak ve Şaban Sevinç'in "Üst Kurul Başkanının, 
hakkındaki iddialar sebebiyle etik olarak istifa etmesi gerektiği" yolundaki çekinceleriyle, 
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RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
KARARLARI 

-Dilekçede bahsi geçen şirketlerde Sayın Başkan Dr. Zahid AKMAN'ın genel Müdür 
(yönetici) ve ortaklık iddiaları ile ilgili olarak, Sayın Şaban Sevinç'in 19.09.2008 tarihli 
tavzih dilekçesindeki, beyanlarında ve iki sayfadan ibaret yazılı notlarında yer alan bilgiler ve 
istem karşısında; Sayın Dr. Zahid AKMAN'ın 29 Mayıs 2007 tarihinde TBMM'nin 16. 
birleşiminde yeniden RTÜK üyeliğine seçilmiş olması, Yasa gereği 2007 itibariyle üç üyesi 
yenilenen Üst Kurulun 17 Temmuz 2007 tarihli toplantısında 2007-2009 süreci için yeniden 
başkan seçilmiş olması; Üst Kurul Üyelerinin dilekçelerinde belirttikleri şirket ortaklığı ve 
yöneticiliği iddialarının bu tarihten önceki sürece (2005-2007) ilişkin olması; dolayısıyla 
2005-2007 Üst Kurul üyeliği sürecine ilişkin sonuç doğurabilecek olayların ve işlemlerin 
2007-2009 Üst Kurul üyeliği süreci için sonuç doğurmaması hukuki gerçekliği nedeniyle, 
3984 sayılı Kanunun 9. maddesi kapsamında görevinden çekilmiş sayılmasına neden 
olamayacağına, Hülya ALP, Av. Mehmet DADAK ve Şaban SEVİNÇ'in "Başkan Dr. Zahid 
AKMAN'ın üyelikten çekilmiş sayılması gerektiği" yönündeki muhalefetleri ile oy 
çokluğuyla karar verildi. 

Dr. Zahid AKMAN Dr. A.Vahap DARENDELİ Hülya ALP 
BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ 

(Bu kararda bulunmadı) 

Av. Mehmet DADAK Prof. Dr. Davut DURSUN Şaban SEVİNÇ 

Paşa YAŞAR Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA Taha YÜCEL 
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13.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, TRT personel yönetmeliğindeki bir düzenlemeye, 

- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, TRT personel yönetmeliğindeki bir düzenlemeye, 
- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hazine Müsteşarlığının TRT raporundaki hususlara, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/5321), (7/5322), (7/5323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.10.2008 

Muharrem İNCİ 
Yalova Milletvekili 

24 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda 
Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği'nin Grev ve eylem yasağı başlıklı 
27. Maddesinin ikinci fıkrasında "Kurum personeli, Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici 
mahiyette, e-posta, SMS, faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart 
dolaştırmak, broşür ve el ilânı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir 
eylemde bulunamaz" denilmektedir. 

1- Yukarıda sayılan araçlar arasında mektup ve posta kartı bulunmamaktadır. TRT 
personeli "Kurum personeli, Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyette" 
mektup» posta kartı, telgraf gönderebilir mi? 

2- Yönetmeliğin bu maddesine "Mektup", "Posta Kartı" ve "Telgraf" ı eklemeyi 
unutanlar hakkında yasal bir işlem yapılacak mıdır? 

3- İbrahim Şahin daha önce PTT Genel Müdürlüğü yaptığı için mi mektup ve posta kartı 
bu yönetmeliğe dahil edilmemiştir? 

4- TRT personelinin "Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyette, e-posta, SMS, 
faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve 
el ilânı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir eylemlerini" 
araştırmak için mi 431 kişi ARAŞTIRMACI kadrosuna atandı? 

5- Kurum personelinin Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyetteki e-posta, SMS 
ve telefon görüşmelerini tespit etmek için cep telefonu operatörleri ve internet servis 
sağlayıcılarla işbirliği yapılması düşünülüyor mu? 

6- TRT personeli yönetmelikte açıkça belirtilmemesine rağmen "Ülke ve Kurum 
yönetimini övücü mahiyette, e-posta, SMS, faks göndermek, medya araçlarından yayın 
yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilânı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu 
ya da ferdî eylemlerde " bulanabilecek midir? 

7- TRT personelinin yüz yüze ya da telefonla yaptıkları görüşmelerde de ülke ve kurum 
yönetimini kötüleyici mahiyette konuşmasını engellemek için ayrı bir düzenleme 
yapılacak mıdır? 

8- Yönetmeliği bu maddesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenmesi 
düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 13.10.2008 

fa Milletvekili 

TRT'nin son personel yönetmeliğine göre, kurum çalışanlarına bazı yasaklar 
konulmuştur. Bu yasaklar arasında; TRT ve ülke yöneticilerini kötüleyen SMS, e-mail, falcs 
göndermek yer almaktadır. Çalışanların üye olduğu sendikalardan • gelen'Hİgllendirme 
mailleri dahi yasaklanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine az rastlanır baskı ve sansürün uygulayıcısı olan 
iktidarınız sayesinde tarafsızlığını kaybeden, halkın sesi olma misyonunu yitiren TRT'de 
başlattığınız bu son uygulamayla kurumun saygınlığına zarar verilmekte ve çalışanların 
düşünce özgürlükleri açıkça ihlal edilmektedir. 

1- TRT çalışanlarının kişisel maillerinin, fakslarının incelenmesi işlemini hangi yetkiye 
dayanarak yapıyorsunuz? 

2- Uygulanan bu yasak hangi amaca hizmet etmektedir? Nasıl bir fayda bekliyorsunuz? 
3- Bu yasakla düşünce özgürlüğünü açıkça engellediğinizin farkında mısınız? 
4- Çalışanların TRT ve hükümet hakkında eleştiri yapacakları paranoyası, TRT 

yönetiminin ve hükümetinizin güvensizliği ve korkularından mı kaynaklanmaktadır? 
5- Çalışanların cep telefonları da dinlenmekte midir? 
6- Bu yasağı delen çalışanlar fişlenecek midir? Nasıl bir akıbet kendilerini 

beklemektedir? 
7- Diğer kamu kurumlarında da aynı sistem uygulanmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.10.2008 

Süleymafi Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Hazine Müsteşarlığı tarafından TRT'ye gönderilen kontrolör raporunda, 
"TRT'nin aylık bazda sağlıklı ve düzenli mizan üretilebilmeyi sağlayacak bilgi 
İşlem altyapısının oluşturulmadığı, Kurumun, üç aylık dönemler itibariyle bir 
sonraki ay sonuna kadar göndermesi gereken hedeflere ulaşılıp; ulaşılmadığı 
konusunda Hazine Müsteşarlığına bilgi vermediği, görevden ayrılan personelin 
yerine yapılan atamalarda sınırın aşıldığı" ifadeleri yer almıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda: 

1 - TRT'nin aylık gelir ve gideri ne kadardır? TRT'nin aylık ve yıllık olarak. 
personele yaptığı maaş ve yan ödemeleri miktarı ne kadardır? 

2- TRT, aylık bazda sağlıklı mizan üretebilmeyi sağlayacak bilgi işlem 
altyapısını neden oluşturmamıştır? 

3- TRT, üçer aylık dönemler itibariyle hedefler ve hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığı konusundaki raporunu Hazine'ye neden göndermemiştir? 

4- TRT Genel -Müdürü göreve gelir gelmez yaptığı açıklamadar personel 
fazlalığından yakınırken, neden atama sınırını da aşan yeni atamalara 
imza atmıştır? 

5- TRT'nin şişkin kadrosuna rağmen, sınav açarak eleman alacağı doğru 
mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 02059 

Konu : 27/11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 14.11.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9158 sayılı yazı. 
b) 27.11.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/609 sayılı yazı. 
c) 27.11.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/608 sayılı yazı. 
d) 27.11.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/607 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/5321 esas nolu yaz 
soru önergesine, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/5322 esas nolu yazılı soru önergesi 
ve Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'e ait 7/5323 esas nolu yazılı önergesine ilişki 
Bakanlığım ilişkili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüni 
ilgi (b), (c) ve (d) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. / j IJ 

EK : İlgi (b) (c) ve (d) yazılar Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 /C9.0. OL. I r ,,,,, 
Konu: : 7/5321 sayılı Soru Önergesi Cevabı ' -

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN 

İlgi: 18/11/2008 tarih ve B.02.0.004/01985 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin vermiş olduğu 7/5321 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kamu görevlilerinin uyması gereken hususlar ile yasaklara, başta 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu olmak üzere, tüm Kurumların mevzuatında yer verilmektedir. Örneğin; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde "İdeolojik veya siyasi amaçlarla 
kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma, 
grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve 
teşvik etmek veya yardımda bulunmak, yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik 
amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları 
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kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek," çıkarma cezasının gerektiren eylemler 
arasında sayılmıştır. Soru Önergesinde sözü edilen Yönetmelik yayınlanmadan önce yürürlükte 
olan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği'nin "Tarafsızlık ve Devlete 
bağlılık" başlıklı 19, Basına bilgi veya demeç verme, gizli bilgileri açıklama yasağı" başlıklı 28, 
"Toplu hareket yasağı" başlıklı 29 ve "Grev yasağı" başlıklı 30 uncu maddelerinde de son 
yapılan düzenlemeye benzer hükümler bulunmakta idi. Söz konusu madde, bu husustaki yeni 
teknoloji içeren araçlar eklenmek suretiyle önceki hükümlere paralel olarak düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan Kurumlara ait telefon, faks ve e-posta gibi araçlar esas itibarıyla kişisel 
ihtiyaçlar için değil, resmi haberleşme ve yazışma ihtiyacı için hizmete konulmaktadır. Kurum 
bütçesine ek yük getireceğinden, kamu görevi dışında bu araçların kullanılmaması 
gerekmektedir. Bununla birlikte Kurumumuzda çalışanların kişisel maillerinin engellenmesi, 
fakslarının incelenmesi, telefonlarının dinlenmesi gibi uygulamalar yapılmamaktadır. 

TRT, Anayasanın 133. maddesi ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
1 ve 8. maddeleri gereğince tarafsız bir kamu yayın kurumudur. Tarafsızlık ise TRT 
mensuplarının görevini yaparken siyasi veya ideolojik bir tavır ve davranış içinde olmamasını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu düzenlemeler, Anayasa ve 2954.. sayılı Kanunla 
tarafsızlığına 657 Sayılı Kanundan daha fazla vurgu yapılmış ojan TRT'nin, bu yapısını ve 
saygınlığını korumak üzere getirilmiştir. Başka bir amacı bulunmamaktadır.. «*:".,:/»'-•# ğf * •*. -i < 

Arz ederim. 

İbrMıim ŞAHİN 
~Genel Müdür 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/ V%o .QlJ faft ,4.7Î:/.ff../2008 
Konu: : 7/5322 sayılı Soru Önergesi Cevam 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN 

İlgi: 18/11/2008 tarih ve B.02.0.004/01985 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Arslan'ın vermiş olduğu 7/5322 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kamu kurumlarına ait telefon, faks ve e-posta gibi araçlar esas itibarıyla kişisel ihtiyaçlar 
için değil, resmi haberleşme ve yazışma ihtiyacı için hizmete konulmaktadır. Kurum bütçesine 
ek yük getireceğinden, kamu görevi dışında bu araçların kullanılmaması gerekmektedir. Bununla 
birlikte personelimiz kişisel e-postalarını hesaplarından rahatça gönderip alabilmekte, bu konuda 
bir engelleme bulunmamaktadır. Kurumumuzda çalışanların kişisel maillerinin veya fakslarının 
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incelenmesi veya telefonlarının dinlenmesi gibi uygulamalar yapılmamaktadır. Ancak elektronik 
postanın ulaştığı kişi eğer bu posta ile başvuruda bulunursa inceleme yapılmaktadır. Bunun 
dışında bir inceleme çalışması olmamış, böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmamıştır. 

Ayrıca sendikalardan gönderilen bilgilendirme maillerinin kesilmesi bir yana onların bilgi 
ve duyurularını iletebilmesi için sendikaların WEB adresinin linki TRT Kurumsal Portahmıza 
konmuştur. Sendika istediği her bilgilendirmeyi bu linkler vasıtasıyla yapabilmektedir. Fakat 
bazı sendikalar bu şekilde bilgilendirme yapmak yerine, başka e-posta adreslerinden tüm kuruma 
sürekli olarak kişileri ve Kurumu hedef alan elektronik posta göndermekte ve TRT e-posta 
hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Ayrıca TRT çalışanlarının istemediği e-postalarla posta 
kutularının sürekli dolmasına yol açarak personelin bu postalan temizlemek için uzun zamanını 
harcamasına yol açmakta ve ilgilenmesi gereken diğer işler için zaman ayırmasına engel 
olmaktadır. 

TRT, Anayasanın 133. maddesi ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
1 ve 8. maddeleri gereğince tarafsız bir kamu yayın kurumudur. Tarafsızlık ise TRT 
mensuplarının görevini yaparken siyasi veya ideolojik bir tavır ve davranış içinde olmamasını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu düzenlemeler, TRT'nin, bu yapısını ve saygınlığını 
korumak üzere getirilmiştir. Başka bir amacı bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.6l.00.00/o(::lo.O(1/fAcy:? ;Z-3///V/./2008 
Konu: : 7/5323 sayılı Soru Önergesi Cevalbı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN 

İlgi: I8/11/2008 tarih ve B.02.0.004/01985 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan Çirkin'in vermiş olduğu 7/5323 sayılı Som 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- TRT'nin gelirlerinin aylık ortalaması 63 Milyon YTL.dir. Buna karşılık aylık ortalama 
59 Milyon YTL. harcamada bulunulmaktadır. Aylık ortalama giderlerimizin içerisinde personel 
giderleri (Brüt) yaklaşık 24 Milyon YTL. dir. 
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2- Kurumumuz merkez ve taşra teşkilat birimlerinde müstakil olarak oluşturulan 15 
muhasebe birimi tarafından kayıt altına alınan muhasebe işlemleri, mevcut uygulamada 
kullanılmakta olan Gusto muhasebe yazılım programı kullanılmak suretiyle bağımsız olarak 
takip edilmektedir. Söz konusu program üzerinden 3'er aylık dönemler itibariyle konsolidasyon 
yapılmaktadır. 

Uygulamada gerek personel yetersizliği, gerekse üniteler arasında yapılan dekontlaşma 
işlemleri (para, malzeme ve müteferrik hareketlerden dolayı) nedeniyle aylık konsolidasyon 
yapılamamakla birlikte Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ile ilgili çalışmalar tamamlanıp söz 
konusu yazılımın işletmeye verilmesiyle ilgili süreçte Gusto programı üzerinden aylık 
konsolidasyon yapılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. 

3- Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığınca talep edilen bilgi ve belgeler istenilen formatına 
uygun olarak 3'er aylık dönemler itibariyle ve istenilen tarih aralığında anılan Müsteşarlığa 
gönderilmektedir. Uygulamada bu hususta herhangi bir problem olmadığı gibi Hazine 
Müsteşarlığı ile koordineli bir şekilde çalışılmaktadır. 

4, 5- Program, Haber ve Yayın hizmetlerinde çalıştırılacak personele ihtiyaç duyulması 
üzerine, Kurumumuz tarafından KPSS'nda başarılı olanlar arasından, eleman teminine gidilmiş 
olup, sınavda başarılı olan adayların puan sıralamasına göre mülakat sınavları devam 
etmektedir. 

Arz ederim. 

L-v- ~~^ 
îbrahi^ŞAJHİN 
"TJeıreîlvHidür 

14.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'in, bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/5358) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

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

Saygılarımla. , 16 Ekim 2008 

Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 

Hem gerilimden yakınıyorsunuz, hem de gerileme yol açacak açıklamaları 
bizzat yapıyorsunuz. 

O nedenle sorma gereksinmesini duydum: 

1- Bir konuşmanızda, bölücü terör nedeniyle sınırda tampon bölge isteyenleri, 
"Ağzı olan konuşuyor" diye suçladınız. Bu suçlamanızı şık buluyor musunuz? 

2- Aynı açıklamanızda, "Gerekli olan neyse yapılacak" ifadesini kullandınız. Ki, 
doğru olan da buydu. "Ağzı olan konuşuyor" demek yerine, bu tür cümlelerle 
konuşmanızı sürdürseydîniz daha doğru olmaz mıydı? Neden böyle bir üslubu 
tercih etmediniz? 

- 3 8 7 -



TBMM B: 24 2.12.2008 

3- Ağzı olan konuşmayacak da ne yapacak? Bu konuda bir öneriniz var mı? 
Herkesin ağzını kapatmasını mı istiyorsunuz? Başkalannın konuşmaları, 
gerektiğinde önerilerde bulunmaları sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? 

4- "Ağzı olan konuşuyor" derken, "Benden başka kimse konuşmasın" mı demek 
istiyorsunuz? Herkesi suçlama ve azarlama konusunda kendinizi imtiyazlı mı 
görüyorsunuz? 

5- Partinizin 14 Ekim 2008 günkü Meclis Grubu'nda yaptığınız konuşmada, "Son 
zamanlarda nedense benim ve arkadaşlarımın ifadelerini kıskananlar mı var 
anlamıyorum? Bunları çözmekte biraz zorlanıyorum" dediniz. Bu ne anlama 
geliyor? Bir başbakanın ifadeleri neden kıskanılsın ve kim kıskansın ki? 

6- Aynı konuşmanızda, "Medeni bir milletin üyeleri olarak toplumsal 
meselelerimizi, yine medeni bir dille konuşabilmeliyiz. Etki alanı ve boyutları 
küçük de olsa bu düşmanlık dilini mahkûm etmeliyiz. Şiddetin dilini, öfkenin 
dilini tecrit etmeliyiz" dediniz. Bu sözünüz, "Ağzı olan konuşuyor" ifadenizle 
çelişmiyor mu? 

Yine aynı konuşmanızda, "Ülke ve toplum olarak terörle mücadelede ilk 
yenmemiz gereken düşman öfkemizdir, öfkemiz olmalıdır" ifadesini de 
kullandınız. Bu cümlenizi, "Öfke de bir hitabet sanatıdır" ifadenizle 
bağdaştırmak mümkün müdür? 

"Bu ülkede yüksek sesle konuşan herkes, sözünün nereye varacağına dikkat 
etmelidir" ifadeniz de aynı konuşmanızda yer alıyor. Siz de yüksek sesli 
konuşmalarınızda bu uyarınıza uyuyor musunuz? 

Aynı konuşmanızda, 30 yıldır terörden geçinenlerin olduğunu ileri sürdünüz. 
Bunların kimler olduğunu açıklar mısınız? Şimdi nasıl bir gelişme oldu ve nasıl 
bir süreç geçti ki, terörden geçinenler rahatsız olma noktasına geldi? 

10-Hem, "Terörle mücadele konusunda devletimizin tüm kurumlarında güçlü ve 
tam bir irade söz konusudur. Birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içinde 
bir irade var. Aynı gayreti ve katkiyı siyasî partilerimizden, sivil toplum 
örgütlerinden, aydınlarımızdan, üniversitelerimizden, medyamızdan da 
bekliyoruz" diyorsunuz, hem de konuşanları, "Ağzı olan konuşüygr"..diye 
suçluyorsunuz. Bu ne anlama gelmektedir? 

11-Yine aynı konuşmanızda, bazı kimselerin, "ülkemizin muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmasını provoke ve sabote etmek için ellerinden gelen gayreti 
gösterdiklerini" ileri sürdünüz. Bunlar kimlerdir? 

12-Gruptâki konuşmanızda medyaya da çattınız; "Ama tabii medya, yine her 
zamanki yalan ve yanlış haberleri verdi. Toplantı öncesi tabloyu göstermek 
suretiyle verdi. Toplantıdakini vermedi" dediniz. Medya, sizinle ilgili her haberi 
vermek zorunda mıdır? Medyayı, hükümetinizin ve partinizin sözcüsü olarak 
mı görüyorsunuz? Medyanın; istediği haberi verme, istemediğini vermeme 
özgürlüğü yok mudur? 
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T.C 
DEVLET BAKAM VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ S>oO 
Konu: Soru Önergesi ^ j ^ , r j ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.11.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5358-9256/19675 saydı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ'ın Sn. Başbakanımız'a tevcih ettiği 
7/5358 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEÎ 
Devlet Bakam/ve 

Ek: 1 adet soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN YAĞIZ'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/5358 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan'in partisinin il ve ilçe kongrelerinde ülkenin ve toplumun 
temel sorunları ve konjönktürel gelişmeler konusunda siyasi, sosyal ve ekonomik 
değerlendirmeler yapmasından daha tabii bir şey olamaz. 

Demokratik hukuk devletinde bir siyaset adamının, hele ki bir Başbakanın 
yaptığı konuşmalar toplumu bilgilendirmeye dönük değerlendirmeleri için bir 
tahditten söz etmek, hem demokrasi hem cumhuriyet gerçeğiyle tezat teşkil eder. 

Demokratik gelenek, açık toplum ve saydamlık gelişmiş modern ülkelerin en 
temel niteliğidir. 

-389 
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15.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı orta dalga radyo vericilerinin kapatıl
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/5362) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Saygılarımla. 

< ^ ^ ~ 
Ali ihsan Köktürk 

CHP Zonguldak Milletvekili 

6 Ekim 2008 tarihli yazı ile radyo yayınlarını ülkemizin en ücra noktalarına kadar 
ulaştıran orta dalga vericilerinin bir bölümü 13 Ekim tarihinde kapatılacağı, diğerler orta 
dalga vericilerinin bir bölümünün 06.00-10.00 arasında, bir bölümünün de 13.00-14.00 
saatleri arasında çalışacağı taşra teşkilatına duyurulmuştur. 

13 Ekim 2008 tarihinde Erzurum ve Mudanya orta dalga vericileri kapatılmış, diğer 
vericilerin yayınları da sınırlandırılmıştır. 

Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir Orta Dalga vericilerinden 06.00-10.00 arasında 
Radyo—l yayını yapılacak. Denizli, Malatya Orta Dalga vericilerinden saat 13.00-14.00 
arasında Radyo-1 yayını yapılacağı, 

Ağrı, Ankara (Polatlı), Van Uzun Dalga vericilerinden13.00M4.00 saatleri arasında 
Radyo-1 yayını yapılacağı, 

Çukurova (Kazardı), Diyarbakır (Çınar), Trabzon orta dalga vericilerinden 06.00-
10.00 saatleri arasında bölgesel yayın yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Günde 12 saat canlı yaym yapan bölge radyolarını orta-dalga vericiler sayesinde 
ülkemizin en ücra köşelerindeki yurttaşlarımızın yanında komşu ülkeler de rahatlıkla 
dinleyebiliyordu. ]...:.-, 

Antalya Bölge Radyosu'nun yayını orta dalga vericiler sayesinde Afyon, İsparta, 
Burdur, Muğla, Kıbrıs hatta Libya ve İtalya'dan bile dinlemek mümkündü. 

Trabzon Radyosu'nun yayınlarını da Ünye-Hopa arasındaki bölgede ve karşı yakadaki 
Kırım yarımadası, Sochi gibi yerlerde dinlemek mümkündü. 

Bu bilgiler ışığında; 
1. Erzurum ve Mudanya orta dalga vericilerinin kapatılmasının gerekçesi nedir? 
2. Yukarıda belirtilen diğer orta dalga ve uzun dalga vericilerinin günün belirli 

saatlerinde çalıştırtmasının gerekçesi nedir? 
3. TRT radyolarının yayınlarını yalnızca orta dalgadan dinleyebilenler bu hizmeti nasıl 

alacaklar? 
4. Bu karar sonucu bölgesel yayınların o bölgede yaşayan yurttaşlarımız tarafından 

dinlenememesi, yurttaşlarımızın kendileri için kendi bölgelerinde üretilen yayınlara 
ulaşamaması gibi bir sonuç doğurmayacak mıdır? 

5. TRT radyo yayıncılığını terk mi etmektedir? 
6. Halktan yayın bedeli olarak para toplayan TRT artık halka hizmet üretmeyecek midir? 
7. Yukarıda belirtilen vericilerin kapatılması ve bazı vericilerin çalışma saatlerinin 

sınırlandırılması sonucunda radyo yayınını alamayacak yurttaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi önlemler alınmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 02045 

Konu : 27/11/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.11.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5362-9313/19795 sayılı yazı. 
b) 19.11.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-97-18/4564 sayılı yazı. 
c) 27.11.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.6100/090.04/606 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/5362 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c) 
yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (c) yazı 

Devlet Bakanı 

„iv?/;/'f../2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN 

İlgi: 19/11/2008 tarih ve B.02.0.004/01996 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün vermiş olduğu 7/5362 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Mudanya radyo verici istasyonu kapsama alanı Çatalca istasyonu tarafından 
kapsanmaktadır. Bu vericinin yıllık enerji ve yedek malzeme gideri yaklaşık 2 Milyon YTL dir. 
Diğer giderlerle birlikte bu değer 2,5 Milyon YTL ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca bu verici çok 
eski olması nedeniyle yedek malzeme temin edilememektedir. 

Erzurum Radyo Verici istasyonu kapsama alanı da Ağrı istasyonu tarafından 
kapsanmakta olup bu istasyonun yıllık enerji gideri de yaklaşık 600.000.-YTL civarındadır. 
Diğer giderlerle birlikte bu değer 1 Milyon YTL ye kadar çıkmaktadır Ayrıca bu vericinin de çok 
eski olması nedeniyle yedek malzeme temin edilememektedir. 
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Prof.Dr.Mehıftet AYDIN 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 /&p.a(/ f>oh 
Konu: : 7/5362 sayılı Soru Önergesi Cevabı 
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Söz konusu iki vericinin yıllık işletme giderlerinin 3,5 Milyon YTL civarında olmasına 
rağmen dinleyici sayısı %1,5 civarında kalmakta olup yayıncılık maliyeti çok yüksektir. Yapılan 
araştırmalara göre vatandaşların radyo yayınlarını %94 oranında FM bandındaki vericilerden 
dinlemekte olduğu tespit edilmiştir. 

Bu oranın yüksek olmasındaki en önemli faktörün, GM Radyo yayınlarının kalitesinin 
mevcut teknoloji ile FM yayını ses kalitesine ulaşamamasından dolayı özellikle müzik yayını 
açısından uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. 

TRT- FM yayınlarımızın kapsama alanı coğrafyanın %99'u düzeyinde olup, GM 
yayınlarına göre çok daha kaliteli ses sağlamaktadır. 

Ayrıca mevcut radyo alıcılarının %70'inden fazlasında Uzun Dalga bandı 
bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle adı geçen iki istasyonun yayınlarının susturulması uygun görülmüştür. 

2- TRT -FM programının kapsama alanı coğrafi olarak %99 düzeyindedir. 2008 
yılında ekonomik ömrünü doldurmuş FM vericilerin yenilenmesi ve kapsama alanlarının 
artırılması amacıyla yaklaşık 8,25 Milyon YTL lik yatırım yapılmaktadır. Ayrıca Uzun Dalga 
Radyo Vericileri yerine Orta Dalga Radyo Verici ağının daha etkin kullanılması için frekans 
planlama ve tahsis çalışmaları sürdürülmektedir. 

3- TRT'nin tüm radyo programlan FM bandından yayınlandığı gibi, hem uydu 
aracılığı ile hem de TRT WEB sitesinden de iletilmektedir. 

4- GM yayınlarının dinleyici sayısı çok marjinal düzeyde olmasına karşılık yayıncılık 
maliyeti çok yüksektir. Yayın saatlerinde yapılan kısıtlamalarda elde edilen tasarruf ile 
ekonomik ömrünü doldurmakta olan GM Verici sistemleri önümüzdeki yıllarda Sayısal GM 
Yayıncılığına (DRM) uygun yeni teknoloji ürünü, verimliliği çok yüksek olan vericilerle 
yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bölgesel yayınların Radyo-4 Milli FM şebekesi üzerinden 
zaman paylaşımlı olarak yapılması planlanmıştır. 

5- TRT Radyo yayınlarının güçlendirilip, yüksek kalitede ve daha etkin olarak 
dinleyicilere ulaştırılması amacıyla yalnızca 2008 yılında yaklaşık 8.25 milyon YTL yatırım 
yaptığı gibi 2007 yılı içersinde de Trabzon, Çukurova ve Antalya istasyonlarına ait 3 adet 300 
kW gücündeki Orta Dalga GM Radyo Vericilerinin yeni teknoloji ürünü, yüksek verimliliğe 
sahip vericilerle yenileme karan almış olup bu karar doğrultusunda satın alman verici sistemleri 
montaj aşamasına gelmiştir. 

Kurumumuzun Ulusal ve Bölgesel FM Radyo yayınlarının. Mayıs 2008 itibarıyla. Yurt 
içi kapsama oranları aşağıdaki gibidir. 

Radyo-l:%91 
Radyo-2: % 99.9 
Radyo-3: % 90 
Radyo-4: % 70 

Yeni alınacak olan; 25 adet 1 kW, 101 adet 5 kW, 3 adet 10 kW ve 4 adet 15 kW FM 
verici ve Kurumumuzca imalatı yapılan yaklaşık 75 adet 250W FM vericilerle bu oranlann %99 
seviyelerine çıkarılması planlanmaktadır. 

6- Kurumumuz yalnızca yurtiçine değil yurtdışındaki soydaşlarımızın da yayın 
izlemeleri için Trakya. Ege ve Güney sınırlarımızdaki yayınları güçlendirip daha etkili yayıncılık 
yapmayı planlamakta olup bu konudaki yatınm çalışmaları devam edecektir. Ayrıca KKTC'ne 
de FM verici kurarak hem Kuzey Kıbrıs'ın hem de güney sahillerimizin daha etkili Radyo yayını 
alması sağlanacaktır. 

- 3 9 2 -



TBMM B: 24 2.12.2008 

7- Yukarda açıklanan projelere ilave olarak radyo yayınlarının daha etkin 
izlenebilmesi amacıyla başta İstanbul olmak üzere 8 ana vericimizde anten sistemleri 
güçlendirme çalışmaları da devam etmektedir. Kurumumuzun genlik modülasyonlu verici 
şebekesini iptal etmesi söz konusu değildir. Bu vericilerimiz yenilenerek daha etkin ve ekonomik 
yayıncılık için günün şartlanna ve güncel teknolojiye uygun olarak yatınmiarımız devam 
edecektir. 2009 ve 2010 yıliannda FM verici şebekesinin güçlendirilmesi ve yaygmlaştınlması 
için yatınmlanmız devam edecektir. TRT Radyo yayınlanmızm vatandaş lanmız tarafından 
kaliteli bir şekilde dinlenilmesini sağlayacak şekilde iletmek temel politikamızdır. 

Arz ederim. 

16.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'in, mal beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/5446) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

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

Saygılanmla. 22 Ekim 2008 

Süleyman Yağız -Jx^X~L^ 
DSP İstanbul Milletvekili " " ^ O * \ J 

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde mal beyanınızla ilgili olarak 
şu bilgilere yer verilmektedir: 

u12 Eylül 2007 tarihi itibariyle Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın mal 
beyanı aşağıda sunulmuştur. 

A- TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ 
1-Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa (40 bin YTL) 
2-Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (10 bin YTL) 

B- BANKA VE MENKUL DEĞERLER 
Banka hesaplarında 1.803.854 YTL ile 9.890 Euro (Şirket Hisselerinin satış geliri, 
emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı.); 

C-ALACAKLAR 
312.500 YTL 

D- EŞİNE AİT TAŞINIR MAL BİLGİLERİ 
2006 model Wolkswagen Passat araba." 

- 3 9 3 -



TBMM B: 24 2.12.2008 

Bu bağlamda sormak istiyorum: 

1- Mal beyanınızı Başbakanlık Basın Merkezi'nln internet sitesinde 
yayımlayarak kamuoyuna sürekli açık tuttuğunuza göre şeffaflığı tercih 
ediyorsunuz. O zaman mal beyanınızı, yasal bir gereklilik olmamasına 
karşın, belli aralıklarla, örneğin her yıl yenileyerek açıklamayı düşünüyor 
musunuz? 

2- Mal beyanın şeffaflaştırılması için yasal düzenleme yapılması konusunda bir 
çalışmanız var mı? 

3- Mal beyanınızda 312.500 YTL alacaklı görünüyorsunuz? Bu alacaklarınızı 
tahsil edebildiniz mi? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/ $ © * 
Konu :Soru Önergesi 

O.2. - \1. • SLs*s*< 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :17/11/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5446-9401/19961 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/5446 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ye 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN YAĞIZ'IN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 17.11.2008 TARİH VE 7/5446 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

3628 Sayılı Kanunda; 

Kimlerin mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları, mal 
bildiriminin konusu, mal bildiriminin verilme zamanı, bildirimin ne zaman 
yenileceği ve mal bildiriminin verileceği merciler ile süresinde mal 
bildiriminde bulunulmaması halinde uygulanacak müeyyideler ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir. 

Sayın Başbakan'da bu kanun kapsamında olup, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na kanunda belirtilen süre içerisinde mal bildiriminde 
bulunmuşlardır. 

17.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, bazı diplomatik görüşmelere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/5457) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini aız ederim. 17.10.2008 

^ Murat ÖZKAK Murat I 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

"Postal Yalayıcı** şeklinde bahsettiğiniz kişilerle bugün diplomatik seviyelerde 

görüşmeler yapılmaktadır. 

1) "Postal Yalayıcı" olarak nitelendirdiğiniz Barzani mi değişti, yoksa siz mi 

değiştiniz ki bogttn aynı şahısla diplomatik seviyelerde görüşmeler 

yapılmaktadır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/&2>2i 

Konu: Soru Önergesi © <z_ * ^ " ^°° 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 14.11.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9402 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sn. Murat ÖZKAN'ın tarafima tevcih ettiği 7/5457 sayılı yazılı 
soru önergesine verilen cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. \ 

Devlet Bakan/ve 
Ek-1 adet soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ MURAT ÖZKAN'IN DEVLET BAKANI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. CEMİL ÇİÇEK'E TEVCİH ETTİĞİ 

7/5457 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Devlet politikaları bir şahsa müteallik politikalar değildir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

24 U N C U BİRLEŞİM 
2 ARALIK 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

2 

3^ 

5 

6_ 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTTRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M I L L E T I N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 2 - 3 Aralık 2008 Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular 

ve diğer denetim konularının görüşülmemesi, 

2 Aralık 2008 Salı günkü birleşiminde 15.00 - 23.00, 3 - 4 Aralık 2008 Çarşamba ve 
Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 11.00 - 23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

4 Aralık 2008 Perşembe günkü birleşiminde 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 
görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 5 Aralık 2008 Cuma günü de Kanun Tasarı ve 
Tekliflerini görüşmek üzere 14.00'te toplanması ve 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 18.11.2008 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun 2 Aralık 2008 Salı günkü birleşiminde 10/21 ve 10/94 esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi ve bu görüşmenin ardından kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 27.11.2008 tarihli 23 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
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. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* (10/203) Esas Numaralı (Yasa Dışı 
Dinleme) Meclis Araştırması 
Komisyonu 
02.12.2008 Sah-Saat: 15.15 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 ARALIK 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/115), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

>Ctk 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 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 Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

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) (Görüşme günü: 2.12.2008 Sah) 

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) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 
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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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. - Aydm 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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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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 uyarmca 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) (Görüşme günü: 2.12.2008 Salı) 

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 sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

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) 

- 9 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPELMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 

Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 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 Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

- 1 1 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPELMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

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 uyarınca 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 alınması 
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 tannandaki 
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 uyarmca 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) 
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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) 

131 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Barajı'nm 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) 

- 15 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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'm, 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 îlinin 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 Süha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 Kılıçdaroğlu 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 alman 
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) 
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219. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
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) 

221. - 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 
Süha 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) 

228. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 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) 

229. - 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) 
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230. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

231. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

232. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

233. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

234. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

235. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

236. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

237. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

7-SÖZLÜ SORULAR 

>Çtk 

- 24 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - 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) (*) 

3. 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) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 21.11.2008) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları 
Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

8. 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) 

9. - 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) 

10. X - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) 
(S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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11. 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. 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) 

15. - 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. - 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 
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22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 
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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) 

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. - 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) 

42. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

43. 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) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 
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48. 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) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. 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) 

58. 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) 
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59. 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) 

60. 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

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

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. 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) 

70. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 
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71. - 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) 

72. 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) 

73. 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) 

74. 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) 

75. 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) 

76. 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) 

77. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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 
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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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - 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 
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) 

85. - 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) 

86. - 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 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) 

87. - 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) 

- 32 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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 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) 

93. - 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) 

94. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 
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95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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 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) 

100. - 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) 

101.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'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) 
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102.- 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) 

103. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'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 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm 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) 

108. - 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) 
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109. - 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) 

110.- 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) 

111. - 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) 

112.- 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) 

113. - 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) 

114.- 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) 

115. - 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) 

116.- 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 
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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) 

117.- 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) 

118. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121.- 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) 

122. - 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) 

123. - 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 
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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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. 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) 

130. - 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) 

131.- 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) 
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132.- 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 (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133. - 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) 

134.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'mn 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 Baratalı'mn 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 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) 

139. - 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) 

140.- 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) 
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141. - 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 (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'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 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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 Kıhçdaroğlu'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) 

147. - 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) 

148. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
149. - 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) 

150. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkmda 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

154.- 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
157. - 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) 
158.- 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) 

159. 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) 

160.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "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) 

161.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanmda 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

162. 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) 

163. 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) 

164. 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) 

165. - 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) 

166. 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) 

167.X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

24 U N C U BİRLEŞİM 
2 ARALIK 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 
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3^ 

5 

6_ 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTTRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M I L L E T I N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 2 - 3 Aralık 2008 Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular 

ve diğer denetim konularının görüşülmemesi, 

2 Aralık 2008 Salı günkü birleşiminde 15.00 - 23.00, 3 - 4 Aralık 2008 Çarşamba ve 
Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 11.00 - 23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

4 Aralık 2008 Perşembe günkü birleşiminde 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 
görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 5 Aralık 2008 Cuma günü de Kanun Tasarı ve 
Tekliflerini görüşmek üzere 14.00'te toplanması ve 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 18.11.2008 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun 2 Aralık 2008 Salı günkü birleşiminde 10/21 ve 10/94 esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi ve bu görüşmenin ardından kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 27.11.2008 tarihli 23 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
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. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* (10/203) Esas Numaralı (Yasa Dışı 
Dinleme) Meclis Araştırması 
Komisyonu 
02.12.2008 Sah-Saat: 15.15 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 ARALIK 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/115), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

>Ctk 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 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 Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

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) (Görüşme günü: 2.12.2008 Sah) 

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) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 
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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) 

- 5 - 24 UNCU BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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. - Aydm 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 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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 uyarmca 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) (Görüşme günü: 2.12.2008 Salı) 

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 sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

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, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 

Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 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 Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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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 uyarınca 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 alınması 
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 tannandaki 
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 uyarmca 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) 
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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) 

131 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Barajı'nm 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'm, 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 îlinin 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 Süha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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) 

- 2 1 - 24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 Kılıçdaroğlu 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 alman 
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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

219. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
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) 

221. - 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 
Süha 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) 

228. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 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) 

229. - 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) 
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230. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

231. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

232. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

233. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

234. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

235. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

236. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

237. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

7-SÖZLÜ SORULAR 

>Çtk 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - 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) (*) 

3. 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) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 21.11.2008) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları 
Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

8. 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) 

9. - 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) 

10. X - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) 
(S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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11. 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. 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) 

15. - 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. - 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 
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22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 
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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) 

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. - 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) 

42. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

43. 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) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 
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48. 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) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. 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) 

58. 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) 
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59. 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) 

60. 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

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

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. 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) 

70. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 
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71. - 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) 

72. 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) 

73. 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) 

74. 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) 

75. 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) 

76. 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) 

77. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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 
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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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - 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 
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) 

85. - 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) 

86. - 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 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) 

87. - 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) 
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88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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 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) 

93. - 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) 

94. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 
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95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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 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) 

100. - 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) 

101.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'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) 
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102.- 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) 

103. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'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 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm 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) 

108. - 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) 
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109. - 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) 

110.- 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) 

111. - 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) 

112.- 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) 

113. - 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) 

114.- 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) 

115. - 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) 

116.- 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 
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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) 

117.- 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) 

118. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121.- 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) 

122. - 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) 

123. - 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 
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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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. 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) 

130. - 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) 

131.- 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) 
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132.- 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 (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133. - 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) 

134.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'mn 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 Baratalı'mn 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 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) 

139. - 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) 

140.- 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) 
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141. - 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 (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'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 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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 Kıhçdaroğlu'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) 

147. - 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) 

148. - 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) 
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149. - 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) 

150. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkmda 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

154.- 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
157. - 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) 
158.- 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) 

159. 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) 

160.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "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) 

161.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanmda 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

162. 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) 

163. 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) 

164. 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) 

165. - 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) 

166. 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) 

167.X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 242) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) 
Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt 
Bölge Ofisi Anlaşmasmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/397) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; tali olarak Tarım, Orman ve Köyişleri, esas olarak da Dışişleri Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 02/10/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/736 Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1086 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Toprakları Arası ve ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara

sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1258 Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konu
larda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasansı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatı-

rımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 242) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tek

nolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala -Kipi 

Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa 
Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /1294 Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusun
da Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kara
yoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /13 20 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /l 322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1 /13 24 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 242) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1346 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgü
tü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinema
cılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya 
Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusya'nın 
Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1 /l 364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 
32748 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
32805 Türkiye Cumhuriyeti Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Or

mancılık Bakanlığı Arasındaki Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMIK) Arasında Ya
tırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Korama Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatlan Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 242) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16/04/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1355/1730 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29/3/2007 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 
Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Reform Programı çerçevesinde teşkilatın faaliyetle

rinin yerinden yürütülmesi amacıyla Orta Asya Alt Bölge Ofisi kurulmaktadır. İlk etapta Afrika ve 
Orta Asya'da birer Alt Bölge Ofisi kurulması planlanmış ve BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 
aday ülkelerle görüşmeler yapılmıştır. Ülkemiz, aşağıda sıralanan avantajları dikkate alarak Orta As
ya Alt Bölge Ofisine ev sahipliği yapmayı önermiş ve bu teklif BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafın
dan kabul görmüştür. 

Ülkemizde Gıda ve Tarım Örgütü Alt-Bölge Ofisi kurulması halinde; Türk uzmanlarının Gıda 
ve Tarım Örgütünün bölge ülkelerinde uygulayacağı projelerde görevlendirilebilmesi ve Gıda ve Ta
rım Örgütü bünyesinde çalıştırılabilmesi; ülkemizde Gıda ve Tarım Örgütünün düzenleyeceği ulus
lararası toplantıların sayısının artması ve bu toplantılara katılacak kişilerin ülkemize yapacakları zi
yaretlerle ülkemizin turizmine ve tanıtımına katkı; Gıda ve Tarım Örgütünde daha aktif bir rol alma 
imkanı doğası ile Gıda ve Tarım Örgütünün karar ve politikalarına yön verilebilecek, güncel tarım 
bilgilerinin daha kolay takip edilerek dünya tarım politikalarına uzak kalınmaması; Gıda ve Tarım Ör
gütünden, gerek proje ve gerekse nitelikli uzman talebinin karşılanmasının daha kolaylaşması ve Gı
da ve Tarım Örgütü altındaki tarım ve balıkçılık komitelerinin toplantıları (GFCM, EUFMD, EPPO) 
ile Gıda ve Tarım Örgütünün işbirliği içerisinde bulunduğu diğer uluslararası organizasyonların ül
kemizde düzenleyecekleri toplantı sayılarında artışlar sağlanacaktır. 

Ayrıca, Gıda ve Tarım Örgütü Alt-Bölge Ofisi kurulması ile; ülkemize gelecek yabancı heyet
lere, ülkemizdeki tarım tesisleri ile tarımsal yan sanayiyi tanıtarak uluslararası ticaretin geliştirilme
si; Orta Asya Cumhuriyetleri ile projelerin daha kolay yürütülerek, Gıda ve Tarım Örgütü dışındaki 
organizasyonların daha kolay finansmanı; Gıda ve Tarım Örgütü projelerinde yer alan ekipman des
teğinin ülkemizdeki şirketlerden sağlanabilmesi; Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya gibi coğrafi böl
gelerdeki uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen program ve projelerin Türkiye üzerinden yön
lendirilmesi dış politika hedeflerimizden biri olduğundan, bu şekilde ülkelerle ikili ilişkilerimizin 
çok taraflı boyut kazanması ve Orta Asya politikamız bağlamında, özellikle BM Güvenlik Konseyi 
üyeliği adaylığımız çerçevesinde ülkemizin görünür bir durumda olması gerçekleştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 242) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/397 14/02/2008 

Karar No.: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 16/04/2007 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) 
Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı" dönemin yenilenmesi nedeniyle kadük olmuş, ancak Hükümetin 02/10/2007 ta
rihli yazısıyla İçtüzüğün 77 nci maddesine istinaden yenilenmiştir. Adı geçen Tasarı Başkanlığınızca 
16/10/2007 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 14/02/2008 tarihli 4 üncü toplantısında, Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Reform Programı çerçevesinde kurulan Or
ta Asya Alt Bölge Ofisine Türkiye'nin ev sahibi olmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bu
lunmakta ve bu çerçevede GTÖ ile işbirliği ve eşgüdümün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; yürütme makamlarının çok ciddi çabalarıyla, 
Azerbaycan ve beş Orta Asya Türk Cumhuriyetine hizmet üretecek Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisinin, Ankara merkezli olarak kurulmasının, ülkemiz için kı
vanç duyulacak bir girişim olduğu belirtilmiş ve Tasarıyla onaylanması uygun bulunan anlaşmanın 
ülke menfaatleri bakımından gerekliliği ve yerindeliği vurgulanmıştır. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 
23 üncü maddesine istinaden, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilme
siyle yetinilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Vahit Kirişçi Mehmet Erdoğan Nuri Uslu 

Adana Adıyaman Uşak 

Kâtip Üye Üye 

Özlem Müftüoğlu Özkan Öksüz Ertekin Çolak 

Gaziantep Konya Artvin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 242) 



Üye 

Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 

Üye 

Orhan Karasayar 

Hatay 

Üye 

Abdullah Çetinkaya 

Konya 

Üye 

Vahap Seçer 

Mersin 

Üye 

Ali İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 

Üye 

İbrahim Yiğit 

İstanbul 

Üye 

Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 

Üye 

Abdülkadir Akçan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Ali Koyuncu 

Bursa 

Üye 

Ahmet Ertürk 

Aydın 

Üye 

Eşref Karaibrahim 

Giresun 

Üye 

İbrahim Binici 

Şanlıurfa 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 5 Haziran 2008 

Esas No.: 1/397 
Karar No.: 77 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 22 nci dönemde, 16/4/2007 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" dönemin sona ermesi nede
niyle hükümsüz sayılmıştır. Tasarı, Bakanlar Kurulunca 2/10/2007 tarihinde yenilenerek Başkanlık
ça 16/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna esas komis
yon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 29/5/2008 tarihli 13 üncü top
lantısında Dışişleri Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla 
görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 

- GTÖ'nün tüzel kişiliğinin Ülkemiz tarafından tanınması ve hukuki işlemlerde bulunabilmesi
ne imkan verilmesi, 

- Ülkemizde kurulacak GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Merkezine dokunulmazlık tanınması ve 
Merkezin güvenliğinin sağlanması, 

- GTÖ'nün mal varlığına hukuki ve cezai tedbirlere karşı muafiyet sağlanması, 

- GTÖ malvarlığı ile gelirlerinin her türlü vergi, harç ve resimlerden muaf tutulması, 

- GTÖ memurlarına hukuki ve cezai alanda sağlanan bağışıklıklar, 

- Anlaşma kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm usulü, 

- Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 

konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Anlaşma ile GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Ülkemizde kurulmasının sağlandığı, 
- Alt Bölge Ofisinin Ülkemizde kurulmasının tarımda yaşanan gelişmelerden Ülkemizin ve Or

ta Asya Türk Cumhuriyetlerinin daha hızlı haberdar olmasına imkan sağlayacağı, 

- Alt Bölge Ofisi ile GTÖ'nün Orta Asya ile ilgili politikalarını Türkiye üzerinden yürüteceği, 
- Alt Bölge Ofisinin Türkiye'de kurulmasının, Ülkemize gelecek heyetler vasıtasıyla ticaret ve 

turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be

nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
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Komisyon üyelerinden Tekirdağ Milletvekili Necip Taylan ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanver-
di'nin Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 
Fevzi Şanverdi 

Hatay 
Özel Sözcü 

Üye 
Canan Arıtman 

İzmir 

Üye 
Mehmet Şahin 

Malatya 

Başkanvekili 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Necip Taylan 

Tekirdağ 
Özel Sözcü 

Üye 
Abdürrezzak Erten 

İzmir 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey 

Mardin 

Üye 
Mustafa Kuş 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Suat Kınıklıoğlu 

Çankırı 

Üye 
Zeynep Dağı 

Ankara 

Üye 
Hüseyin Tuğcu 

Kütahya 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GIDA 
VE TARIM ÖRGÜTÜ (GTÖ) ARASINDA 
GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti adına 27 Temmuz 2006 tarihinde imzala
nan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş
miş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) 
Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaş
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GIDA 
VE TARIM ÖRGÜTÜ (GTÖ) ARASINDA 
GTÖ ORTA ASYA ALT BÖLGE OFİSİ 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile 

Birleşmiş Milletler(BM) Gıda ve Tarım Örgütü(GTÖ) 
arasında 

GTÖ Orta Asya AH Bölge Ofisi 

Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ve 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

Alt-Bölge Ofislerinin kurulması da dahil olmak üzere GTÖ içinde reformların uygulanması 

konusunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 33.Konferansında alınan kararlara 

uygun bir anlaşma yapma arzusu ile aşağıda belirtildiği şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

Madde I 
Tanımlar 

Bölüm 1 

Bu anlaşmada; 

a) "GTÖ" ifadesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü anlamına gelmektedir. 

b) "Alt-Bölge Ofisi" ifadesi Türkiye'de kurulan GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi 

anlamına gelmektedir. 

c) "Hükümet" ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti anlamına gelmektedir. 

d) "Genel Direktör" ifadesi, GTÖ'nün genel direktörü, kendisinin görevde olmaması^ 

esnasında genel direktör yardımcısı ya da genel direktör adına hareket etm/rff üteelc-C».* \ . 

genel direktör tarafından görevlendirilmiş her hangi bir memur anlamına gejjpeĵ teji 

r <«-
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e) "Alt Bölge Koordinatörü" ifadesi, GTÖ'nün Orta Asya Alt-Bölge Koordinatörü ve 

onun yokluğunda, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekili anlamına gelmektedir. 

0 "'Yetkili Türk Makamları" ifadesi, Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan kanunlar ve 

teamül uyarınca ve bunların kapsamı içinde, ilgili olabilecek ulusal ve diğer Makamlar 

anlamına gelmektedir. 

g) "Türk kanunları" ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya yetkili Türk 

Makamları tarafından ya da bunların yetkisi altında çıkarılan, kanun, tüzük veya 

düzenlemeleri içermektedir. 

h) "Üye" ifadesi bir GTÖ üyesi anlamına gelmektedir. 

i) "Üyelerin Temsilcileri" ifadesi, delegasyonların bütün temsilcileri, vekilleri, 

danışmanları, teknik uzmanları ve sekreterlerini içermektedir. 

j) "GTÖ tarafından yapılan toplantılar" ifadesi, GTÖ Konferansı, GTÖ konseyi, GTÖ ve 

bu organların her hangi birinin her hangi bir komisyonu, komitesi ya da yan kuruluşu 

tarafından organize edilen uluslararası konferanslar ya da diğer toplantılar anlamına 

gelmektedir. 

k) "Alt-Bölge Ofisi Merkezi" ifadesi, bu anlaşma metninde belirtildiği üzere, Alt-Bölge 

Ofisi tarafından kullanılan bina ve müştemilatı anlamına gelmektedir ve GTÖ 

tarafından kullanılan farklı yerlerde bulunan bina ve müştemilatı da içermektedir. 

1) "GTÖ Arşivleri" ifadesi, GTÖ'ne ait veya GTÖ tarafından muhafaza edilen kayıtları, 

yazışmaları, dokümanları, el yazmalarını, sabit ve hareketli resimleri ve filmleri ve ses 

kayıtlarını içermektedir. 

m) "GTÖ memurları" ifadesi, yerel olarak istihdam edilen ve saat ücreti karşılığı ücret 

ödenen el işçileri haricindeki, Genel Direktör tarafından veya onun adına atanan tüm 

GTÖ personeli anlamına gelmektedir. 

n) "Mal varlığı" ifadesi, Madde VlII'de kullanıldığı üzere, GTÖ'ne ait olan ya da GTÖ 

Tüzüğünde yer alan işlevlerin sürdürülmesi amacıyla GTÖ tarafından muhafaza edilen 

ve yönetilen fonlar, gelirler ve diğer varlıklar dahil olmak üzere, tüm mallar anlamına 

gelmektedir. 

o) "Bağımsız Başkan" ifadesi, GTÖ Tüzüğünün V.maddesi uyarınca, GTÖ Konseyi 

Başkanı olarak hizmet etmek üzere GTÖ Konferansı tarafından tayin olunan kişi 

anlamına gelmektedir. .^.^;.^„ 

S' ~;P*% rf^T-CN 
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Madde II 

Tüzel Kişilik ve Toplantı Özgürlüğü 

Bölüm 2 

Hükümet, GTÖ'nün tüzel kişiliğini ve aşağıda yer alan hususları icra etme kabiliyetini 

tanımaktadır: 

a) Sözleşme yapmak, 

b) Taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak ve bunları elden çıkarmak, 

c) Yasal işlemlerde bulunmak 

Bölüm 3 

Hükümet, GTÖ'nün, Alt-Bölge Ofisi Merkezi içinde veya, yetkili Türk Makamlarının 

muvafakatıyla, Türkiye'de başka yerlerde toplanûlar yapma hakkını tanımaktadır. Hükümet, 

GTÖ tarafından organize edilen toplantılarda, tartışma ve karar alma özgürlüğünün 

engellenmemesini teminen uygun olan tüm önlemleri alacaktır. 

Madde III 

Alt-Bölge Ofisi Merkezi 

Bölüm 4 

Hükümet, GTÖ'ne, bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu anlaşmanın 

geçerlilik süresi boyunca, bina ve müştemilatında oturulmasını ve bunların kullanılmasını, 

Alt-Bölge Ofisinin faaliyeti için uygun donanımın kullanılmasını ve -bu anlaşmaya Ek l'de 

belirtildiği üzere-, diğer destekleri bedelsiz olarak sağlayacak ve GTÖ bunları kabul 

edecektir. 

Bölüm 5 

Hükümet, ilgili Türk kurumlan ile ortaklık halinde ve ilgili ülkelerde Binyıl Kalkınma 

Hedeflerine erişilmesini desteklemek üzere, Alt-Bölge Ofisi tarafından sağlanacak teknik 

yardımı finanse etmek amacıyla, ilk beş yıl boyunca (2007-2011) her yıl 2 milyon ABD 

Doları sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile GTÖ arasındaki ortaklığın niteliği, 

kapsamı ve şekli bu anlaşmaya Ek II olarak ilave olunacak ayrı bir Ortaklık Çerçeve;•*•••• 

Anlaşmasına tabidir. .•'v"--• ^ v 
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Maddc IV 
Alt-Bölge Ofisi Merkezinin Dokunulmazlığı 

Bölüm 6 
a) Bu anlaşma metninde öngörüldüğü üzere, Alt-Bölge Ofisi Merkezi GTÖ'nün kontrolü 

ve yetkisi altında bulunacak ve Hükümet, Alt-Bölge Ofisi Merkezinin 
dokunulmazlığını tanıyacaktır. 

b) Genel Direktör veya Alt Bölge Koordinatörünün onayı dışında ve Genel Direktör veya 
Alt-Bölge Koordinatörünce mutabık kalınan koşullar dışında, idari, adli, askeri veya 
polis menşeli olsun veya, Türkiye içinde, her hangi bir kamu görevi ifa eden başka bir 
şahıs olsun, hükümetin hiçbir görevlisi veya memuru, her hangi bir resmi görevi 
yerine getirmek üzere Alt-Bölge Ofisi Merkezine girmeyecektir. 

c) GTÖ, GTÖ Alt-Bölge Ofisi Merkezinin,-X madde hükümlerine halel getirmeksizin-, 
her hangi bir Türkiye Cumhuriyeti yasası altında tutuklanmaktan kaçınan veya, 
hükümet tarafından başka bir ülkeye iadesi istenen veya, yasal işlem ya da kanuni 
takibat yapılmasından kaçınmaya çaba gösteren şahıslar tarafından iltica yeri olarak 
kullanılmasını önleyecektir. 

Madde V 
Alt-Bölge Ofisi Merkezinin Korunması 

Bölüm 7 

a) Yetkili Türk Makamları, Alt-Bölge Ofisi Merkezinin güvenliği ve huzurunun, 
Merkeze yetkisiz olarak girme teşebbüsünde bulunan veya, Merkezin yakın çevresinde 
rahatsızlık yaratan kişi veya kişiler tarafından bozulmamasını teminen gereken özeni 
gösterecektir. 

b) Yetkili Türk Makamları, Alt-Bölge Koordinatörü tarafından istenmesi halinde, Alt-
Bölge Ofisi Merkezinde asayiş ve düzenin korunması ve suçluların Merkezden 
uzaklaştırılması amacıyla, yeterli sayıda polis gücü sağlayacaktır. 

; i . * • ^ 
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MADDE VI 

Kamu Hizmetleri 

Bölüm 8 

a) Yetkili Türk Makamları, Genel Direktör veya Alt-Bölge Koordinatörünün talep ettiği 

düzeyde, yangından korunma, elektrik, su, kanalizasyon, atık madde toplama, gaz, 

posta, telefon, teleks ve telgraf dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Alt-

Bölge Ofisi Merkezinin gerekli kamu hizmetlerinden yararlanmasını ve söz konusu 

hizmetlerin Türkiye'deki her hangi bir uluslararası kuruluşa tanınan koşullardan daha 

az elverişli olmamak kaydıyla sağlanmasını temin etmek amacıyla, kendilerine ait 

yetkileri kullanacaktır. Bu hizmetlerin her hangi birinde kesinti olması veya kesinti 

tehdidi ortaya çıkması halinde, Yetkili Türk makamları, GTÖ'nün ihtiyaçlarını, diğer 

uluslararası kuruluş temsilciliklerinin ihtiyaçları ile aynı önemde mütalaa edecek ve 

GTÖ'nün faaliyetinin haleldar olmamasını temin etmek üzere gerekli tedbirleri 

alacaktır. 

b) Gaz, elektrik veya suyun Yetkili Türk Makamları veya bunlara bağlı kuruluşlar 

tarafından sağlanması halinde, bu hizmetler GTÖ'ne, Türkiye'de bulunan her hangi 

bir uluslararası kuruluşa uygulanan en düşük tarifeyi aşmayacak özel bir tarife 

üzerinden sağlanacaktır. 

MADDE VII 

Haberleşme 

Bölüm 9 

GTÖ, resmi haberleşmelerinde, postalar, yurtdışı telgrafları, telgraflar, teleksler, telsiz telgraf 

mesajları, tele-fotolar, telefonlar ve diğer iletişimlere ve basına ve radyoya bilgi verme amaçlı 

basın tarifelerine ilişkin öncelikler ve oranlar konusunda, hükümet tarafından her hangi bir 

uluslararası kuruluşa veya, diplomatik temsilcilikleri dahil olmak üzere her hangi bir 

hükümete uygulanandan daha az elverişli olmayan bir muamele görecektir. 

Bölüm 10 

GTÖ, Birleşmiş Milletler Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Sözleşmesine uygun olarak (Madde 

5.f), resmi amaçlan için, güvenlik nedenleri ile yurda iade edilme hali gibi durumlarda, 

yerleşik diplomatik temsilciliklere sağlananla aynı koşullar altında olmak üzere, HükÂimaüfL 

ulaşım imkanlarını kullanma hakkına sahip olacaktır. «•vV""'*J?,J* ff t, * ' 

I? (O? 
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Bölümll 

a) GTÖ'nün resmi yazışmalarına veya diğer haberleşmelerine ve GTÖ'ne veya GTÖ'nün 

her hangi bir memuruna yönelik olarak gönderilen tüm yazışmalara veya diğer 

haberleşmelerine sansür uygulanmayacaktır. Söz konusu bağışıklık, aşağıda 

sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yayınları, sabit ve hareketli resimleri, videoları, filmleri 

ve ses kayıtlarını kapsamı içine alacaktır. 

b) GTÖ, diplomatik kuryelere ve torbalara tanınan aynı ayrıcalık ve bağışıklıklarla, şifre 

kullanma ve kurye ile veya mühürlü torbalar içinde yazışma yollama ve alma hakkına 

sahip olacaktır. 

MADDE VIII 

GTÖ'nün Mal Varlığı ve Vergilendirme 

Bölüm 12 

GTÖ, GTÖ'nün mal varlığı ve varlıkları, nerede olursa olsun ve kimin tarafından muhafaza 

edilirse edilsin, Genel Direktörün açık şekilde muafiyet hakkından feragat edeceği her hangi 

bir özel durum hariç olmak üzere, her türlü hukuki süreçten muafiyet hakkına sahip olacaktır. 

Ancak, muafiyet feragatinin, her hangi bir icra tedbirini kapsamayacağı kabul olunmaktadır. 

Bölüm 13 

GTÖ'nün mal varlığı ve varlıkları, nerede olursa olsun ve kimin tarafından muhafaza edilirse 

edilsin, yasama, yürütme ve yargıya ilişkin fiiller veya idari fiiller yoluyla da olsa,, arama, 

resmen talep etme, el koyma, istimlak ve başka herhangi bir şekildeki müdahaleden muaf 

olacaktır. 

Bölüm 14 

GTÖ'nün arşivleri ve genel anlamda, GTÖ'ne ait olan veya GTÖ tarafından muhafaza edilen 

tüm dokümanlar nerede bulunursa bulunsun dokunulmaz olacaktır. 

Bölüm 15 

GTÖ ve varlıkları, gelirleri ve diğer mal varlıkları; 

(a) her hangi bir türdeki doğrudan vergilendirmeden, katma değer vergisinden, 

harçlardan, geçiş ücretlerinden, dolaylı vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Ancak, 

GTÖ, gerçekte, kamu hizmetleri için alınan harçlardan daha fazla ohtıayartjp •>->"*, 

vergilerden muafiyet talebinde bulunmayacaktır. JJ\ ,»,«w*•.,•; S <;
s /P5^>JI % 

-f ,** • JT .<% * "• ((t • n . , g 
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(b) GTÖ tarafından resmi kullanımı için ithal veya ihraç edilen mallara ilişkin olarak, 

ithalat ve ihracat üzerine konulan gümrük vergileri ve yasaklardan ve 

sınırlamalardan muaf olacaktır. Söz konusu muafiyet kapsamında ithal edilen 

mal!ann,-karşılıklı olarak mutabık kalınacak şartlar dışında,- ülke içinde 

satılmayacağı kabul olunmuştur. 

(c) Yayınları, sabit ve hareketli resimleri, videoları, filmleri ve ses kayıtlarının ithali ve 

ihracına ilişkin olarak gümrük vergileri, yasaklamalar ve sınırlamalardan muaf 

olacaktır. 

Bölüm 16 

Hükümet, GTÖ'nün resmi kullanımı için gerekecek araçlarla ilgili benzin, diğer yakıtlar ve 

yağların tahsisatını vergisiz olarak yapacaktır. 

Madde IX 

Mali Kolaylıklar 

Bölüm 17 

a) GTÖ, herhangi bir mali kontrole, düzenlemeye veya her hangi türdeki moratoryuma 

maruz kalmaksızın; 

(i) Fon, altın veya herhangi bir para birimini elinde tutabilir ve herhangi bir para birimi 

cinsinde döviz hesaplan işletebilir, 

(ii) Fonlarını, menkul kıymetlerini, altın veya döviz birikimini, bir ülkeden başka bir 

ülkeye veya Türkiye içerisinde havale etmekte ve elinde tuttuğu para birimini başka 

bir para birimine çevirmekte serbest olacaktır. 

b) GTÖ, bu bölümdeki haklarını kullanırken, Hükümet tarafından yapılan herhangi bir 

takrire, sözkonusu takririn uygulanmasında GTÖ menfaatlerine zarar gelmemesi 

şartıyla gerekli itibarı gösterecektir. 
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MADDE X 

Geçiş ve Geçici ikamet 

Bölüm 18 

(a) Yetkili Türk Makamları, resmi GTÖ görevinde olduklarında, uyruklarına 

bakmaksızın, aşağıda sıralanan şahısların Türkiye'ye girişini Türkiye'de geçici ikamet 

etmelerini ve Türkiye'den çıkışlarını kolaylaştırmak üzere gerekli tüm tedbirleri 

alacak, bunların Alt Bölge Ofisi Merkezine giriş ve Merkezden çıkışlarına engel 

koymayacak ve onlara tüm gerekli korumayı sağlayacaktır: 

(i) GTÖ Konseyi Bağımsız Başkanı; GTÖ Üyelerinin, Birleşmiş Milletlerin veya 

Birleşmiş Milletlerin herhangi bir Uzmanlık Kuruluşunun temsilcileri ve bunların 

eşleri, 

(ii) GTÖ memurları ve aileleri 

(iii) Alt Bölge Ofisi memurları, aileleri ve diğer hanehalkı üyeleri 

(iv) GTÖ memurları dışında, GTÖ için görev icra eden kişiler ve eşleri 

(v) Resmi görev için Alt Bölge Ofisi Merkezine davet edilen diğer kişiler. 

Genel Direktör veya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü, bu tür kişilerin isimlerini makul bir 

süre içinde Hükümete bildirecektir. 

(b) Bu bölüm, bölüm 9(a)'da öngörüldüğü üzere ele alınacak olan, ulaşımın genel 

kesintiye uğraması durumunda uygulanmayacaktır ve ulaşım araçlarının işletilmesiyle 

ilgili olarak genel anlamda uygulanacak yasaların etkinliğine zarar vermeyecektir. 

(c) Bu bölümde bildirilen kişiler için istenebilecek vizeler bedelsiz olarak ve mümkün 

olan en kısa sürede verilecektir. 

(d) Alt bölüm (a)'da tanımlanan şahıslar tarafından resmi sıfatı ile yapılan hiçbir faaliyet, 

ilgili kişinin Türkiye'ye girmesini engellemek veya Türkiye'den çıkmasını talep 

etmek için bir neden teşkil etmeyecektir. 

(e) Aşağıdaki koşullar altında ve Alt Bölge Ofisi Koordinatörünce de kabul edilecek olan 

resmi görev ile bağlantılı olmayan faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan geçici ikamet 

hakkının kötüye kullanması durumu haricinde, yukarıda alt bölüm (a)'da bahsigeçen 

hiçbir şahıstan Türkiye'yi terk etmesi talep edilmeyecektir: 
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(i) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının önceden onay vermesi durumu dışında, 

bu tür her hangi bir şahsın Türkiye'yi terk etmesini gerektirecek yasalar kapsamında 

hiçbir yasal işlem başlatılmayacaktır, 

(ii) Bir üye temsilcisinin sözkonusu olduğu durumda, bu onay ancak, ilgili üyenin 

yetkilileriyle istişare sonucu verilecektir, 

(iii)Alt bölüm (a)'da bahsi geçen diğer şahısların sözkonusu olduğu durumlarda, böyle bir 

onay, ancak, duruma göre, Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ya da Genel Direktör, 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ya da ilgili Uzmanlık Kuruluşunun baş icra 

sorumlusu ile istişare yapıldıktan sonra verilecektir, 

(iv)Bir üye temsilcisinin sözkonusu olması halinde, duruma göre. Alt Bölge Ofisi 

Koordinatörü ya da Genel Direktör, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ya da, ilgili 

Uzmanlık Kuruluşunun baş icra sorumlusu, kendisine karşı dava açılmış bulunan 

şahsın adına, mahkemede hazır bulunma ve ifade verme hakkına sahip olacaktır 

(v) Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık hakkına sahip şahıslardan, Türkiye'ye akredite 

diplomatik elçilere uygulanacak mutat yönteme uygun durumlar haricinde, Türkiye'yi 

terk etmeleri talep edilmeyecektir. 

(0 Bu bölüm, bu bölüm ile sağlanan haklan talep eden şahısların Alt bolüm (a)'da 

açıklanan sınıfların kapsamı içine girdiklerine ilişkin makul bir kanıt getirilmesi 

şartına veya karantina ve sağlık düzenlemelerinin makul bir şekilde uygulanmasına 

engel teşkil etmeyecektir. 

MADDE XI 

Konsey Bağımsız Başkanı ve Toplantı Temsilcileri 

Bölüm 19 

GTÖ tarafından organize edilen toplantılarda, GTÖ Konseyi Bağımsız Başkanı, Üyelerin 

temsilcileri, milletlerin temsilcileri ya da gözlemcileri ve Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık 

Kuruluşlarının temsilcileri,, Türkiye sınırları içinde görevlerini icra ederken ve Alt Bölge 

Ofisi Merkezine ve diğer toplantı yerlerine ve Alt Bölge Ofisi Merkezinden ve diğer toplantı 

yerlerinden seyahatleri esnasında, Uzmanlık Kuruluşlarının Ayrıcalık ve Bağışıklıklarımla ^ 

İlişkin Sözleşmenin V. Maddesi (bölüm 13'ten 17'ye kadar -dahil-) kapsamında'vg anf la# l *0* 

,,,— *> , ti « /ğpz\ U\ 
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anlaşmanın Eki II, 1. paragrafında öngörülenlerle aynı ayrıcalık ve bağışıklıklara sahip 

olacaklardır. 

MADDE XII 

GTÖ Memurları 

GTÖ Heyetleri Üyeleri 

Resmi görevle Alt Bölge Ofisi Merkezine Davet Edilen Kişiler 

Bölüm 20 

GTÖ memurları, Türkiye'de ve Türkiye ile ilgili olarak aşağıdaki ayncalık ve bağışıklıklara 

sahip olacaklardır: 

(a) Şahsi tutuklama ve alıkoymadan muafiyet, 

(b) Resmi bagajların aranması ve bunlara el konulmasından muafiyet; şahsi bagajlara el 

konulmasından muafiyet 

(c) Alt Bölge Koordinatörü ve Alt Bölge Ofisi üst düzey memurları için şahsi bagajların 

aranmasından muafiyet, 

(d) Resmi sıfatları kapsamındaki yazılı veya sözlü ifadelerinden ve tüm eylemlerinden 

dolayı tabi tutulabilecekleri her türlü yasal işlemden muafiyet. Söz konusu muafiyet, 

ilgili kişilerin GTÖ görevlisi olmalarının son bulması halinde de devam edecektir. 

(e) GTÖ tarafından kendilerine ödenen maaş ve ücretlerde her türlü doğrudan 

vergilendirmeden muafiyet, 

(f) Türk vatandaşları dışındaki memurlar için Türkiye dışındaki kaynaklardan alınan 

gelirler üzerinde her türlü doğrudan vergilendirmeden muafiyet, 

(g) Kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için, göç kısıtlamaları ve 

yabancı tescilinden muafiyet, 

(h) GTÖ memurları için askerlik hizmetine ilişkin yükümlülüklerden muafiyet. Söz 

konusu muafiyet, ev sahibi ülke vatandaşları sözkonusu olduğunda, isimleri Alt Bölge 

Koordinatörü tarafından görevleri nedeniyle bir listeye dahil edilen ve ilgili Türk 

mevzuatına uygun olarak Hükümet tarafından onaylanan memurlarla sınırlı olacaktır. 

(i) Türk vatandaşı olmayan memurlar için, Türkiye içinde ya da başka yerde yabancı.. 

kıymetli evrak ve diğer menkul ve gayri menkul mallara sahip olma özğ'ürlüğV^O^%. 
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GTÖ tarafından istihdam olunmakta iken ve söz konusu istihdamın son bulduğu 

tarihte, söz konusu memurların anılan fonlara sahip olmalarına dair iyi bir neden 

gösterebilmeleri halinde her hangi bir tahdit veya sınırlama olmaksızın, fonları 

yabancı para birimi cinsinden Türkiye dışına çıkarma hakkı. Özellikle, fonlarını resmi 

kanallarla Türkiye'ye getirdikleri miktarla aynı para birimi içinde ve aynı meblağa 

kadar Türkiye'den çıkarma hakkına sahip olacaklardır; 

(j) Uluslararası kriz durumunda diplomatik elçilere sağlandığı üzere, kendileri, aileleri ve 

diğer hanehalkı üyeleri için koruma ve ülkesine geri döndürme imkanları, 

(k) Gümrüksüz ve ithalata konan diğer vergiler, yasaklar ve sınırlamalardan muaf olarak 

mobilyalarını ve şahsi eşyalarını Türkiye'de ilk defa görev aldıkları andan itibaren 6 

ay içinde ya da, deneme sürelerini tamamlamamış görevliler için, GTÖ'nde istihdam 

olacaklarının teyit olunmasından sonra 6 ay içinde ithal etme hakkı; aynı 

düzenlemeler, otomobil ithalatı, taşıması ve değiştirme işlemleri halinde de, benzeri 

uluslararası kuruluşların yerleşik üyeleri için yürürlükte olduğu şekilde 

uygulanacaktır, 

Bölüm 21 

GTÖ memurlarının isimleri, zaman zaman Yetkili Türk Makamlarına bildirilecektir. 

Bölüm 22 

(a) Hükümet, GTÖ'nün uluslararası sivil hizmetleri yapısı içinde P-5 ve daha üzeri derece 

sahibi, Genel Direktör tarafından tayin olunan Alt Bölge Koordinatörü ve Alt Bölge 

Ofisi üst düzey memurlarına diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık sağlayacaktır; Alt 

Bölge Koordinatörü, onun yokluğunda da yardımcısı, Diplomatik Misyon Şefi 

statüsünde olacaktır; 

(b) Bu amaçla, Alt Bölge Koordinatörü ve üst düzey Alt Bölge Ofisi memurları, Dışişleri 

Bakanlığı tarafından Genel Direktörle istişare içinde uygun diplomatik kategorilere 

alınacak ve mutat muafiyetlerden yararlanacaklardır. 

(c) Bütün GTÖ memurlarına, bu Anlaşmada tanımlanan ayrıcalık ve bağışıklıklardan 

istifade eden GTÖ memurları olduklarını belgeleyen özel bir kimlik kartı verilecektir. 
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Böiüm 23 

GTÖ memuru olmayan, GTÖ heyetleri üyesi veya resmi iş için GTÖ tarafından Alt Bölge 

Ofisi Merkezine davet edilen kişilere, alt bölüm (k)'da belirtilen hususlar haricinde, Bölüm 

20'de tanımlanan ayrıcalık ve bağışıklıklar tanınacaktır. 

Bölüm 24 

(a) Bu Madde ile tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar, bireylerin kişisel yararı için değil. 

GTÖ'nün menfaati bakımından verilmektedir. Genel Direktör, söz konusu bağışıklığın 

adaletin işleyişine engel teşkil edeceği ve GTÖ'nün menfaatlerine zarar gelmeksizin 

feragat edilebileceği görüşünde olduğu takdirde, her hangi bir görevliye tanınan 

bağışıklıktan feragat edecektir. 

(b) GTÖ ve GTÖ memurları, adaletin düzgün şekilde işlemesini kolaylaştırmak, emniyet 

mevzuatına uyulmasını temin etmek ve bu Anlaşma ile tanınan imtiyaz ve 

bağışıklıklarla bağlantılı olarak her hangi bir kötüye kullanımın ortaya çıkmasını 

önlemek üzere, her zaman. Yetkili Türk Makamları ile işbirliği yapacaklardır. 

MADDE XIII 

Lesepase 

Bölüm 25 

Hükümet, GTÖ memurları ve Konsey Bağımsız Başkanı için pasaporta denk, geçerli bir 

seyahat belgesi olarak tanzim olunan Birleşmiş Milletler Lesepase'sini tanıyacak ve kabul 

edecektir. Birleşmiş Milletler Lesepase'sine sahip olanların vize başvurulan mümkün 

olduğunca hızlı şekilde işleme konulacaktır. 

Bölüm 26 

Bölüm 24'te belirtilenlere benzer kolaylıklar, Birleşmiş Milletler Lesepase'sine sahip 

olmasalar bile, GTÖ görevleri nedeniyle seyahat ettiklerine dair bir belge sahibi olan kişilere 

tanınacaktır. 

\ *''*'7";V ,Y X ."' f**** A 
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MADDE XIV 
Genel Hükümler 

Bölüm 27 

(a) Genel Direktör ve Alt Bölge Koordinatörü, bu Anlaşma ile verilen ayrıcalık ve 

bağışıklıkların kötüye kullanılmamasını teminen her türlü önlemi alacak ve bu amaçla 

GTÖ memurları ve GTÖ adına görev ifa eden şahıslar için gerekli ve uygun 

görecekleri kuralları ve düzenlemeleri ihdas edeceklerdir. 

(b) Hükümet, bu Anlaşma ile verilen ayrıcalık ve bağışıklıkların kötüye kullanıldığını 

gösteren bir olayın meydana geldiğini mütalaa ettiği takdirde, Genel Direktör veya 

Alt Bölge Koordinatörü, talep üzerine, bu tür bir kötüye kullanımın gerçekleşip 

gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla Yetkili Türk Makamları ile istişare edecektir. 

Bu görüşmelerden Genel Direktör ve Hükümeti tatmin edecek bir sonuç elde 

edilemediği takdirde, konu Madde XV'de belirtilen yönteme göre karara 

bağlanacaktır.. 

Bölüm 28 

Alt Bölge Koordinatörü aynı zamanda Türkiye'de GTÖ'nü temsil edecek ve kendisine verilen 

yetki sınırları dahilinde olmak üzere, ülke içindeki GTÖ faaliyetlerinin tüm veçhelerinden 

sorumlu olacaktır. Alt Bölge Koordinatörü, görevlerinin etkin şekilde ifası bakımından, 

ekonominin tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörlerinde Hükümetin ilgili politika ve 

planlama düzeylerine ve ayrıca merkezi planlama makamlarına doğrudan erişime sahip 

olacaktır. GTÖ'nün kendi bütçe kaynaklarından sağlanan her hangi bir teknik yardım, 

Hükümet ve GTÖ arasındaki özel anlaşmalarla düzenlenecektir.. 

MADDE XV 
Tamamlayıcı Anlaşmalar ve Anlaşmazlıkların Halli 

Bölüm 29 

(a) Türk Hükümeti ve GTÖ, bu Anlaşma kapsamında gerekli olabilecek tamamlayıcı- C**-. 
anlaşmalar yapabilirler. 
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(b) Uzmanlık Kuruluşlarının Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşme. II No.lu Eki 
dahil olmak üzere, aynı konuyla ilgili olduğu hallerde, bu Anlaşmayı tamamlayıcı 
addedilecektir. 

Bölüm 30 
Bu Anlaşmanın veya tamamlayıcı her hangi bir anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanması 
konusunda veya Alt Bölge Ofisi Merkezi ya da GTÖ ile Hükümet arasındaki ilişkiyi etkileyen 
her hangi bir sorunla ilgili olarak GTÖ ve Hükümet arasında meydana gelen her hangi bir 
ihtilaf, müzakere yoluyla çözümlenecektir. Bu tür her hangi bir müzakere, ihtilafın hızlı bir 
şekilde çözümlenmesini teminen, iyi niyetle yapılacaktır ve söz konusu çözümü bekleyen 
taraflar, bu Anlaşmanın esas amacı doğrultusunda, GTÖ'nün. Alt Bölge Ofisi Merkezinde, 
sorumluluklarını tümüyle ve etkin şekilde yerine getirmesi ve amaçlarını ifa etmesini teminen. 
Alt Bölge Ofisi Merkezinin uygun şekilde görev ifa etmesini sağlamak üzere, gerekebilecek 
geçici tedbirleri uygulamaya koyacaklardır. GTÖ söz konusu müzakerelerin başarısızlıkla 
sonuçlanması halinde, anılan meseleyi kendi İdari Organlarına aktaracaktır. 

MADDE XVI 
Yürürlüğe Girme, Yürürlük ve Fesih İhbarı 

Bölüm 31 

(a) Bu Anlaşma, her iki Tarafça, kendi iç düzenlemelerinin gerektirdiği koşulların 
tamamlandığının bildirimi üzerine yürürlüğe girecektir. 

(b) Bu Anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin görüşmeler, Hükümet veya GTÖ'nün 
talebi üzerine gerçekleşecektir. Bu tür her hangi bir değişiklik, karşılıklı onayla 
yapılacaktır. 

(c) Bu Anlaşma, Alt Bölge Ofisinin sorumluluklarını tümüyle ve etkin şekilde yerine 
getirmesini ve amaçlarını ifa etmesini temin etmeye yönelik esas amacı ışığında 
yorumlanacaktır. 

fa 
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(d) Bu Anlaşmanın Yetkili Türk Makamlarına yükümlülükler getirdiği hallerde, söz 
konusu yükümlülüklerin ifa edilmesi konusunda nihai sorumluluk Hükümete ait 
olacaktır. 

(e) Bu anlaşma ve Hükümet ile GTÖ arasında bu anlaşmaya göre yapılan her hangi bir 
tamamlayıcı anlaşma, GTÖ'nün Türkiye'deki Alt Bölge Ofisinde yürüttüğü 
faaliyetlerinin nizami şekilde son bulması ve söz konusu Ofıs'te yer alan mal 
varlığının elden çıkarılması ile bağlantılı olarak uygulanacak hükümler hariç olmak 
üzere, Hükümet veya GTÖ tarafından, taraflardan diğerine bu anlaşmayı sona erdirme 
kararının yazılı olarak bildirilmesinden 6 ay sonra yürürlükten kalkacaktır. 

Bölüm 32 
Türkiye'de bir GTÖ Temsilciliği Kurulmasına ilişkin olarak Türk Hükümeti ile GTÖ arasında 
13 Kasım 1981 tarihinde yapılan ve 17 Mart 1982 tarihli Türk Resmi Gazetesinde yayımlanan 
Anlaşma, feshi tarihinde söz konusu anlaşma kapsamında taraflardan birinin yerine 
getirilmemiş olan her hangi bir hak, yükümlülük ya da sorumluluğunu etkilememesi 
koşuluyla, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere sona erer. 

Madde XVII 
Ekler 

Ek I ve Ek II bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu hususları 
teyiden, bu Anlaşmayı iki nüsha halinde İngilizce olarak imza etmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Birleşmiş Milletler Gıda ve 
adına Tarım Örgütü adına 
Mehmet Mehdi Eker Dr. Jacques DIOUF 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Genel Direktör 

Ankara, 27.07.2006 Roma, 4 Ağustos 2006 
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E k l 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN 

GTÖ ORTA ASYA 

ALT BÖLGE OFİSİNE 

KATKISI 

Alt Bölge Ofisinin bina ve müştemilatı ve ilgili ofis tesisleri 

1. Alt Bölge Ofisi merkezi bedelsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

tarafından sağlanacak ve Ankara'da aşağıda yer alan adreste olacaktır: 

54, İvedik Cad. Yenimahalle, Ankara 

2. Hükümet, söz konusu Anlaşmanın III. maddesi altındaki yükümlülüklerini ifa 

ederken aşağıda yer alan hususları taahhüt etmektedir: 

2.1. Münhasıran kullanılmak üzere Alt Bölge Ofisine 30-40 personelin 

ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, uygun şekilde tefriş edilmiş bina ve müştemilatın 

sağlanması. GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun olarak yenilenmiş ve 

donatılmış bu tesisler aşağıda yer alan kalemleri içerecektir: 

A. Bina ve müştemilatı: 

(i) geçici personel ve danışmanlar için ofis mekanı dahil olmak üzere, alt bölge 

ekibi için ofisler, 

(ii) Kütüphane ve dokümantasyon merkezi için bir oda, 

(iii)Yaklaşık 30 katılımcı kapasiteli bir toplantı odası 

(iv) Mutfak dahil olmak üzere bir yemekhane 

(v) 3 otoluk bir garaj 

(vi) 30 otoluk park alanı 

(vii) Depolama tesisleri 
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B. Ekipman ve mefruşat: 

(i) GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun, 30-40 personel ve toplantı odası, 

kütüphane ve mutfak için ofis mefruşatı (masalar, sandalyeler, dolaplar, raflar) 

(ii) GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun, direkt telefon hatları (yaklaşık 

16-20 ana hat), ayrı bir mini telefon merkezi (telefon santralı), bağımsız teleks ve faks 

tesisleri. 

(iii) GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun, yazılımı ile birlikte 20 kişisel 

bilgisayar ve 2 laptop, 4 ağ yazıcısı ve internet bağlantıları dahil olmak üzere ofis 

teknolojisi ekipmanı, 

(iv) GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun, 2 foto-kopi makinesi, 

(v) GTÖ tarafından öngörülen niteliklere uygun, soğutma (ve ısıtma ekipmanı), 

(vi) Hükümet ayrıca, her iki tarafça karşılıklı olarak mutabık kalındığı şekilde, 

gerekli olabilecek her hangi bir önemli tamiri yapmayı da üstlenecektir. 

Söz konusu tesisler, bu Anlaşmanın imza edilmesinin ardından 3 ayı aşmayan bir 

sürede GTÖ'nün kullanımına verilecektir. 

2.2 Güvenlik teminatı sağlamak ve Alt Bölge Ofisinin, GTÖ tarafından Türk 

makamlarına zaman zaman bildirilecek olan Birleşmiş Milletler Minimum İşletme 

Güvenliği Standartları (MİGS) ile bütünüyle uyumlu olmasını teminen gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

Yıllık işletme masrafları 

3. Hükümet, ofisin sorunsuz şekilde iş görmesini teminen, , tarafların karşılıklı 

mutabakatıyla, geçim maliyetlerindeki değişimleri yansıtmak üzere dönemsel olarak 

gözden geçirilebileceği anlayışı ile, ofisin işletme masraflarına yıllık 300.000,- ABD 

Doları nakit muhatap taraf katkısı sağlamayı kabul eder. 

.'?" -'.•,•' f**. '""' ,A 
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Personel 

4. GTÖ, aşağıda yer alan personeli Alt Bölge Ofisinde görevlendirecek ve tüm 

maaşlar ile, sosyal, tıbbi ve diğer masraflarından sorumlu olacaktır: 

• 1 alt bölge koordinatörü, 6 uluslararası olarak istihdam olunan teknik 

memur (örneğin tarımsal politika, arazi ve su, balıkçılık, ormancılık, 

bitki yetiştirme ve koruma, tarımsal yatırım ve hayvan sağlığı) ve 

uluslararası olarak istihdam olunan 1 idari memur, 

• 3 yerel olarak istihdam olunan profesyonel memur (YPM) 

• 6 genel hizmet elemanı 

5. Hükümet, aşağıda yer alan personeli Alt Bölge Ofisine sağlayacak ve tüm maaşlar 

ile sosyal, tıbbi ve diğer masraflardan sorumlu olacaktır: 

• 7 kıdemsiz teknik memur (örneğin tarımsal politika, arazi ve su, balıkçılık, 

ormancılık, bitki yetiştirme ve koruma, tarımsal yatırım ve hayvan sağlığı) 

• 1 sürücü 

• 1 resepsiyon memuru santral operatörü 

• 3 memur 

• 3 sekreter 

GTÖ, Hükümete yukarıda yer alan görevler için iş tanımları verecektir. Hükümet bunu 

esas alarak 3 aday teklifinde bulunacak, bunlardan biri, GTÖ tarafından belirlenecek gerekli 

nitelikleri karşılaması halinde, GTÖ tarafından seçilecektir. GTÖ, sekreterler konusunda, 

gerekli gördüğü testleri düzenleyecektir. 

** *n /,•- -•&•' ,-.-
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Bu Ek'in 5. paragrafı kapsamında Hükümet tarafından sağlanan milli personel, bu 

Anlaşma kapsamındaki resmi görevleri ifa ederken sarf ettikleri yazılı ve sözlü ifadeler veya 

yaptıkları eylemler konusunda yasal işleme tabi tutulmaktan muaf olacaklardır.. Söz konusu 

muafiyet, ilgili kişilerin GTÖ'deki görevleri sona erdikten sonra da devam edecektir. Ayrıca, 

GTÖ adına yaptıkları işlerle ilgili evrak ve dokümanlar konusunda dokunulmazlığa sahip 

olacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

adına 

Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü adına 

Mehmet Mehdi Eker Dr. Jacques DIOUF 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Genel Direktör 

Ankara, 27.07.2006 Roma, 4 Ağustos 2006 
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EklI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında 

Ortaklık Çerçeve Antlaşması 

Önsöz 

Birlikte "taraflar" (ve buna göre "Taraf denilecek) olarak bilinen, 

1. merkezi, 

Viale delle Terme di Caracalla 

00100 Rome, Italy 

adresinde olan 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (bundan böyle GTÖ denilecek), 

ve merkezi, 

Eskişehir Yolu, 9. Km, Lodumlu 

Ankara/TÜRKİYE 

adresinde olan 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (bundan böyle TKB denilecek) tarafından temsil olunan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

2. her iki tarafın kuruluş yasalarının kılavuzluğu ile ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine 

(BKH) erişilmesi amacıyla yaptıkları ortak taahhütle, özellikle 2015 yılına kadar aşırı 

açlık ve yoksulluğun yarıya indirilmesi hedefiyle, 

3. GTÖ'nün, başka hususlar yanında, kendisine Üye Devletler tarafından istendiği üzere 

tarımsal gelişim alanında teknik yardımda bulunma ve gıda, tarım, balıkçılık ve 

ormancılık alanlarında uygun kuralları belirleyen çerçeveler geliştirmek de dahil 

olmak üzere, gıda, tarım, balıkçılık ve ormancılık konularındaki yetki alanın^-iiij&âlj*^ . 
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4. Başka hususlar yanında, sürdürülebilir tanm, balıkçılık ve ormancılığı ve 

sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını desteklemek suretiyle açlığa karşı mücadeleye 

olan ihtiyacı dikkate alarak, 

5. TİKA'nın, (alfabetik sırayla) Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan'da sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmeye katkıda 

bulunmasındaki rolünü dikkate alarak, 

6. İşbu Ortaklık Çerçeve Antlaşması'nın II. ve III. maddeleri uyarınca ve her iki 

taraftaki anayasal olarak gerekli usullerin yerine getirilmesini takiben, yukarıda 

belirtilen ülkelerde projelerin uygulanması için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

tarafından ifade olunan, TKB vasıtasıyla, mali katkıda bulunma isteğini dikkate 

alarak, 

7. GTÖ ve TKB, bu nedenle, kendi kuruluş yasaları uyarınca, imkanları ölçüsünde, aynı 

zamanda GTÖ üyesi olan yukarıda kayıtlı ülkeler yararına tarımsal gelişimi 

desteklemek amacıyla ortaklar olarak işbirliği yapma konusunda mutabık kalmışlardır. 

Madde I. Tanımlar 

1. Bu maddede tanımlanan çeşitli terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir: 

• "YTL" (Yeni Türk Lirası) Türkiye Cumhuriycti'nin para birimi anlamına 

gelmektedir. 

• "ABD Dolan" Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi anlamına 

gelmektedir. 

• "Düzenlenme", Madde IV (Taahhüt ve kabul; fon sağlama) uyarınca ve Ek I 

formatında olmak üzere, TKB ile GTÖ arasında akdedilen mutabakat zaptı 

anlamına gelmektedir. 

• "Program Geliştirme Hizmeti Hesabı" (PGH), yatırılan proje fonları ve kalan 

harcanmamış fonlar üzerinde tahakkuk etmiş herhangi bir faizin alacak 

kaydedileceği, GTÖ muhasebe kayıtlan içinde tutulan hesap anlamına 

gelmektedir. PGH hesabı üzerindeki bakiye, değerlendirme, proje hazırlama, 
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mutabık kalınan herhangi bir diğer etkinlik için harcanabilecek veya 

TKB'nın talep etmesi halinde kaynağa iade olunacaktır (Madde VII, Fonların 

yönetimi). 

• "TİKA" Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi anlamına gelmektedir. 

Madde II. GTÖ/Türkive Ortaklığına ilişkin amaç ve yöntemler 

1. TKB ile GTÖ arasındaki ortaklık, madde IILl'de sıralanan ülkelerde Binyıl 

Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak, her iki taraf arasındaki 

etkileşim ve sinerjiyi güçlendirecektir. Ortaklığın genel hedefi, her iki tarafça bu 

ülkelere verilen yardımın etkisini ve verimliliğini artırmaktır. Bu bakış açısı 

içinde, ortaklığın özel hedefleri şunlardır: 

• Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirisinde belirtilen şekilde gıda güvenliği ve 

kırsal yoksulluğun azaltılması önceliklerini sağlamak amacıyla, temel yetki 

alanlarında GTÖ'nün stratejik kapasitelerini güçlendirmek, 

• Karşılıklı ilgi alanlarında merkezle politika diyaloguna TKB'nın katılımını 

güçlendirmek, 

• Yaklaşımlarının uyumunu artırmak amacıyla, her iki tarafça gösterilecek 

aktif bir çabaya olanak vererek, ilgili alanlarda kalkınma işbirliği 

konusunda temel hedefler ve stratejiler üzerinde daha geniş bir uzlaşıya 

yönelik ilerleme sağlamak, 

• Her iki taraf arasındaki eylemlerin tamamlayıcı olma özelliğini 

kolaylaştırmak, 

• Aktif işbirliği için içerikli, mali ve operasyonel bir çerçeve sunmak. 

2. TKB ile GTÖ arasındaki ortaklık (i) izlenecek politikaya ilişkin diyalog ve (ii) 

operasyonel faaliyetler olmak üzere, iki yöntem şeklinde uygulanacaktır. 

Politikalara ilişkin diyalog, ortaklığın temelini teşkil edecektir. Bu diyalog, ortak 

müdahale alanlarındaki politika yaklaşımları bakımından karşılıklı eylemler 

arasında daha fazla uyuma katkı sağlayacaktır. Politikalarda diyaloga dayalı 

olarak ve ilgili karşılaştırmalı üstünlükler doğrultusunda,, ortak ilgi alanlarında 
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operasyonel nitelikli işbirliği geliştirilecektir. Böyle bir işbirliğinin finansmanı, bu 

Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanabilir. 

3. Ortaklar olarak, TKB ve GTÖ, birbirlerine kendi politikaları ve programları 

hakkında bilgi vereceklerdir. 

4. Düzenli bir şekilde bilgi değişimini artırmak amacıyla TKB ve GTÖ, yılda en az 

bir defa olmak üzere bir danışma toplantısı yapacaklardır. Ayrıca, TKB ve GTÖ, 

İşbu Ortaklık Çerçeve Anlaşmasından kaynaklanan her konuda ve GTÖ 

programlarının yönetimi ile ilgili herhangi bir başka konuda birbiri ile istişare 

yapacak ve görüş alışverişinde bulunacaktır. 

5. GTÖ, TKB'na değerlendirmesi için, proje bütçesini de içeren, proje dokümanı 

şeklinde proje teklifleri sunacaktır. Bütçe, GTÖ tarafından belirtilen standart 

bileşenler ve alt bileşenlere uygun şekilde ayrıntıları ile yazılacaktır. TKB, 

GTÖ'ne sözkonusu teklif(ler) konusundaki karar hakkında kısa sürede bilgi 

verecektir. 

6. TİKA'nın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 

Özbekistan'daki program koordinasyon ofisleri, taleplerin tanımlanmasında irtibat 

ofisi olarak ve ilgili ülkelerdeki projelerin hazırlanması ve uygulanmasında 

kolaylaştırıcı olarak vazife görebilirler. 

Madde III. Ortaklığın kapsamı ve yapısı 

1. Ortaklığın coğrafi faaliyet alanı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsamaktadır. 

2. İşbirliğinin içeriğe ilişkin kapsamı, esas itibarıyla aşağıda yer alan genel alanlarla 

tanımlanmıştır: 

• Alan 1 Gıda güvencesi 

• Alan 2 Tarımsal ve kırsal kalkınma 

• Alan 3 Ormancılık ve balıkçılık dahil olmak üzere, doğal kaynakların 

yönetimi 

• Alan 4 Tarımsal politikalar ^f» 

• Alan 5 Gıda güvenirliği ...,. / ^ ' "*•-;*- % 

I? (Uf! 
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• Alan 6 Hayvan ve bitki genetik kaynaklan 

3. Ortaklığın coğrafi ve içeriğe ilişkin kapsamı, tarafların karşılıklı onayı ile 

genişletilebilir. 

4. TKB ve/veya TİKA, finansal desteğe ilave olarak, Güney-Güney işbirliği ve diğer 

görevlendirme düzenlemeleri yoluyla yapılan yardımlar da dahil olmak üzere, teknik 

uzmanlık ve ekipman gibi ayni katkılarda da bulunabilir. Sözkonusu katkılar, her proje 

için ayrı ayrı müştereken belirlenecek ve genel uygulama sorumluluğu bağlamında 

GTÖ tarafından yönetilecektir. 

5. TKB tarafından finanse edilen proje uygulamaları için uzmanlar seçilirken, nitelikleri 

ve deneyimi söz konusu görev için uygun olması halinde, TKB'nın gösterdiği 

adaylar dikkate alınacaktır. 

6. GTÖ ve TKB, ulusal muhatapların becerilerinin yükseltilmesi amacıyla, ortak 

programlar geliştirme, konferanslar, fuarlar ve çalışma toplantıları ve eğitim kursları 

tertip etme konusunda daha fazla işbirliği yapabilirler. 

Madde IV. Taahhüt ve Kabul; Fon Sağlama 

1. Bu Ortaklık Çerçeve Anlaşması'na atıfta bulunan ve belirli bir proje için fon teklif 

eden ve karşı imza ile GTÖ tarafından kabul edilen, TKB tarafından sunulan 

"düzenleme", bir proje anlaşması teşkil edecektir. Bu düzenleme, hem finansmanı 

hem de, finansman koşullarını açık bir şekilde belirtecek ve ayrıca en azından aşağıda 

yer alan hususları ihtiva edecektir: TKB'nın katılımı ile ilgili olarak planlanan 

başlama ve son bulma tarihi de dahil olmak üzere bir çalışma takvimi. TKB'nın 

projeye azami katkısı; proje ile ilgili olarak TKB bünyesinde ilgili birim/kişi. Ek 1 

olarak, bir düzenleme örneği, bu Ortaklık Çerçeve Anlaşması'na eklenmiştir. 

2. TKB taahhütleri, belirli bir projenin onay tarihindeki cari dahili döviz kurları esası 

üzerinden, TKB tarafından belirlenen YTL cinsinin azami dengi bir meblağ ile 

beraber, ABD Doları cinsinden yapılacaktır. 

3. YTL ile ABD Doları arasındaki kambiyo kuru kaybı nedeniyle veya projç 

bütçesindeki enflasyon öngörülerini aşan diğer maliyet artışları nedeniyle, TjKB'flML.fT": ' ' \ 

yaptığı taahhütlerin proje hedeflerine erişilmesi bakımından yetersiz k|ilai&ğvriSt»2V (1 \ 

/ / < • * % $ , ' • • - , - - / 
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anlaşılması halinde, GTÖ ve TKB mutat yöntemlerle birbiri ile istişare edecektir. 

TKB, söz konusu hallerde kendi taahhüdünde bir artış yapılması konusunda GTÖ'nün 

talebini hassasiyetle dikkate alacaktır. . 

Madde V. Uygulama 

1. GTÖ, proje veya faaliyetin zamanında ve tam olarak uygulanmasını temin etmek üzere 

mümkün olan her türlü çabayı gösterecek ve kendi personeli veya GTÖ tarafından bu 

amaç için görevlendirilen herhangi bir örgüt, şirket veya şahıslar tarafından ifa edilme 

konusundaki tüm sorumluluğu kabul edecektir. TKB, GTÖ tarafından yapılan ve bu 

Ortaklık Çerçeve Anlaşması uyarınca ifa olunan projeler için herhangi bir üçüncü 

tarafa karşı hiçbir sorumluluk veya mesuliyet taşımayacaktır. GTÖ, kendi işlerinin 

idaresi ve yönetimi konusunda gösterdiği özenin aynısını bu Anlaşma ve her bir 

düzenleme kapsamında görevlerini ifa ederken gösterecek ve bu konuda TKB'na karşı 

bunun ötesinde bir sorumluluğu olmayacaktır. 

2. GTÖ, TKB ile karşılıklı mutabakat içinde, onaylanmış proje belgesi içinde öngörülen 

kurallar, uygulamalar ve koşullar doğrultusunda olmak üzere, projenin tümü veya 

herhangi bir kısmı için kendi sorumluluklarını devredebilir ve/veya bir taşerona 

verebilir. 

3. GTÖ'nün, imza altına alınmış bir düzenleme altında, başlama tarihi konusunda 2 aylık 

veya daha uzun süreli bir gecikme beklemesi durumunda, GTÖ, TKB'na yazılı 

bildirimde bulunacak ve yeniden düzenlenmiş bir zaman planı sunacaktır. 

4. GTÖ, proje uygulamasının gerektirmesi halinde, uygulamadaki herhangi bir değişikliği 

TKB'na bildirmek üzere, devam eden projelerin gözden geçirilmiş bütçelerini 

sunacaktır. Bu konuda aşağıda yer alan hususlar uygulanacaktır: 

a. Gözden geçirme, ilave fonlar ve/veya proje süresi konusunda 

bir uzatma veya düzenleme ile ilgili düzeltme gerektiren başka 

bir değişiklik talebini gerektirmektedir. Bu gözden geçirme. 

daha sonra onay için TKB'na sunulacaktır. Sözkonusu gözden 

geçirmenin onayı, düzenlemeye yapılacak ekleme ile 
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b. Gözden geçirme, proje bütçesinde yeni bir tahsise gidilmeksizin 

proje faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu 

tür bir gözden geçirmek, GTÖ tarafından sadece bilgi ve kayıt 

amaçlı olarak gönderilmektedir. Bu tür bir değişiklik düzenleme 

üzerinde bir tadilat yapılmasını gerektirmemektedir. 

c. Gözden geçirme, çalışma planında değişikliği, genel girdi 

ve/veya çıktılarda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir, 

ancak, projenin genel hedeflerini ya da genel bütçesini 

değiştirmemektedir. Bu tür gözden geçirme, onay için GTÖ 

tarafından TKB'na sunulur. TKB, GTÖ'nden gözden geçirilmiş 

bütçeyi aldıktan sonra, 6 haftadan daha geç olmayan bir sürede 

GTÖ'ne başka şekilde bildirmediği takdirde, teklif olunan 

değişikliklerin TKB tarafından onaylandığı mütalaa edilebilir. 

Sözkonusu değişikler düzenleme ile ilgili bir tadilat yapılmasını 

gerektirmez. 

Madde VI. Fonların Transferi 

1. TKB, Madde Ill'te belirtildiği gibi özel bir program veya proje üzerinde bir 

düzenleme yapıldıktan sonra , fonları, yıllık bütçe ve GTÖ tarafından yapılacak 6 

aylık çağrılara göre , 6-aylık taksitler halinde yatıracaktır. Havale aşağıda kayıtlı 

hesaba yapılacaktır: 

GTÖ/UN Trust Fund US Dolar Account 

No. 490650/67/72 

Banca Intesa SpA 

SWIFT CODE : BCIT İT MM700 

ABI 03069 CAB 03356 

GTÖ Branch 

Via delle Terme di Caracalla 

00100 Rome/ITALY 

(IBAN: IT91T030 6903 3560 00049065067) 

/•.-• 
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2. Meblağlar, TKB tarafından, beklenen ödemeler çerçevesinde yatırılacaktır. TKB , her 

ödeme yaptığında, ilgili proje(ler) konusunda bir hesap dökümü verecektir. Hesap 

dökümleri, GTÖ/Yöneticisine, Merkez Muhasebe Servisi'ne (MMS) takdim olunacak 

ve her proje için aşağıda yer alan hususları ihtiva edecektir: 

TKB'nm dahili tanımlama kaydı (faaliyet no); 

GTÖ proje sembolü; 

- Projeyle ilgili, TKB tarafından ödeme yapılmasından önce, daha önce 

aktarılmış olan fonlar ve taahhüt edilen fonlar esas alınarak belirlenen, ABD 

Doları ve YTL cinsinden bakiye; 

- Projeyle ilgili, TKB tarafından ödeme yapılmasından sonra, daha önce 

aktarılmış olan fonlar ve taahhüt edilen meblağ esas alınarak belirlenen, ABD 

Doları ve YTL cinsinden bakiye. 

3. Fonlar, başka şekilde mutabık kalınmadığı takdirde, yukarda belirtilen hesaba, aşağıda 

belirtilen şekilde yatırılacaktır: 

İlk taksit ödemesi, her iki tarafça uygun şekilde imza edilmiş ve tarih 

konulmuş düzenlemenin TKB tarafından alınmasından hemen sonra, ilgili 

düzenlemede belirtildiği şekilde; 

- İzleyen havaleler, 6-aylık ilerleme raporunun alınması ve onaylanmasına bağlı 

olarak, fonlara ilişkin yıllık proje bütçesi ve 6 aylık çağrılar esas alınarak 

yapılacaktır (Bakınız Madde VIII). 

4. TKB fonları, düzenlemede başka şekilde mutabık kalınmadığı takdirde, GTÖ'nden 

ilgili fon çağrısını aldıktan hemen sonra yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatıracaktır. 

5. GTÖ, ödemeleri, münferit proje hesaplarından, GTÖ kuralları ve beklenen ödeme 

planlarına uygun olarak yapacaktır. 

/ * # >» * n •• .. . "\ 

Î@&) 
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Madde VII. Fon Yönetimi 

1. GTÖ. İşbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması çerçevesinde ve ilgili 

hükümetten/hükümetlerden gelen resmi taleplere dayalı olarak, TKB ile istişare 

halinde olmak üzere, teknik yardım projelerini ve/veya acil projeleri uygulayacak ve 

GTÖ Mali Mevzuatına uygun olarak , TKB tarafından bu amaçla sağlanan fonları 

yönetecektir. İşbu Anlaşma altında finanse edilen faaliyetler konusunda GTÖ 

tarafından yapılan tüm mali taahhüt ve harcamalar, her bir işlemin yapıldığı tarihte 

uygulanacak Birleşmiş Milletler döviz kuru üzerinden ABD Doları cinsinden ifade 

olunacaktır. 

2. GTÖ'nün mali mevzuatına uygun olarak, teknik hizmetler ve danışmanlık destek 

hizmetleri dahil olmak üzere, sözkonusu düzenleme doğrultusunda GTÖ tarafından 

yapılan tüm doğrudan masraflar, proje bütçesinden karşılanacaktır. 

3. Proje bütçeleri, GTÖ yönetim organları tarafından zaman zaman onaylandığı ve 

değiştirilebileceği üzere, projenin, GTÖ Proje Destek politikası doğrultusunda 

uygulanması konusunda ortaya çıkan muhtelif dolaylı, idari ve işletme masrafları 

(Proje Hizmet Masrafları) ile ilgili olarak, GTÖ'ne geri ödeme yapmak üzere bir 

tahsisi de içerecektir. 

4. Bütçe içine, toplam proje bedelinin en fazla % 5'ine kadar olmak üzere, ihtiyat akçesi 

konulabilir. 

5. Yatırılan fonlarda tahakkuk edecek faizler GTÖ Kural ve Düzenlemelerine göre 

hesaplanacak ve Program Geliştirme Hizmeti Hesabına (PGH) alacak kaydedilecektir. 

Tüm taahhütler ve yükümlülükler karşılandıktan sonra, harcanmadan kalan, 

tanımlanmış herhangi bir katkı bakiyesi de, PGH hesabına alacak kaydedilecektir. 

6. PGH hesabı bakiyesi, TKB ve GTÖ tarafından mutabık kalınan değerlendirme, proje 

hazırlama, diğer kalkınma işbirliği amaçları veya başka herhangi bir faaliyet için 

harcanabilir veya TKB'nın talebi halinde kaynağa geri gönderilir. 

7. İşbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamındaki projeler için TKB tarafından GTÖ'ne 

aktarılan toplam fonlar, gerektiği takdirde, her bir proje için onaylanmış bulunan 

bütçeyi geçmeyecek bir miktara kadar, devam edecek şekilde, harcamalar için 

kullanılacaktır. 

8. GTÖ, ilgili proje dokümanı doğrultusunda , GTÖ kuralları ve idari usullerime?.jT'^k 

( • • \ yansıtıldığı biçimde, GTÖ'nün iç tedarik usullerine uygun olarak, mal, işçilik ve/veya^v (k \ 

'•'*\ : : M - I 
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danışmanlık hizmetleri sağlayacaktır. Tüm materyal, ekipman ve tedarik malları, 

sadece ilgili projelerin uygulanmasında kullanılacak ve GTÖ Kural ve Düzenlemeleri 

çerçevesinde satın alınacak, kullanılacak ve elden çıkarılacaktır. Sözkonusu katkı ile 

finanse edilen ekipman, tedarik malları ve diğer mal varlıklarının mülkiyeti GTÖ'nde 

kalacaktır. TKB'nın katkısıyla alınan bütün eşya ve ekipman, taraflar başka şekilde 

kararlaştırmadıkları takdirde, projenin sonunda, GTÖ'nün proje muhatabına veya bir 

kalkınma işbirliği amacına tahsis edilecektir. 

9. Uzmanlar, GTÖ personeline uygulanacak kayıt ve şartlar doğrultusunda, GTÖ 

tarafından işe alınacaktır. Bu uzmanlar, her yönden GTÖ personeli gibi muamele 

görecekler ve görevlerini ifa konusunda, doğrudan GTÖ'ne karşı sorumlu olacaklardır. 

Burslar, GTÖ'nün burslarla ilgili kuralları doğrultusunda yönetilecektir. 

Madde VIII. İlerleme ve Rapor Verme 

1. GTÖ, TKB'nı, gözetim, ilerleme ve tamamlama raporları (özetleri) sunmak suretiyle. 

bu Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamındaki her proje/faaliyete ilişkin ilerlemeler 

konusunda bilgi sahibi kılacaktır. 

2. Rapor verme, GTÖ kurallarına ve uygulamalarına uygun olarak yapılacaktır. GTÖ, bu 

Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütülen her proje için, başka şekilde 

mutabık kalınmadığı takdirde, TKB'na aşağıda yer alanları sunacaktır: 

a. 31 Mart'tan önce sunulmak üzere, gözden geçirilmiş bütçeyi (uygun olması 

halinde) de kapsayan, Eylül ve Şubat arası 6 aylık döneme ilişkin bir ilerleme 

raporu; 30 Eylül'den önce sunulmak üzere, gözden geçirilmiş bütçeyi (uygun 

olması halinde) de kapsayan, Mart ve Ağustos arası 6 aylık döneme ilişkin bir 

ilerleme raporu. Sözkonusu rapor, aşağıda yer alan hususları içerecektir: 

projenin ilerlemesiyle açıklayıcı bir not, 

ana bütçe uyarınca onaylanan bütçe. 

b. Aşağıda yer alan hususları kapsayan 6 aylık bir bilanço: 

- GTÖ hesap tablosu uyarınca ana bütçe çerçevesinde onaylanan bütçe, 

- Ana değişiklikleri içeren, ana bütçe çerçevesinde yapılan harcamalar; 

.:'?-» 
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- TKB tarafından aktarılan fonlar; 

- Gelecek dönem için ihtiyaç duyulan fonlar; 

c. Projenin tamamlanmasından sonraki 4 ay içinde sunulacak olan ve genel proje 

uygulaması konusunda kapsamlı bir Özet ihtiva eden bir nihai rapor, 

d. Tamamlanan proje hakkında, projenin bitiminden sonra 18 ay içinde sunulacak 

nihai bir mali rapor; 

3. GTÖ, ülkeye özel projelerle ilgili olarak, doğrudan TKB'na ve varsa ilgili ülkelerdeki 

TİKA temsilciliklerine de yukarda belirtilen raporların nüshalarını sunacaktır. 

4. GTÖ, TKB'na, her 6 ayda bir, özet ilerleme raporu ve PGH hesabı ile ilgili bilanço 

sunacaktır. Her iki taraf, hesapta biriken fonların kullanımı için özel teklifler sunabilir 

ve GTÖ ancak, sözkonusu teklifin TKB tarafından onaylanmasından sonra bu fonları 

etkin şekilde kullanabilir. Bu fonların kullanımı, bu Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın 

II. Maddesinde belirtildiği gibi yıllık danışma toplantısında gözden geçirilecektir. 

5. GTÖ, TKB adına GTÖ tarafından yönetilen fonlar konusunda, TKB'na, ABD Doları 

cinsinden hazırlanmış rapor sunacaktır. 

6. TKB temsilcilerine, uygun olan durumlarda, bu Ortaklık Çerçeve Anlaşması 

kapsamında yürütülen projelerle ilgili olarak inceleme, gözetim ve değerlendirme 

heyetlerine katılma fırsatı verilecektir. GTÖ, proje esnasında ve proje son bulduğunda, 

TKB'na yapılacak her değerlendirme hakkında bildirimde bulunacak ve katılmaya 

davet edilecektir. 

7. GTÖ, TKB'na genel 6 aylık hesap özeti ile birlikte, PGH hesabından finanse edilen 

proje/faaliyetlerle ilgili olarak bilançolar sunacaktır. 
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Madde IX. Hesaplar ve İnceleme 

1. GTÖ, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamındaki her proje için, tüm mali işlemleri, 

ABD Dolan cinsinden ayrı bir defter-i kebir hesabında kayda alacaktır. 

2. GTÖ, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması ile ilgili mali işlemlerin aşağıdaki şekilde olacağını 

teyit etmektedir: 

- Mali işlemler, sıkı şekilde GTÖ'nün geçerli Mali Düzenlemeleri, Kuralları ve 

Direktifleri doğrultusunda yapılacaktır. 

- Mali işlemler, GTÖ'nde halen yürürlükte olan Mali Düzenleme, Kural ve Direktiflere 

dayalı dahili kontrol usulleri uygulanarak incelenecektir. 

- Mali işlemler, sadece GTÖ'nün dahili ve harici denetleme usullerine tabi olacaktır. 

3. GTÖ, TKB'na, inceleme ve kabul için Konferansa verildiği üzere, iki yılda bir hazırlanan 

mali raporunu ve teftişten geçmiş bilançolarını sunacaktır. 

Madde X. Nihai Hükümler 

Tadilat: Her iki taraf, mektup teatisi yoluyla, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın 

hükümlerinden herhangibirini tadil edebilir veya tamamlayıcı mahiyette düzenlemeler 

yapabilir. 

Değişiklik: GTÖ ve TKB, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması kapsamında uygulanan 

projelerin herhangibirinin kayıt ve şartlarında yapılacak önemli bir değişikliği derhal birbirine 

bildireceklerdir. GTÖ, böyle bir durumda, böyle bir değişikliği yürürlüğe sokmadan önce,, ' "> 

kendisiyle görüş alışverişinde bulunmak üzere, TKB'ye makul bir fırsat tanıyacaktır. 

Fesih: Taraflardan her biri diğer tarafa üç ay öncesinden yazılı bir bildirimde bulunmak 

suretiyle, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması temelinde mutabık kalınmış bulunan herhangibir 

düzenlemeyi feshedebilir. Sözkonusu düzenlemenin feshinden sonra ve taraflar başka şekilde 

kararlaştırmadıkları takdirde, bu düzenleme ile ilgili fesih ihbarının alınmasından önce1 OTÖf^'V 

ile bir danışman ve/veya bir üçüncü taraf arasında akdedilen sözleşmeye dayalı yülcunûülükteK, / \ 

S - /((£' * \ 
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fesihten dolayı , makul sınırlar içinde olmak üzere, etkilenmeyecektir. Nakit olarak bulunan 

herhangi bir bakiye veya kalan taahhüt edilmemiş varlıklar, koşulsuz olarak Program 
Geliştirme Hizmeti Hesabına alacak olarak kaydedilecektir. 

GTÖ Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları: İşbu Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nda ya da bu 

Anlaşma ile ilgili herhangi bir belge veya düzenlemede yer alan hiçbir husus, GTÖ 

Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarından feragat şeklinde yorumlanmayacaktır. 

Her biri, usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, 

bu hususları teyiden, işbu Ortaklık Çerçeve Anlaşmasını İngilizce iki orijinal metin halinde 
imzalamışlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hük 

adına 

Mehmet Mehdi Eker 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Ankara, 27.07.2006 

DÜZENLEME 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (bundan böyle TKB denilecektir) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (bundan böyle GTÖ denilecektir) arasında <tarih> tarihinde akdedilen 
Ortaklık Çerçeve Anlaşması'na atfen,, 

TKB, <proje ismi> GTÖ projesini toplam en fazla <ABD Doları Tutarı>'lık bir meblağ için 
destekleme kararı almıştır. Ancak, bu meblağ, sözkonusu para biriminin cari YTL karşılığını 
aşmayacaktır, 

GTÖ, Ortaklık Çerçeve Anlaşması koşulları uyarınca destek kabul etmeye hazırdır. 
Sonuç olarak, TKB ve GTÖ, aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır: 

Sözkonusu destek, <başlangıç tarihi> tarihinden <bitiş tarihi> tarihine kadar sağlanacaktır. 

ümeti Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü adına 

Dr. Jacques DIOUF 

Genel Direktör 

Roma, 4 Ağustos 2006 

-9 .'•?• - *wfi5tti V * X 
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İşbu belgede başka şekilde mutabık kalınmadığı takdirde, Ortaklık Çerçeve Anlaşması 

hükümleri bu düzenlemeye uygulanacaktır, tlave olarak, aşağıda yer alan hususlar 

uygulanacaktır: 

1. TKB, sözkonusu meblağı, üzerinde mutabık kalınan hesaba aşağıda belirtilen şekilde 

yatıracaktır: 

Tüm ilgili taraflarca imzalanan proje düzenlemesi GTÖ'nden alındıktan sonra, < A B P Doları 

cinsinden meblağ>'ın ilk taksidi TKB tarafından yatırılacaktır. Bütçeye dayalı olarak 

hesaplanan müteakip taksitler, 6 ayda bir yapılan fon çağrısı alındıktan sonra yatırılacaktır. 

Yukarıda yer alan para yatırma takviminin, planlanan uygulama takvimine dayalı olduğu ve 

bilançolarda yansıtılan ödeme oranları esas alınarak proje içinde kaydedilen fiili ilerlemeyi 

göstermek üzere ayarlanabileceği idrak olunmuştur. 

2. GTÖ, hizmetlerin. <tarih>tarihindc GTÖ tarafından TKB'ye gönderilen mektuba eklenejfJT p^V 

proje belgesinde belirtildiği şekilde sağlanmasından sorumlu olacaktır. / •-* J^SSTK. **'* 

/&* * 3 \ • T •• 

3. Yukarıda adıgeçen proje, Ortaklık Çerçeve Anlaşması ve bu düzenlemede yer alan 

hükümlere uygun şekilde uygulanacaktır. TKB ve GTÖ, bu düzenlemeyi iki nüsha halinde 

imzalamışlardır. 

Gıda ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Tarım Örgütü adına adına 

Tarih ve yer Tarih ve yer 

A * «• v , *# 

/%İ-ĞS * A. 
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