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•• •• TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

52'nci Birleşim 
3 Şubat 2009 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - YOKLAMALAR 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Abdi İpekçi'nin 30'uncu 

ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
2.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Abdi İpekçi'nin 30'uncu 

ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilerin problemleri ve bek

lentilerine ilişkin gündem dışı konuşması 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün (6/1002) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/114) 
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2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Yükseköğretim Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/73) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/115) 1033:1036 

B) TEZKERELER 1022:1023 
1.- Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı 

Frantisek Bublan tarafından, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapıla
cak olan Güvenlik Komitesi Başkanları Toplantısı'na ismen davet edilen 
TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan 
Kemal Yardımcı ve İçişleri Komisyonu Başkanı Tekirdağ Milletvekili 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un davetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/680) 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- (10/198) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşme

lerinin Genel Kurulun 03/02/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına iliş
kin MHP Grubu önerisi 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatla

rına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine iliş

kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin 

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'ndan sözlü soru önergesi (6/408) 
4.-Tünceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Ko

ruma Müdürlüğü memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine iliş
kin sözlü soru önergesi (6/411) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı 1036:1039 

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, iade edilen ve cevaplandırılmayan 
soru önergelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/972) ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı 1036:1039 

6.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Mec
lisinin okul yapımıyla ilgili kararma ilişkin sözlü soru önergesi (6/416) ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1039:1063 

7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili 
açıklamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/417) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1039:1063 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında 
başörtüsü nedeniyle disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/439) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1039:1063 
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9.- Adana Milletvekili Muharrem Varh'hın, usta öğreticilerin özlük hak

larına ilişkin sözlü soru önergesi (6/451) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1039:1063 

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderi
len bir yazıya ilişkin sözlü soru önergesi (6/455) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1039:1063 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve 
bir lisedeki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/457) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1039:1063 

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologha sürecinde üniversi
telerdeki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/460) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı . . 1040:1063 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye ilçesindeki öğret
men açığına ilişkin sözlü soru önergesi (67461) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı ; > - , ' L ' , ; 1040:1063 

14,- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gön
derilenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/475) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı V > V " ' ^ ' ' " : ' " •',. '*. 1040:1063 

15.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının kar- .-*. 
şılanması için burslu olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin sözlü soru"öner* 
gesi (6/476) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

16.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında 
çalışan öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/481) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler ilçesindeki öğret
men açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/489) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

18.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük 
haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/497) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1040:1063 

19.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalanndaki kon
tenjanlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/505) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1040:1063 

20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında 
soruşturma izni verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/514) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen 
açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/554) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1040:1063 

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/566) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 
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23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim 

Müdürüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/570) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1040:1063 

24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulla
rın değerlendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/584) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve 
ÖSS'deki başarı durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/589) ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

26.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Mer
kezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/590) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1040:1063 

27.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda 
müdür yardımcısı olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/591) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

28.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğre
tim Okulunda bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/592) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

29.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım 
töreni yapılmadığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/593) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1040:1063 

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/598) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı 1041:1063 

31.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, okulların internet sitelerin-
deki bazı bilgilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/601) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1041:1063 

32.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su so
runlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/606) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1041:1063 

33.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşla
rına ilişkin sözlü soru önergesi (6/611) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1041:1063 

34.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolanna ya
pılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/612) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1041:1063 

35.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri 
için sınav açılmamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/613) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1041:1063 
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36.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine 

atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/614) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1041:1063 

37.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretle
rine ilişkin sözlü soru önergesi (6/615) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı 1041:1063 

38.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/620) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 1041:1063 

39.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, YÖK Başkanına tahsis edi
len zırhlı araca ilişkin sözlü soru önergesi (6/632) ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 1041:1063 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 1064,1073 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1064:1073,1073:1086 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(S. Sayısı: 96) 1064 

2.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 1064:1073,1073:1086 

VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1087 

1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Ergenekon soruşturmasını 
yürüten savcı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/5210) Ek cevap 1087:1090 

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Ergenekon soruşturmasını yürüten 
savcı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/5213) Ek cevap 1091:1094 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yurt dışına çıktığı iddia edilen bir 
sanığa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5373) 
Ek cevap 1095:1097 

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Türkiye Şeker Fabrikalarındaki 
teknik personelin ücretlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/5699) 1098:1099 
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5.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Adli Tıp Kurumunun bir ra

poruna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5907) 1099:1103 

6.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu Adliyesindeki bazı sorun
lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5908) 1104:1106 

7.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta yapılması düşünülen 
cezaevine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/5998) 1107:1108 

8.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Adana Karataş Kadın 
Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/6031) 1109:1112 

9.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, F tipi cezaevlerinde bir genel
genin uygulanmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/6033) 1113:1116 

10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, karşılıksız çek davalarına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/6041) 1117:1119 

11.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, seçmen kütüklerindeki so
runlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/6151) 1120:1122 

12.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Türkiye Adalet Akademisi Baş
kanının istifasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/6163) 1123:1125 

13.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Türk Telekom yemekhanele
rine et alımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım'in cevabı (7/6193) 1126:1129 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki trafik kazalarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6216) 1129:1131 

15.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Düzce'deki bir çöp top
lama ve uygulama projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı (7/6217) . V 1132:1133 

16.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkâri'de görevine son 
verilen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı(7/6221) 1134:1136 

17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'in, stajyerlikte eş duru
mundan tayine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/6222) 1137:1138 

18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'in, Van'daki bir öğretmen 
atamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/6223) 1139:1144 
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19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bazı atamalarla ilgili id

dialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/6224) 1145:1146 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, e-devlet uygulama
sında köy öğretmenlerinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6225) 1147:1148 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da depreme karşı güç
lendirilmesi gereken okul binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6226) 1149:1150 

22.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir yönetmeliğin uygulanma
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/6234) 1151:1154 

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya Havaalanının etkin kul-
lanılamamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 
cevabı(7/6237) 1155:1157 

24.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Paris Turizm Müşavir
liği Ateşe Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'm cevabı (7/6240) 1158:1161 

25.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki bir türbenin korun
masına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/6259) 1168:1164 

26.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, hukuka aykırı olduğu 
iddia edilen bir atamaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/6260) 1165:1167 

27.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Türkbükü'ndeki orman yan
gınlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/6274) 1168:1170 

28.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, sözleşmeli personelin ek 
ödeme düzenlemesinden yararlanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/6275) 1171:1172 

29.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman ve GAP Böl
gesindeki insan hakları ihlali incelemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6404) 1173:1175 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Şenol Bal'in, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Millî Direniş Günü'ne ilişkin 

gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam Mustafa Said Yazıcıoğlu cevap verdi. 
İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İzmir Milletvekili Şenol Bal ve Devlet Bakanı Mustafa 

Said Yazıcıoğlu'nun konuşmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu. 
Edirne Milletvekili Necdet Budak, küresel mali kriz ve ülkemizde uygulanan gıda politikalarına 

ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, Adli Tıp Kurumunun sorunlarına ilişkin gündem dışı 

konuşması ile, 
Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, aynı konudaki açıklamasına, 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin cevap verdi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pertti 

Salolainen'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 
Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Kim Hyong-O, 
Mısır Halk Meclisi Başkanı Ahmet Fathy Sorour, 
Ve beraberindeki heyetlerin, ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkereleri 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 milletvekilinin; 
1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması (10/315), 
Güvenlik güçlerine yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi (10/316), 
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 milletvekilinin, Tokat ilinde kırsal alanda yaşayan halkın 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/317), 
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 
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) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun 
(1/608) (S. Sayısı: 266) görüşmelerine devam olunarak, 4'üncü maddesine kadar kabul edildi, 4'üncü 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

3 Şubat 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.03'te son verildi. 
Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

Başkan Vekili 
Yaşar TÜZÜN Yusuf COŞKUN 

Bilecik Bingöl 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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3 Şubat 2009 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşimini açıyorum. 
II.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Abdi İpekçi'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Mersin Mil

letvekili Ali Rıza Öztürk'e ait. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Abdi İpekçi'nin 30'uncu ölüm yıl dönümüne ilişkin 

gündem dışı konuşması 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son otuz yıldır ülkemizde 

emperyalizm, yerli iş birlikçileri gerici ve karanlık güçler vasıtasıyla kanlı senaryoları uygulamaya 
koymuştur. 

Emperyalizm ve onun iş birlikçisi karanlık ve gerici güçlerin Abdi İpekçi'yi aramızdan alışının 
üzerinden otuz yıl iki gün gibi bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde pek çok gazeteci ve aydın, de
mokrat insan, yurtsever insan katledilmiştir. Uğur Mumcular katledilmiştir, Bedrettin Cömertler kat
ledilmiştir, Doğan Özler katledilmiştir, Cavit Orhan Tütengil, Muammer Aksoylar, Bahriye Üçoklar, 
Çetin Emeçler katledilmiştir ve isimlerini burada sayamayacağımız pek çok gazeteci ve aydın kat
ledilmiştir. Bunları öldürtenler, hiç şüphesiz ki Türkiye'nin aydınlık geleceğinden korkan emperya
lizm ve onun iş birlikçisi gerici ve karanlık güçlerdir. Bunlar aydınlık Türkiye'den korkmuşlardır. 
Fakat bu tür cinayetlerde bazılarında belli bir yere kadar gidiliyor ve bazılarında sadece tetikçiler 
bulunuyor. Tetikçilerin arkasındaki destekçileri, asıl karanlık güçler bir türlü bulunamıyor. 

Bakın, Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet 1 Şubat 2009 günü babasının mezarı başında 
şunları söylemiştir: "Otuz yıldır tanıklığım hukuksuzluğun tanıklığıdır." demiştir. "Ülkemiz için otuz 
yıl hâlâ çözümlenememiş bir cinayet olarak kaldı. Bize şimdiye kadar kimlerin suç örgütü olmadığı, 
kimlerin suç örgütüyle ilişkisinin olmadığı söylendi. Biz sadece bunları duyduk. Ama gladyosuyla 
hesaplaşmış bir ülkeden geri gönderilen tetikçinin daha yıllar önce askerî cezaevinden kaçırılışını, 
kimlerin kaçırdığının söylenmesini istiyoruz. Asıl suçluları devletten kaçırdılar. Sanki suçlu biz gi
biydik." demektedir. Yalan mı söylüyor sayın milletvekilleri Sayın İpekçi'nin kızı? 
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Sayın İpekçi, Uğur Mumcu, demokrasi, özgürlük ve aydınlık bir Türkiye için kalemlerini kul
landılar. Onlar araştırdılar, düşündüler ve kalemleriyle yazdılar. Düşündüklerini de yiğitçe, korkma
dan herkese söylediler. Onların gazetecilik ve bilim aydınlığı duyumlara, dedikodulara, söylentilere, 
yalanlara ve iftiralara dayalı değildi. Onlar gerçekten objektif bir gazetecilik, objektif bir aydının 
yapması gereken şeyleri yaptılar; korkmadan da düşüncelerini söylediler, hiç kimseden çekinmedi
ler. Onlar demokrasinin, özgürlüğün savaşçısıydılar, yılmaz savunucusuydular. Onlar düşündüklerini, 
halkın geleceği için, aydınlık Türkiye için korkmadan söylediler. Onlar bugünkü ortamda görüldüğü 
gibi kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarının üstünde tutan sözüm ona bazı aydınlar gibi davranmadılar. 

Değerli arkadaşlarım, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu gibi aydınlarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız 
gerçekten basının kendi kendisini kontrol etmesinin savunucularıydılar ve bunun için gerekli önlemlerin 
alınmasını da, hayata geçirilmesini de savundular. Onlar gerçekten bu ülkenin yılmaz savaşçılarıydılar. 

Bugün bu ülkede bunları katledenlerin katilleri bulunmadan, bu cinayetlerle yüzleşilmeden de
mokrasiye varmak mümkün değildir; bu demokrasi olsa olsa çeyrek demokrasi olur, özgürlüğü bir 
türlü tesis edemeyiz. Onun için bunları katledenleri, katillerini, gerçek katillerini bulmak zorundayız, 
Diyarbakır Cezaevinde yaşananları açığa çıkarmak durumundayız, Doğu'da insan dışkısı yedirilen 
köylülere insan dışkısı yedirenleri açığa çıkarmak zorundayız, biz bunların gerçek katillerini bulmak 
zorundayız; yoksa bugünkü demokrasi gerçekten -bir gazetecinin söylediği gibi- kanadı kırık bir de
mokrasi olmaktan öteye gidemez. 

Bu gazetecilerimiz ve bundan önce öldürülen yazarlarımız Muammer Aksoylarımız, Uğur Mum
cularımız, Vedat Aydınlarımız, Bahriye Üçoklarımız hepsi ama hepsi demokrasi, özgürlük, insan 
haklarının yılmaz savunucusu ve savaşçılarıydılar. Onlar aşkın, sevginin, yaşamın havarileriydi, 
bütün ömürleri bu kavgayla geçti. Yeryüzü denen cenneti bize sunmak istediler ama ne yazık ki su-
namadan gittiler. Yeryüzü cennetini artık bundan sonra özgürlük, demokrasi ve insan haklan savu
nucuları yeniden tesis etmek durumundadırlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 
Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a aittir. 
Buyurunuz Sayın Birdal. (DTP sıralarından alkışlar) 
2.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'in, Abdi İpekçi 'nin 30'uncu ölüm yıl dönümüne ilişkin 

gündem dışı konuşması 
AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli gazeteci Abdi İpek

çi'nin öldürülüşünün otuzuncu yılı nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, Abdi İpekçi'nin şahsında, siyasi cinayetlere kurban giden, öldürülen 
bütün aydınlıkçı, eşitlikçi, özgürlükçü gazetecileri saygıyla anıyorum. Artık neredeyse hayatımızın bir 
parçası hâline gelen İnternet'te bir arama motoruna "Öldürülen gazeteciler" yazdığımızda karşımıza 
yüzlerce kişilik listeler çıkmakta. İttihatçılarla öldürülen Hasan Fehmi ve Ahmet Samim'den bu yana 
yüzyıl içinde yüzlerce gazeteci öldürülmüş ve ne yazıktır ki birçoğunun katili bulunamamış. Bu cina
yetlerin büyük çoğunluğu da muhalif gazetecileri susturmaya yönelik siyasi cinayetlerdir. Toplumun 
doğru haber alma ve bilgilenme kaynağı olan gazetecilerin cinayete kurban gitmesi ve bu cinayetlerin 
aydınlatılamaması adalete olan güveni de zedelemektedir. Bundan otuz yıl önce 1 Şubat 1979 yılında 
öldürülen Abdi İpekçi'yi kimlerin öldürdüğü, nasıl öldürdüğü artık sır olmaktan çıkmıştır. Ancak bu öl
dürmede adlan geçenler bir türlü yakalanamamakta, yakalansa da delil yokluğundan salıverilmişlerdir. 
Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca 25 Haziran 1979 yılında İstanbul'da faşistlerin gidip gel-
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diği Beyazıt'ta bir kahvehanede ihbar üzerine yakalandıktan sonra basma konuşmuştur: "Abdi İpekçi 'yi 
ben öldürdüm. Ne sağcıyım ne solcuyum, bağımsız teröristim. Silahımı çektim ve sağ ön camdan elimi 
içeri sokup ateş ettim. Daha önce bir tek el ateş etmeyi, insana yaraşır bir şekilde öldürmeyi amaçla
mıştım ama kontrolümü kaybettim." Ağca sürekli ifade değiştirerek suç ortaklarını korumaya çalışmış 
durmuştur. Neden sonra cinayeti Mehmet Şener, Oral Çelik ve Yavuz Çaylan'la işlediğini açıklamıştır. 
Daha sonra olanları biliyoruz. Maltepe Askerî Cezaevinden kaçış, yurt dışına çıkış ve Papa'ya suikast. 
Türkiye'ye iadesi, cezasını çekmekteyken yanlış hesaplamadan sonra sahveriliş ve cezaevi kapısında 
gösterişli bir şekilde yeniden karşılanış, ama bir türlü yerini bulamayan adalet. 

İki gün önce mezarı başında yapılan törende konuşan kızı Nusret İpekçi İzet'in de dediği gibi -
az önce değerli konuşmacının da belirttiği gibi- "Yaptığımız tanıklık, ne yazık ki otuz yıllık hukuk
suzluğun tanıklığı." diyerek, "Ölülerimizi biliyoruz, ama öldürtenleri öğrenemedik." diyor. Metin 
Göktepe, Cengiz Altun, Hafız Akdemir, Musa Anterler, Namık Tarancılar ve Uğur Mumcular, hepsi 
de faili meçhul olmuş. Aslında failleri biliniyor. 

Bugün Ergenekon'u tartışıyor Türkiye, yüzlerce ad geçiyor iddianamede, ifadelerde. JİTEM'ci 
itirafçı Abdulkadir Aygan'ın sayfa sayfa itirafları yayınlanıyor. Bu, daha önce PKK'li, PKK itirafçısı, 
sonra da JİTEM itirafçısı. Özgür Gündem gazetesinde altı yıl önce bu katil itirafçının ifadeleri yayın
lanmıştı, ama ne yazık ki hiç kimse dikkate almadı, ama şimdi son bir hafta içerisinde Taraf gazete
sinde Neşe Düzel'in yaptığı röportaj üzerine Türkiye'nin gündemine oturdu ve örneğin dün yine Taraf 
gazetesinde ve günlük gazetede iki değerli eski baro başkanının bu JİTEM'e ilişkin açıklamaları var. 

Eğer şimdi gerçekten tarihimizle yüzleşmek istiyorsak, gerçekten Ergenekon denilen ve onun adı 
işte JİTEM'dir ki dün Diyarbakır'da insan hakları kuruluşları o JİTEM'in adresini gösterdiler; umu
yor ve diliyorum ki bugüne değin bunu görmemiş olan cumhuriyet savcıları JİTEM'in dün gösteri
len adresinin üzerine giderler ve oralarda kimlerin kaybedildiğini, kimlerin öldürüldüğünü görürler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında bilinmeyen bir şey yok, her şey biliniyor. Önemli olan, 
bunun üzerine gitme kararlılığını ve cesaretini göstermek; demokrasiye, insan haklarına, adalete ve 
hukukun üstünlüğüne sıkı sıkıya bağlı olmak ve Türkiye'nin gerçekten farklı kimlik ve kültürlerin bir 
arada barış içinde yaşama ihtiyacını derinden duymak ve o demokratik temiz toplumu yaratma ko
nusunda bir irade göstermek. 

Ben, şimdi, izninizle, Sayın Başkanımızdan, gerçekten aydınlıkçı, demokrat, özgürlükçü bir ga
zeteci... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler. 
... katledilen değerli gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi olarak ve bugün de Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Değerli Başkan Vekili olarak... Bunların üzerine gidebilmek ve bunları açığa çıkarabil
mek ve bundan sonra gerçekten siyasi suikastların ve cinayetlerin olmaması ve tarihimizle yüzleşe-
bilmemiz için bir kez daha yineliyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi bir irade 
yaratılmalıdır, genel görüşme açılmalıdır ve bir Meclis araştırması komisyonu oluşturulmalıdır, ar
şivler kimseye kapalı kalmamalıdır ve gerçekleri araştırma komisyonuyla gerçekten Türkiye'nin de 
artık hak ettiği, muhalif gazetecilerin korkmadan, korkutulmadan, cesaretle yazdığı çizdiği bir Tür
kiye yaratılabilinsin. Yoksa insandan yana, emekten yana, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan 
yana bir toplum, ne yazık ki, yaratılamayacak. 
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Bakın, anneler 200 kez Galatasaray'ın önünde toplandılar "Kayıplarımızı istiyoruz." dediler, bir 
gün çocuklarının, eşlerinin eve döneceklerini bekliyorlar, ona karşılık verilemezse bile çiçeklerini 
koyacakları bir mezarlarının olmasını istiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
Buyurunuz. 
AKIN BİRDAL (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, Uluslararası Af Örgütünün bütün yayınlarının köşesinde bir söz vardır unutmaya 

karşı: "Elbette ki, biz yitirdiklerimizi, katledilenlerimizi unutmayacağız." Unutmayacağız ve onla
rın failleriyle hesaplaşacağız, ki, bir daha Türkiye'de gerçekten namuslu, yurtsever, aydın, insan hak
ları ve barış savunucuları katledilmesin. 

Bu umutla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. 
Gündem dışı üçüncü söz, emekli vatandaşlarımızın sıkıntıları hakkında söz isteyen Tokat Mil

letvekili Reşat Doğru'ya aittir. 
Buyurunuz Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilerin problemleri ve beklentilerine ilişkin gün

dem dışı konuşması 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; emeklilerin problemlerini ve 

beklentilerini gündeme getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Emekli insanlarımız çok zor durumdadır. Yaşamlarını devam ettirmede, geçimlerini temin et
mede -anlatamadıklarından- görüldüğünden daha da zor durumda olduklarını ifade etmek istiyorum. 
Yeni bir yıl ve yeni bir maaş zammı açıklanmasıyla birlikte, yedi yıldır ülkemizi yöneten iktidar yine 
emeklilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Her ne kadar 2009 yılında değiştirilmiş olsa bile, deve 
eti ve pinpon toplan fiyat artışları ile hesaplanan enflasyon dikkate alınarak yapılan zam emeklileri
mizi üzmüştür. Anayasa'mızda yazılı olan sosyal devlet ilkesi, AKP İktidarı tarafından emekli ay
lıklarına zam yapılacağı zaman, maalesef unutulmaktadır. Sosyal devlet, emeklisine insanca 
yaşamaya yetecek bir gelir ve aylık ödeme sağladığı zaman ancak anlam kazanır. Emeklilerin yüzde 
80'i açlık sınırının altındadır. Yapılan bir araştırmada, SSK'dan emekli olan bir emekli ayın 6 gününü 
aç, 22 gününü de maalesef yoksul geçiriyor. Emekli ücretleri, önce açlık, sonra da yoksulluk sınırı
nın üzerine mutlaka ama mutlaka çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, 2 milyona yakın işçi emeklisinin yıllardır beklemiş olduğu intibak yasası da maalesef çı
kartılamamıştır. Bugün aynı işi yapıp farklı tarihlerde emekli olan insanlardan biri diğerinin yarısı 
kadar ücret alıyor. İntibak yasasını mutlaka ama mutlaka acilen çıkartmak mecburiyetindeyiz. Az da 
olsa memurlara dönemler hâlinde yapılan kademeli iyileştirmeler memur, işçi, BAG-KUR tüm emekli 
ve dul, yetimlerine de uygulanmalıdır. 

Emekliler farklı dünyada yaşamıyor. Çalışanların emekli olduklarında maaş uçurumu yaşamaya
cağı düzenlemeler yapılmalıdır. Emekliler için refah payını da içeren temel ücret uygulaması getirilmeli, 
bankalarca maaş promosyonu bunlara da uygulanmalıdır. Emeklilerin Ekonomik ve Sosyal Konseyde 
temsil edilmesi gerekmektedir. Çalışanlar için ödenen aile ve çocuk yardımı emekliler için de öden
melidir. Maliye Bakanının 22 Temmuz seçimleri öncesinde Eskişehir'de emeklilere söylediği "Emek
lisine bakamayan devletten hayır gelmez." sözünü hatırlatır, verdiği sözü tutarak "Tüm emeklilerin 
tek çatı altında toplanması ve ücret dengesi sağlanmalıdır." sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz. 
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Ocak 2009 itibarıyla emekli aylıklarına yapılan günlük artış bir simit ve çay parasını maalesef 
geçememiştir. Emekli insanlarımızın en fazla, gıda, ısınma, aydınlanma ve sağlık için harcama yap
tıkları bilinmektedir. Doğal gaza yüzde 82 zam yapılmış, şimdi de seçim öncesi yüzde 17 bu zam in
dirilmiştir. Bunun adı "ekonominin kuralı" değil, "Kazan kepçesiyle bindir, çay kaşığıyla indir."dir. 
Bir önceki yıla göre daha az kullanılan elektrik ve doğal gaz için daha yüksek fatura maalesef emek-
lilerce de ödenmektedir. Emekliye yapılan zamlar sadece elektrik ve doğal gaz zamları nedeniyle 
aylık olarak faturalara yansıyan artışı karşılayamamaktadır. 

Bunların yanında emeklilerimizin sağlık problemlerinin fazla olması ve sürekli kullandıkları 
ilaçlar olması dikkate alındığında emeklilerimizin muayene ve ilaç yazdırmak için sağlık kuruluşla
rına daha fazla gittikleri malumdur. Bu nedenle emeklilerden tedavi ve ilaç katkı payı alınmasının kal
dırılması tüm emeklilerimiz tarafından beklenilmektedir. 

Yine öncelikle emeklileri ve de herkesi ilgilendiren sadece iki tane örnek vermek istiyorum. 
Sağlık Uygulama Tebliği ile gözlük çerçevesi ödemesi iki yıldan üç yıla çıkartılmış, cam değiştirme 
bedeli önceden göz bozukluğunun derecesi değiştiğinde hemen ödenirken şimdi "En az 0,50 değiş
mesi ve altı ay süre geçmesi gerekiyor." işlemi konmuştur. Aynı durum yine bir diğer konu olarak da 
işitme cihazlarında geçerlidir. Katkı payı önceden 800 TL iken bugün 350 TL'ye düşürülmüş du
rumdadır. Bunlar mutlaka düzeltilmesi gereken konulardır. Emekliler de bu konudan şikâyetçi, çalı
şan memuruyla işçi de bu konulardan şikâyetçidir. 

Sayın milletvekilleri, emeklilerimiz insan onuruna ve ülkemizin büyüklüğüne yakışır bir şekilde 
değer vermemiz gereken büyüklerimizdir. Emeklilerimiz evlerine ekmek götüremez, kiralarını ödeye
mez konuma gelmişlerdir ve şu an itibarıyla da durumları çok vahim bir konumdadır. Açlık sınırının 
altında kredi kartı borcuyla yaşayan, aşevlerine, iftar çadırlarına, dağıtılan kömüre ve gıda paketlerine 
muhtaç hâle getirilen emekliler ile dul ve yetimlerinin sesi mutlaka ama mutlaka iktidar tarafından du
yulmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine de gündem oluşturacak şekilde getirilmelidir. 

Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında emeklilerimizin yüzü gülecektir. Her yıl eylül ayında "kışa 
hazırlık yardımı" olarak bir maaş tutarında ödeme yapılması taahhüt edilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Bunların hepsi seçim beyannamemizde yüce milletimize taahhüt 
olarak ilan edilmiştir. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına, emeklilerine karşı 
tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalış
mış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakma hakkı yoktur." Bu sözü 
çok önemlidir diyor, yüce Meclisimizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 
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IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
/.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün (6/1002) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/114) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 334. sırasında yer alan (6/1002) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
B) TEZKERELER 
I.- Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Frantisek Bublan tara

fından, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılacak olan Güvenlik Komitesi Başkanları Top
lantısı 'na ismen davet edilen TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan 
Kemal Yardımcı ve İçişleri Komisyonu Başkanı Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut 'un 
davetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Frantisek Bublan, Çek 

Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'da yapılacak olan Güvenlik Komitesi Başkanları Toplantısı'na, İs
tanbul Milletvekili TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Tekirdağ 
Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Tevfik Ziyaeddin Akbulut'u davet etmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkileri'nin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun"un 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviple
rine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.37 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulu
namamıştı. Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Nevzat Pakdil, gün
demin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan ve Meclis Başkanına yöneltilen 4 ve 289'uncu sıradaki 
sözlü soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan 
sorulardan 5, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,27, 30, 31, 33,49, 54, 58, 64, 67,68, 69, 70, 71, 76, 
77, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 90 ve 101'inci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Bu istemleri sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir 
önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

V- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

/.- (10/198) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
03/02/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun, 03.02.2009 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun TBMM Genel Kurul Gündeminin Genel Gö
rüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair "İşsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi" amacıyla verdiğimiz Meclis Araştırması önergemizin görüşmelerinin 
03.02.2009 Salı günü yapılmasını İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına 
sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Şandır 

Mersin 

MHP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Lehte ve aleyhte söz vereceğim. 

Şimdi söz sıralarını belirliyoruz. 

Lehte, Antalya Milletvekili Mehmet Günal... 

Kim konuşacak? 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Lehte ikinci söz Mustafa Özyürek efendim. 
BAŞKAN - O zaman aleyhte... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Lehte, lehte... 
BAŞKAN- Gene lehte Sayın Özyürek, İstanbul Milletvekili, buyurunuz. (CHP sıralarından al

kışlar) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Milliyetçi Hare

ket Partisinin, işsizliğin araştırılması konusunda verdiği önergenin lehinde konuşmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, her gün Türkiye'de yeni bir gündemle karşı karşıya geliriz ama halka sor

duğunuz zaman Türkiye'nin bir numaralı sorunu nedir diye, daima işsizlik olarak çıkar. Çünkü işsizlik 
en büyük felakettir. İşi olmayan insan -sadece gelir kaynağından mahrum olan insan değil- aynı za
manda toplumda, dünyada kendini hiçbir işe yaramayan, fuzuli, gereksiz bir insan gibi görmektedir. 
O nedenle istihdam sorunu, işsizlikle mücadele bütün dünyada en önemli sorundur. Ne yazık ki Tür
kiye'de işsizlikle mücadele konusunda, işsiz sayısını azaltma konusunda kapsamlı, tutarlı hiçbir ça
lışma yapılmamıştır. O nedenledir ki resmî verilerde bile işsizlik oranı yüzde 1 l'lere çıkmıştır. Resmî 
verilerde bile diyorum çünkü işsizliğin bu boyutların, yüzde 11 'lerin çok üzerinde olduğunu hepimiz 
biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Kahvehanelere gittiğinizde, köylere gittiğinizde, hatta Meclisteki 
odalarınızda oturduğunuzda size başvuran, milletvekillerine başvuran insanlar işsiz insanlardır veya 
işsiz insanların yakınlarıdır. 

Bu işsizlik, geçmişte biraz okuryazar veya yüksek tahsili olmayan kişiler şeklinde görülürken 
şimdi, yükseköğrenim görmüş, mühendis olmuş, çeşitli mesleklere sahip olan insanların da işsiz ol
duğunu görüyorsunuz. Dört yıldır, beş yıldır, altı yıldır iş bulamayan mühendisler vardır. Bu, bir so
rundur ve bu, çok ciddi bir felakettir. Bunu ortadan kaldırabilmek... 

Geçmişte hep şu söylendi: "Ülkede büyüme olursa, kalkınma olursa işsizlik ortadan kalkar." de
nildi. Özellikle 2008 yılının ortalarına kadar Türkiye'de 2001 yılından itibaren bir büyüme oldu, ya
şadık ama buna rağmen işsiz sayısında bir azalma olmadı. Demek ki ekonominin kendi kendine bu 
sorunu çözmesi mümkün değil. Öyleyse işsizlikle mücadele için ciddi program ortaya konulması 
lazım ve müdahale edilmesi gerekiyor. 

Şimdi, yüzde 10,9 gibi bir resmî işsizlik rakamıyla karşı karşıyayız ama bunun gerçekçi olma
dığını hepimiz biliyoruz. Çünkü iş gücüne katılma oranı son derece düşüktür, yüzde 50'lerdedir Tür
kiye'de. Oysa iş gücüne katılma oranı, yani çalışma çağında olup da çalışan insanların oranı Avrupa 
Birliğinde yüzde 70'tir, Türkiye'de yüzde 50'ler civarındadır. Buna rağmen yüzde 11 civarında bir 
işsizlik görülüyorsa, gerçek işsizliğin çok daha büyük olduğu ortaya çıkar. 

Tabii, işsizlik gibi bir büyük felaketi araştırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde halkı temsil 
eden, işsizleri de temsil eden siz değerli milletvekillerinin en önemli görevidir ve sorumluluğudur. 
Onun için, mutlaka işsizlik konusu enine boyuna bu Mecliste incelenmelidir, tartışılmalıdır, boyut
ları gerçek anlamıyla ortaya konulmalıdır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesap
lara göre işsizlik oranı yüzde 18'lerin üzerindedir. 

Bir diğer önemli nokta: İşsizlikle nasıl mücadele edeceğiz; bu genç insanlara, büyük zorluklarla 
üniversitede okumuş, üniversiteyi bitirmiş bu insanlara nasıl umut vereceğiz, nasıl iş vereceğiz; bun
ların da ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor. Ekonomi kendiliğinden, büyüme kendiliğinden işsizliği 
çözmediğine göre ve bir süredir global krizin de etkisiyle Türkiye'de, bırakınız büyümeyi, bir kü
çülmeyle, bir daralmayla karşı karşıya olduğumuza göre işsizlik çok daha fazla artacaktır. Her nasılsa 
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bir iş bulmuş, çalışmakta olan insanlar giderek işsiz kalmaktadır, fabrikalar kapanmaktadır. Özel
likle tekstil sektöründe pek çok fabrika kapanmıştır ve orada çalışan insanlar işsiz kalmışlardır. Oto
motiv sektöründe büyük bir daralma yaşanmaktadır ve işsizlik almış başını gitmiştir. Nitekim ocak 
ayında otomotiv ihracatında yüzde 53 küçülme olmuştur. Bu küçülmenin devam ettiğini varsayarsa
nız, işte bazı otomotiv şirketleri -izin vererek, geçici olarak- insanları bütünüyle kapının dışına koy
madılar ama herkes de biliyor ki kriz böyle devam ettiği sürece otomotiv sektöründe de kitlesel işten 
çıkarmalar başlayacaktır. 

Diğer daralma: Tarımdaki durumun içler acısı olduğunu biliyoruz, esnafın sürekli iş yerini ka
pattığını biliyoruz. Bunların hepsi zaten var olan, yüksek olan işsizliği daha da artıracaktır. 

Şimdi niçin şu anda 2001 yılına göre işsizlerden büyük tepki gelmiyor? Bunun temel nedeni de
ğerli arkadaşlarım, 2001 yılında öncelikle işsiz kalan insanlar fınans sektöründe çalışan, bankalarda ça
lışan insanlardı. Bu kesim toplumda daha etkili olan, sesi daha gür çıkan insanlardı. O nedenle, 
zannediliyor ki, şu anda işsizlik açısından 2001 yılından yani kriz yılından çok daha iyi durumdayız. 
Hayır, öyle değil. Bu, şuna benziyor: Biliyorsunuz, İstanbul'da deprem olduğu zaman yer yerinden oy
nuyor ama Erzincan'da, Varto'da deprem olduğu zaman toplum çok fazla ilgilenmiyor. Şu anda da De
nizli'deki insanlar işsiz kalıyor, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki insanlar işsiz kalıyor ama bunlar 
basında, televizyonlarda birkaç gün gündemi işgal ediyorlar ve daha sonra unutup gidiyoruz. Ama o in
sanlar, evine ekmek götüremeyen o insanlar, artık kirasını ödeyemeyen pek çok aile çocuklarını okul
dan geri almak durumunda kalıyor. Bunların dramına Meclis seyirci kalamaz değerli arkadaşlarım. 

Bu dramı elbette Mecliste bütçe görüşmeleri ve çok çeşitli vesilelerle hep dile getiriyoruz ama 
sistematik bir yaklaşımı sergilemiyoruz. Muhalefet olarak biz "İşsizlik artıyor, buna çare bulalım." 
diyoruz, iktidar da her zaman "Merak etmeyin, işte, ekonomi büyüyor, gelişiyor, kendiliğinden sorun 
çözülecektir." diye geçiştiriyordu. Artık o gerekçe de ortadan kalktı; büyüyen bir ekonomi yok, bir 
kalkınma yok, öyleyse işsiz sayısı daha da artacaktır. Bunlara mutlaka bir çözüm bulunması lazım. 
O görüşmeler sırasında, inşallah kabul edilirse bu önerge, o zaman daha ayrıntılı bir şekilde, işsiz
likle nasıl mücadele edileceğini, şu anda işçi çıkarma noktasına gelmiş olan firmalara hangi destek
lerin, hangi katkıların yapılmasının daha doğru olacağını anlatma fırsatını buluruz. 

Değerli arkadaşlarım, sadece doğal felaketlere çözüm bulamazsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Deprem olur çözemezsiniz, tsunami olur çözemezsiniz ama işsizlik Allah yapısı değil kul yapı

sıdır. Bunun mutlaka bir çözümünün olması lazım ve bir çözümü vardır, yeter ki bunu doğru algıla
yalım, doğru değerlendirelim ve bu işsiz kalan insanların feryadını burada, Mecliste duyarak buna 
çözüm arayalım. 

Ben, bu önergenin kabul edilmesi yönünde oy kullanacağımızı açıklıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özyürek. 
Aleyhinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, buyurunuz efendim. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işsizlik, Türkiye'nin sosyo

ekonomik sorunları içinde birinci sırada yer alıyor. Özellikle dönemsel olarak baktığımız zaman, 
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Türkiye'yi, darbeler dönemini, 12 Eylül askerî dönemini bir dönem olarak almak lazım. Bunu 80-89'a 
kadar farklı bir kategoride, 89-94 arası yine bir kriz dönemine denk geliyor, 94 ayrı bir dönem, 94-
2001, 2001 krizini ayrı bir dönem olarak almak gerekiyor. 

12 Eylül askerî darbesinin akabinde 2 milyonu aşkın yurttaşımız fişlendi, üniversite hocaları okul
lardan alındı, öğretmenler görevlerinden atıldı, memurlar sakıncalı ilan edildi ve hâlâ bu sorun çözül
müş değil. Öğretim üyelerinden öğretmenlere, işçilere, sendikacılara, duyarlı, demokrat, muhalif, 
herkes o dönemde Millî Güvenlik Konseyinin tasarruflarıyla, kendi çıkardıkları yasalarla, işsizler or
dusuna, nitelikli işsizler ordusuna atıldı. Arkasından 83 sonrası Özal dönemi vardır. Özal dönemi 89'lu 
yıllara kadar bir trend gösteriyor. Ondan sonrası da 94 krizi. 94 krizi de istihdamda yavaşlama, geri
leme, işsizlik oranının artması, enflasyon ve hayat pahalılığı olarak yansıdı. Ancak, en büyük kriz ola
rak 2001 yılında işsizlik oranının yüzde 31'lere vardığı, 2002 yılında bu artışın yüzde 64'lere kadar 
olduğu söylenir. İşsizliğin, 2001 krizinde 4 kat aşarak yüzde 122 olarak gerçekleştiği söylenir. 

Günümüze geldiğimizde rakamlar bize daha korkunç bir tabloyu gösteriyor. Bu tabloda üniver
site mezunu gençlerdeki işsizlik oranında korkunç bir artış var, istihdam yok, kentlerde korkunç bir 
işsizlik var, özellikle kentlerde işsizlik oranının çok yüksek olduğu söyleniyor, yine tarım ve kırsal 
alanlarda da yüzde 5,6 olarak bir işsizlik oranının arttığı söyleniyor. Burada, gençlerdeki işsizlik ora
nının TÜİK rakamlarına göre yüzde 20'lerde olması, doğrusu korkunç. İşsizliğin yüzde 56'sı lise 
altı eğitimli, yüzde 27,3'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. İşsizler, genellikle, yani yüzde 30-
40 civarında eş dost vasıtasıyla iş arıyor. Yüzde 82,7'si -bu, 2 milyona tekabül ediyor- daha önce bir 
işte çalışmış, işine son verilmiş. Yine daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 50,9'u hiz
metler, yüzde 22,8'i sanayi, yüzde 18,9'u inşaat, yüzde 7,4'ü ise tarım sektöründe görev almış. Bu 
rakamlara yakın zamanda TÜİK'in rakamları üzerinden baktığımız zaman Türkiye'de şu an işsizlik 
oranının toplam olarak 20 milyon civarında olduğu gözüküyor. Çünkü, TÜİK'in koyduğu rakam
larda farklı kategoriler var. Bu kategorileri topladığımız zaman sayı TÜİK'in rakamlarıyla bile ağus
tos itibarıyla yüzde 18,6 çıkmıştı. Şimdi yeni bir global (küresel) krizin eşiğinde Türkiye ve bu kriz 
en çok emek cephesini, çalışan dünyasını vuruyor. Neden? Şirketler kapanıyor ardı ardına. Tekstil sek
törü çöküyor. İnşaat sektörü çöküyor. Tarımda zaten gerileme devam ediyor. Bankacılık, finans sek
töründe işten atmalar başladı ve her gün yanı başımızda işinden atılmış binlerce insanla karşılaşıyoruz. 
Mecliste de bize gelen en yüksek talebin iş arama talebi olduğu düşünüldüğü takdirde, bunu ciddi bir 
sorun olarak alıp, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak alıp bunun üzerinde durmamız gerekiyor, 
bütün boyutlarıyla düşünmemiz gerekiyor. Krizi de düşünmemiz gerekiyor, geleceği de düşünmemiz 
gerekiyor. Yani burada, "arkası olan, dayısı olan, adamı olan, çevresi olan iş bulur" konumundan, "ih
tiyacı olan iş bulur" konumuna, "her yurttaşın başvuracağı bir devlet kapısı olur, oradan iş bulur" nok
tasına, güven noktasına, yurttaşlar arasında fırsat eşitliği olayına nasıl bir kapı aralayabiliriz, bence 
önümüzdeki en önemli sorunlardan birisi bu. 

Evet, iş ve işçi bulma kurumları, devletin çalıştırdığı bu kurumlar ne kadar ihtiyaca cevap veri
yor, özel sektörde ne kadar bunun talebi vardır, tarım sektörü buna ne kadar cevap veriyor, bu konuda 
bilimsel araştırmalara, sosyolojik araştırmalara, hatta üniversite bazında çok ciddi bir araştırmaya 
ihtiyaç vardır. Böyle bir araştırmayı 2008 kriziyle birlikte ele aldığı zaman Meclis, önümüzdeki on, 
yirmi yıllara ilişkin bir tedbir alma, bu konuda çareler geliştirme, işsizler ordusuna yeni alternatifler 
yaratma, istihdam alanları yaratma, yeni iş imkânları bulma gibi birtakım öneriler geliştirebilir. Şu 
anki durumda temel ihtiyaç bu olduğuna göre, Mecliste bir konsensüsün, bir uzlaşmanın sağlanarak, 
bütün grupların ve grubu bulunmayan partilerin de dâhil edilerek birlikte çalışacağı bir komisyonun, 
küresel krizi, özellikle günümüzdeki işten çıkarmaları dikkate alarak, tekstil sektöründen inşaat sek-
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törüne, turizm sektöründen bankacılık sektörüne, otomotiv sanayisinden ağır sanayiye, tarım endüs
trisinden hayvancılığa kadar her alanda Türkiye'nin fırsatlarını, imkânlarını, kapasitesini, potansi
yelini ölçmesi gereken, bilimsel verileri ortaya çıkarması, bu bilimsel veriler çerçevesinde bir 
planlamanın yapılması ve işsizliğe çözüm aranması gerekmektedir. Bu nasıl olacaktır? Bu konuda 
Meclise gelmiş, bununla ilintili benzer araştırma önergeleri de bir araya getirilerek Mecliste öncelikle 
bir araştırma komisyonu kurularak bu konuda bir çalışmanın başlatılması, işveren kesimlerinden işçi 
kesimlerine, sendikalara, emek, meslek örgütlerine, memur ve işçi ayrımı yapmadan tüm çalışanla
rın temsilcilerine, sivil topluma ve üniversitelere kadar ciddi bir çalışma yapılması önümüzdeki 
dönem bir zorunluluktur. Çünkü işsizliğin getirdiği bunalım, sosyal patlama ve krizlerin temel ne
denlerinden birini teşkil ediyor. Suç oranının artması, hatta boşanmalardan tutun da aile parçalan
malarına kadar birçok sorunun altında işsizliğin en önemli etken olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. 
Böylesi bir durumda, Demokratik Toplum Partisi olarak, özellikle Türkiye'de işsizlik sorununa çözüm 
bulunulması konusunda... S 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - . . .Mecliste geliştirilecek her türlü ortak çabanın içinde katkı sun

maya ve bu ortak sorunu siyaset malzemesi yapmadan, partiler ve gruplar üstü birlikte çözümler 
bulma konusunda önerilerimizi sunmaya her zaman çalıştık, bundan sonra da çalışacağız. 

Biz, her zaman şunu söyledik: Böylesi bir kriz ortamında GAP 4 milyon işsize iş istihdamı sağ
layabilecek kapasitesiyle duruyor. Kırk yıllık bütün çabanın sonuçlarını, en azından GAP projesiyle 
başlatarak GAP'ta başlatarak, 4 milyon istihdam yaratarak işsizliğe çözüm konusunda bir adım ata
biliriz. Yoksa, işsizlik "Issız Adam" afişinde olduğu gibi "İşsiz Adam" markasına dönüşür Türki
ye'de. Türkiye gerçek sorunlarıyla yüzleşmeli diyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan. 
Grup önerisi lehinde, Antalya Milletvekili Mehmet Günal. 
Buyurunuz Sayın Günal. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sanal gündemlerden ve çatışmalardan uzaklaşarak, halkın ger
çek gündemini, gerçek sorunlarını konuşabilmek için bu grup önerisini sunduk. 

Gündeme alınmasını önerdiğimiz araştırma önergemizin konusu, işsizlik ve bunun getirmiş ol
duğu sosyal sorunların ciddi bir şekilde araştırılarak çözüm önerilerinin tartışılması ve bir an önce de 
uygulamaya konulmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bütün dünya krizi konuşur, krize karşı önlemler alırken ve zaten daha ön
ceden de ekonomik durumu kötü olan Türkiye'de de ciddi sorunlar yaşanırken, her gün binlerce kişi 
işsiz kalırken, fabrikalar kapanırken, iş yerleri kapanırken bizim sanal gündemlerle vakit kaybetme
memiz gerekiyor. Dolayısıyla, kısır çekişmelerden ve çatışmalardan uzaklaşarak halkın sorunlarını 
tartışıp yasama olarak da o sorunlara çözüm getirmemiz, Hükümetin de icra olarak bu sorunlara 
çözüm politikalarını uygulaması gerekiyor. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye ekonomisi sadece bu yaşanan kriz nedeniyle bu işsizlik 
sorununu yaşamıyor. Bugünün sorunu değil. Sadece krizin etkisiyle de ekonomideki bu kötüleşmeyi 
yaşamıyoruz. Zaten yapısal olarak yıllardır yaşamış olduğumuz üretemeyen bir ekonomi sorunumuz 
var, dolayısıyla da istihdam yaratmayan bir sanal büyüme sorunumuz var. Türkiye ekonomisi zaten 
bu global krize kötü noktada yakalanmıştı. Bu çerçevede tabii ki sonuçlar biraz daha kötümser ol
mamızı gerektiriyor. Dolayısıyla, bir an önce, daha önce almadığımız yapısal önlemleri alarak, düşük 
kur-yüksek faiz politikasının yol açtığı, yüzde 70'i ithalata bağımlı olan bir ihracat ve büyüme yapı
sından kaynaklanan, istihdam yaratmayan büyüme anlayışını terk ederek, istihdam yaratan, ara ma
lına ham maddeyi yurt içinde de üretilmesini teşvik eden, yüksek katma değerli ürünler üretimini 
teşvik eden bir üreten ekonomi anlayışına geçmemiz gerekiyor. 

Efendim, deniliyor ki hep: "Niye yüksek büyüme rakamlan açıklanmasına rağmen işsizlik ra
kamları en son yüzde 10,9 olarak açıklandı?" İşte bu yapısal sorunları görmezden gelerek, sürekli ola
rak üstünü örttüğümüz için, yıllardır alınmayan yapısal önlemler nedeniyle bugün maalesef bu sorunlarla 
karşı karşıyayız. Sadece krizin getirdiği bir sonuç değil. Ne oluyor o zaman? Bir süre dolar kurundan 
dolayı ithalat cazip hâle geliyor, ihracatımız avantajlı durumunu kaybediyor. Tabii bu arada, ucuz itha
lattan dolayı ara malı ve ham madde üreten firmalar, fabrikalar kapanıyor. O zaman da doğal olarak iş
sizlik rakamları yüksek düzeyde seyretmeye devam ediyor ve üretim imkânlarımız kısıtlanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, sizler çıkıp kürsüye birazdan, "Ne kadar güzel ekonomi, her şey 
iyiye gidiyor." diyebilirsiniz. Ben onun için birkaç örnek vermek istiyorum ki, araştırma önergesi 
verdiğimiz bu konunun ve bunun sosyal boyutunun ne kadar önemli olduğunu belki biraz anlama
mıza yardımcı olabilir, gerçek gündemi tartışmamıza yardımcı olabilir. Bakın, son yıl itibarıyla -siz
ler her çıktığınızda "nereden nereye" diye zaman zaman rakam veriyorsunuz ama- ben sadece 
2007-2008 arasındaki değişmeye dikkatinizi çekerek işin gelmiş olduğu vahim boyutu sizlerin dik
katine sunmak istiyorum. Kurulan şirket ve kooperatiflerde geçen yıla göre yüzde 11,5 azalma var, 
kapananlara bakıyorsunuz yüzde 3,8 şirket kooperatiflerde azalma var ama ticaret unvanlı iş yerle
rine baktığınız zaman, kurulanda yüzde 4,7 azalma var iken kapananlarda yüzde 58'lik bir artış var. 
Sadece geçen yılı veriyorum, 2002'ye gidersek çok daha vahim rakamlar var ama bu kötüye gidişin 
bir sonucu olarak sizlerin dikkatine sunmak istediğim bir rakam. 

Diğer bir husus, karşılıksız çek ve protestolu senetler de yine rekor düzeyde. Geçen haftalarda 
sicil affını tartıştık. "Negatif nitelikli kredi" dediğimiz kredi kartı ve kredi borcunu ödemeyenlerde, 
sadece geçen yıla göre baktığınız zaman 3 misline yakın toplam kredi kartı ve ferdî kredi borcu öde
meme tutarında artış var. 

Bunları neden söylüyorum? Değerli arkadaşlarım, şu anda bütün kesimler ciddi sıkıntı içeri
sinde, işsizlik rakamlarına yansımayan kısımlar var. Şimdi, tabii ki nüfusta da TÜİK'in bazı düzelt
meleri var ama o, cüzi miktarda mutlak bazı rakamları değiştiriyor, oranlar değişmiyor. 10,9'un 
içerisinde genç nüfusa baktığımız zaman yüzde 22'ye yaklaşan bir işsizlik oranı var; bu sosyal bo
yutu dediğimiz işsizlik meselesini -şu anda hepinizi de her gün iş takibine ilişkin olarak gelen talep
lerden dolayı yakından ilgilendiriyor- sizler de zaten biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, burada rakamlara tek tek girecek vaktimiz yok, önergemiz kabul edildiği 
takdirde bunları zaten ayrıntılı olarak araştıracağız. Ancak, ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda iş
sizlik artıyor. İşsizlere belli ödemeler, onlara sosyal imkânlar sağlamamız gerekiyor. Bunun için de 
İşsizlik Sigortası Fonu kurmuşuz. Peki, ne işe yarıyor bu İşsizlik Sigortası Fonu? Kuruluş amacı iti
barıyla işsizlik ödemesi yapan bir fon olması gerekiyor ama işleyişte, sadece borç stoku üzerinde 
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oynamalar yaparak kamu net borç stokunu düşük göstermek üzere kullanılan bir gösterge karşımıza 
çıkıyor, işçilerin varlığı olan bu varlığı kamunun varlığı gibi göstererek net borç stokunu düşürme
mize yarıyor. Başka ne işe yarıyor? Öbür taraftan, bütçeye gelir kaydetmemize yarıyor veya bütçede 
bulamadığımız paraları -geçen dönemde yaptığımız gibi- gelir olarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 
başka projeler için aktarmaya yarıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada yaklaşık 40 milyara yakın para birikmiş. Bir arkadaşımızın soru 
önergesine Sayın Bakanın Kasım sonu itibarıyla cevabı var, çok küçük bir mukayese yapabilmeniz 
için söylüyorum: Mart 2002'den, kurulduğundan bu yana -ki tarihe dikkat ederseniz hep kötülediği-
niz 57'nci Hükümet döneminde kurulmuştur- o zamandan Kasım sonuna kadar 1 milyon 395 bin 
kişi başvurmuş, 1 milyon 240 bin kişiye ödeme yapılmış. Ne kadar? 1 milyon 762 bin 890. Yani 
adam başı çok cüzi bir miktar, bir aylık geçimine bile ancak yetecek bir miktar düşüyor. Buna da 
şükür ama onu alabilenlerin sayısı sadece bu kadar. Sadece şu anda 2,5 milyonun üstünde, TÜİK'in 
rakamlarına göre bile, işsiz sayısı var. O zaman "Bu İşsizlik Sigortası Fonu'nun işleyişini, başvuru
larını, bütün unsurlarını gözden geçirmemiz gerekir." demiştik, henüz o noktaya gelemedik değerli 
arkadaşlar. Bu Fon"un işsizler için kullanılması lazım. Tabii çok küçük bazı eğitim programları ya
pılıyor ama çok daha aktif bir şekilde "Aktif İş Gücü Programları" dediğimiz programlara zaman 
ayırmamız, iş gücünün kalitesini artırmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada çok fazla şeyler söylenilebilir ama biz esas itibarıyla burada... 
Çok ağır sonuçları var, yoksulluk oranımız giderek artıyor, göreli yoksulluk oranları, yoksul sayısı 
artıyor. Dolayısıyla, bizim sizden istirhamımız, bu konudaki önerimizi dikkate almanız. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak her zaman -siz her ne kadar muhalefeti yok saymaya çalışsanız da- yapıcı, yol 
gösterici bir muhalefet anlayışından yana olduk. Burada eğer, sonra, araştırma önergesi kabul edilirse 
İşsizlikle Mücadele Projesi kapsamında yapmış olduğumuz önerilerimiz var. Bu çerçevede de sizleri 
bilgilendirerek alınması gereken önlemlerde de sizlerle beraber çalışmaya hazırız. 

Sizden istirhamımız, hem Hükümet olarak hem de AKP Grubu olarak bu önergemizi ciddiye ala
rak en azından bir nebze olsun halkın gerçek gündemini tartışmaya yanaşmanız. Bu sanal gündemlerden 
uzaklaşarak biraz da evimizin içine -dışanlardaki sorunları şu anda öteleyelim, çözemiyoruz- dolayı
sıyla biraz da halkın gerçek gündemine bakalım, krizden etkilenen bu vatandaşlarımızın sorunlanna nasıl 
çözüm bulabiliriz kısmında hep beraber ortak bir araştırma yapalım ve sonrasında da bu politikaların 
uygulanmasında bizler yapıcı muhalefet anlayışı çerçevesinde sizlere destek olalım. Küçümsemekten, 
"Yavru muhalefet" demekten vazgeçelim. Sayın Başbakanın bu konuda kulakları çınlasın! 

Biz görüşmeye hazırız, tartışmaya hazırız, önerilerimiz hazırdır. Sizlerin de bu önergeye des
teklerini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Günal. 
Grup önerisi aleyhine Çorum Milletvekili Agâh Kafkas, 
Buyurunuz Sayın Kafkas. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi 

Grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gündeme getirilen konu dünyanın en önemli sorunu. Çağdaş, gelişmiş bütün ülkelerde de "is
tihdam" diye büyük bir sorun var, gelişmekte olan ülkelerde de "istihdam" diye bir sorun var ve bütün 
ülkelerin en önemli ve en öncelikli meselesi bu sorunun çözümüne ilişkin çabalar sarf etmektir. 
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Şimdi beş yıllık icraatımız döneminde -biraz önce arkadaşlarımız söyledi- gerçekten, Türkiye, 
üst üste istikrarlı, çok yüksek oranda büyümeyi gerçekleştirdi ama istihdam oranlarında azaltmayı ye
terince sağlayamadı. Niye sağlayamadı? Çünkü dünyayla rekabet etmek durumundasınız. Tür
kiye'deki yatırımların büyük bölümüne baktığınız zaman verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya 
yönelik yatırımlar olduğunu gözlemliyoruz. Bir fabrikaya teknolojik yatırım yapılıyor, o fabrikadaki 
üretim 3 katına çıkarken maalesef istihdam üçte 1 'ine iniyor. Eğer "emek yoğun teknolojiyle üretim 
yapalım" iddianızda olursanız da o zaman dünyadaki rekabet şansınızı korumakta zorlanıyorsunuz. 

Şimdi, bir yanda küresel kriz var... Şimdi, bakıyorsunuz, son birkaç ayda Almanya'da 300 bin 
kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon 600 bin kişi işinden olmuş. Avrupa Birliğinde işsiz
lik oranı 7,8; 2009'da muhtemelen 3,5 milyon işsiz olacağı söyleniyor, öngörülüyor ve işsizlik ra
kamlarının Türkiye ortalamasını yakalayacağı, yüzde 10'lara geleceği söyleniyor. 

Türkiye, küresel ekonominin bir parçası ve dünkü kapalı ekonomide değiliz. Avrupa'da satılan 
beyaz eşyanın her 3 tanesinden 1 tanesi Türkiye'de üretiliyor. Oradaki tüketim kalıplarının daralması, 
Türkiye'deki üretimi ve istihdamı da olumsuz yönde etkiliyor. Son ihracat rakamlarındaki düşüşe bak
tığımız zaman da, bunun Türkiye'ye yansımasının muhakkak olduğunu görüyoruz. Bir de yetmez, 
mevsim itibarıyla da bu kış şartları, ülkemizdeki istihdamın en düşük seviyede seyrettiği aylardır. 

Şimdi, bu noktada, bunu gündeme taşıyan bütün arkadaşlarımı gerçekten kutluyorum, teşekkür 
ediyorum. Bu konuşulmalı, tartışılmalı ve biz bunu bütün boyutlarıyla ortaya koymalıyız. Ancak 
bunu yaparken, bir yandan da Hükümetimiz buna ilişkin, küresel krizin Türkiye'ye yansımalarının 
en aza indirilmesine ilişkin de birçok tedbir ortaya koydu, birçok çalışma ortaya koydu. Örneğin, ha
ziranda istihdam paketinde yaptığımız son düzenlemelere baktığımız zaman, işverenlerin üzerindeki 
ciddi istihdam yüklerini yüzde 25 oranında azalttık. Kadınların, gençlerin istihdamı konusunda, bun
ların sigorta primlerinin Fon tarafından beş yıl süreyle kademeli karşılanması konusunda ciddi bir iyi
leşme gerçekleştirdik. En önemlisi, sigorta ve BAG-KUR prim borçları çok yüksek bir noktaya 
gelmişti. İşverenlerin üzerinden bu yüklerin kaldırılması noktasında çok radikal bir tedbir alınarak fa
izlerin yüzde 85 oranında silinmesi gerçekleştirildi ve yirmi dört aylık bir taksitlendirme yapılarak 
müteşebbislerimizin nefes almasına, rahatlamasına ve bu krize daha hazırlıklı girmesine yönelik çok 
ciddi anlamda katkı sağlandı. İşverenlerin sigorta priminden yüzde 25'lik indirimle, 5 katrilyon li
raya yakın bir kaynağın işverenlerimize sunulması imkânı getirildi. Buna baktığınız zaman, bu dü
zenlemelerin temelinde insan yaklaşımını ön tarafa aldık, kayıt dışının önlenmesi ve esas itibarıyla 
işçinin kayıtlı olarak istihdamına özen gösterilmesi kriterinden hareket ederek bunları yaptık. 

Bildiğiniz gibi, sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız ülkemizde toplam 1 milyon 174 bin civarında. 
Şu ana kadar, bu teşvik kapsamından, yani yüzde 25'lik indirimden, kadın istihdamından, özürlü is
tihdamından ve genç istihdamından yararlanan işçi, iş yeri sayısı sevindirici bir rakamdır, 630 bine 
ulaştı, bu her gün biraz daha artmaktadır. Burada iki tane temel kriterimiz var, bir tanesi kayıt dışı ça
lıştırmayacak, bir tanesi de prim borcu olmayacak. Prim borcu olmayacak... Prim yükleri fazlaydı, 
gecikme cezaları fazlaydı, insanlar ödeyemez hâldeydi. O zaman ne yaptık? Bunları hafiflettik. Yet
mez, peşinden de bu prim yükünü hafiflettik. "Buyur kardeşim, öde, sana da taksit imkânı sunuyo
ruz." denildi. Bunun yanında, kayıt dışı istihdamın... Artık dünyanın önemli bir aktörü hâline gelen, 
dünya ekonomisinde rekabet gücünü çok ön tarafa çıkaran Türkiye, işletmelerinde kayıtlı istihdamı 
çalıştırmak zorunda ve kaliteli üretim yapmak zorunda, rekabetin en önemli koşullarından bir tanesi 
bu, bunu sağlamak adına da mutlaka kayıtlı istihdamı sağlamamız gerekiyordu. Bu da büyük ölçüde, 
bunu teşvik edecek mekanizmaları birlikte ortaya koymaktadır. 
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Yine, özürlülerin istihdamı konusunda ve işletmelerin üzerindeki yüklerin kaldırılması konu
sunda istihdam paketiyle çok ciddi düzenlemeler yapıldığı ortada ve yine bu istihdam paketinde yap
tığımız düzenlemeyle son altı ayda 30 bin insanımıza garantili iş kapsamında mesleki eğitim verdik 
ve 2009'da bu sayının 100 bin olması hedeflenmektedir ve inşallah 100 bine çıkaracağız. Yine is
tihdamın geliştirilmesi için bildiğiniz gibi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan GAP projesine ciddi anlamda 
kaynak aktarılmıştır. 

En son güncel bir çalışmayı sosyal taraflarla beraber yapıyoruz. İşçi-işveren temsilcileriyle Ça
lışma Bakanımız üçlü danışma toplantıları yapmıştır, burada çok önemli bir adım atılmıştır. Bildiği
niz gibi, kısa çalışma 4447 sayılı Kanun'da düzenlenmişti ülkemizde çağdaş bir argüman olarak, 
enstrüman olarak. Bu çalışmanın hayata geçirilmesi konusunda sosyal taraflarla ciddi bir çalışma 
yapıldı ve bu çalışmanın sonucunda krizden etkilenen, geçici olarak çalışmalarını durduran ya da 
tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen iş yerlerinde, işçilerin çalışırken almakta ol
dukları ücretlerinin brüt yüzde 40'ı tutarında kısa çalışma ödemesi yapılmasına başlanıldı. İnceleme, 
bakanlık müfettişleri tarafından süratle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede, bildiğiniz gibi, 
bununla ilgili düzenleme -Bakanlar Kurulundan da tavsiye kararı çıkmıştı- bugünlerde Meclisimize 
gelmektedir, sanıyorum bir iki hafta içerisinde bunu Genel Kurula indirme ve kısa sürede yasalaştırma 
imkânını elde edeceğiz. 

Bu 2009'daki kriz döneminde krize giren işletmelerde iş gücünün sokağa atılmaması... Çünkü 
işletmelerin en önemli varlıklarından bir tanesi de istihdam ve iş güçleridir. Bu kriz geçicidir. Bu 
krizde işletmelerin hafızalarını kaybetmemeleri, kaliteli istihdamlarını kaybetmemeleri, işletmelerin 
üretim yapılarını kaybetmemeleri gerekmektedir. Onun için de Hükümetimiz "İşçiyi çıkarma bu kriz 
döneminde, biz de katkı verelim." demiştir. Buradaki ödenek nedir? Buradaki ödeneğe baktığınız 
zaman, daha önce tabanı 266, tavanı 533 TL idi. Bu yüzde 50 oranında artırılarak tabanı 400 liraya, 
tavanı da 800 liraya çıkarılmıştır. Ayrıca, yetmez, bunun süresi üç aydı, 2009 yılında bunun altı ay 
süreyle ödenmesi öngörülmektedir. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz: Kurumlarımız hafızasını yitir
mesin, kurumlarımız verimliliklerini sürdürsün. Tabii ki, Hükümetimiz bütün bakanlıklarıyla -ay
rıca Merkez Bankası- bu küresel krizden ülkemizin en az etkilenmesi için gerekli çabalan 
sürdürmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
AGÂH KAFKAS (Devamla) - Bence, şimdi, burada değerli arkadaşlarımızın verdiği bu Mec

lis araştırması önergesinin öne alınması girişimi çok talihsiz bir döneme denk gelmektedir çünkü 
önümüzde bir seçim vardır. Meclis ister istemez on beş yirmi gün sonra bir seçim takvimi çalışma
sına başlayacaktır ve bu seçim takvimi çalışması içerisinde bu komisyonun kurulması ve süresi içe
risinde sağlıklı çalışma imkânı bulunmayacaktır ama bu sorunun bu yüce Meclis tarafından mutlaka 
enine boyuna tartışılması ve araştırılması gerektiğine inanıyorum. Bunun zamanlaması daha sağlıklı 
yapılırsa bu sorunun çözümüne de çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kafkas. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisini oylarınıza sunuyorum... 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Sayın İçli, oylamadan sonra size soracağım. Buraya girmişsiniz ama oylamadan 
sonra size ne istediğinizi soracağım. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Ama Sayın Başkan, benim söz talebim vardı. 
BAŞKAN - Sayın İçli, oylamaya başladık. Oylamadan sonra sizin talebinizi yerine getirece

ğim, ne istiyorsanız. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir. [MHP ve 

DTP sıralarından alkışlar(!)] 
Sayın İçli, buyurunuz. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, aslında ben İç Tüzük'ün 64'üncü maddesi ge

reğince söz talep etmek istemiştim oylamadan önce. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisinin grup öne
risinin lehinde söz almak için talepte bulundum ancak benim talebim Divanca değerlendirilmedi. Bu 
nedenle, İç Tüzük'ün 64'üncü maddesi gereğince söz talep etmek istiyordum, benim talebi oydu. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın İçli, sizin söz talebiniz bu grup önerisi okunmadan önce iletilmiş, sı
rada olmayan... Şimdi size maddeyi okuyayım daha netlik kazansın bu konu: "Gündemde bulunan 
veya belli bir günde görüşme konusu olacağı Anayasa, kanun veya İçtüzük gereğince bilinen konu
lar dışında, kâtip üyeler, söz alma istemi kaydedemezler." Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi 
böyle gündemde yazılı bir sıra almadan gelen bir konu olduğu için, okunduktan sonra sayın millet
vekillerinin anında burada söz talebinde bulunmaları gerekir. Burada birazcık gecikme olmuş anla
dığım kadarıyla, o yüzden sizin... Yoksa, size söz vermemek gibi Divanın bir şeyi yok, usul gereği 
yapılan bir şeydi. Bundan sonra bu konuya dikkat ederseniz sorunumuz kalmayacak demektir. 

Teşekkür ederiz. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - İşte, Sayın Başkanım, benim itiraz ettiğim konu o. Şimdi, Mil

liyetçi Hareket Partisi... 
BAŞKAN - İç Tüzük konusunda tartışma açacak değiliz Sayın İçli. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - 64'üncü maddesi gereğince söz talep ediyorum işte efendim, me

ramımı anlatmam lazım. Sizin ifade ettiğiniz İç Tüzük maddesini ben çok iyi bilen birisiyim, yeni mil
letvekili olmadım ve şimdiye kadar grup önerisi aleyhine not gönderdiğimiz zaman işleme alınıyordu 
ama Divandaki memur arkadaşlar, kavas arkadaşı tam okunma sırasında görevlendirmişler. Eğer 
Divan başka bir görevlendirme yapacaksa kavas arkadaşa, başka bir kavas arkadaşı görevlendirmekle 
yükümlüdür. Ama benim... 

BAŞKAN - Sayın İçli, o tür bir olayı bilemeyiz. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Hayır ben... 
BAŞKAN - Ama burada milletvekilleri şahsen gelip başvuruyorlar. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Bu konu usul olarak hep böyle yapıla gelmiş. Bundan sonra dikkat ederseniz Divan 

da sizin bu şeylerinize dikkat edecektir. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - İzin verirseniz konuşayım, sözüm kesildi. 
BAŞKAN - Bu vesileyle, bütün milletvekili arkadaşlarımıza da bu usulü tekrar hatırlatmış olayım. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, hatanın bende olduğunu ifade ediyorsunuz 

ama Divandaki milletvekili arkadaşımızın sağ tarafında oturan arkadaşımız biliyor, bu, benim bir 
hatam değildir. 
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BAŞKAN - Sayın İçli, yeterince net ve açık olduğumuz kanaatindeyim. Hem sizi dinledik hem 
bu konunun geleneğini ve usulünü anlattık. Bu konu bitmiştir, bundan sonra buna uyalım lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, İç Tüzük'ün 64'üncü maddesi gereğince ver
dim Başkanlığa. 

BAŞKAN - Şimdi, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma 
önergesi vardır... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - İç Tüzük'te böyle bir konuda... 
BAŞKAN - .. .okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Milletvekiline saygı yoksa bizim burada oturmamızın hiçbir 

anlamı yok. 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) ÖNERGELER (Devam) 
2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 'nin (2/73) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/115) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/73 Esas numaralı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim 
havale edildiği Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 45 gün içerisinde görüşülme
diğinden İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda ge
reğini arz ederim. 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Siz istediğinizi uygulama yetkisine sahip değilsiniz. İç Tüzük'ün 
64'üncü maddesi gereğince söz talep ediyorum. 

BAŞKAN - Söz talebinizi verdim Sayın İçli, 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Vermediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuştunuz yerinizden... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Mikrofon kesildi. 
BAŞKAN - ... ve ben konuya açıklık getirdiğimiz kanaatindeyim. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sizin bilginiz yok, mikrofonun sesi kesiliyor oradan. 
BAŞKAN - Yeterli şekilde konuşmuş vaziyetteyiz. 
H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Efendim, mikrofonun sesi kesiliyor. 
Milletvekilini siz mi yönetiyorsunuz, arkadaki memurlar mı yönetiyor? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne münasebet canım! 
BAŞKAN - Sayın İçli, bu konunun yeterince tartışıldığı kanaatindeyim ve yeterince de burada 

bütün milletvekillerinin bu konuyla ilgili açıklığa kavuşmuş olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra 
yapılacak olan bu tür söz istemelerde lütfen bu konuya dikkat edilmesini ve tartışma yaratılmama-
sını size tekrar hatırlatıyorum efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, bakın, ben riayet ettim İç Tüzük'e. 
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BAŞKAN-Sayın İçli... 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Memur arkadaşlarımız görevlendirmişler kavası. 

BAŞKAN - O konuyu bilemeyiz efendim. Şahsen başvurmanız gerektiğini bütün buradaki mil
letvekili arkadaşlarımız biliyorlar efendim. Siz de bunu tekrar unutmayınız. Bir dahaki sefere o ko
nuda dikkat ederseniz tartışmaya gerek kalmayacak. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, ben burada oturuyorum, grup başkan vekilleri 
orada oturuyor. Ben nasıl yetişeyim oraya? Yapmayın bunu, bu yanlış! 

BAŞKAN - Evet, şimdi İç Tüzük'ün 37'nci maddesi gereğince teklif sahibi olarak Denizli Mil
letvekili Hasan Erçelebi'ye söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Erçelebi. 

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yükseköğretim Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz için söz aldım. Yüce heyetinizi De
mokratik Sol Parti ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bugüne kadar vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimizi 
rahmet ve şükranla anıyorum; bu vatanın topraklarına kan veren gazilerimizin aziz hatıraları önünde 
saygıyla eğiliyorum. 

Kanun teklifimizle bizlere emanet edilen şehitlerimizin çocukları ile vatan için gazi olan genç
lerimizin ve onların çocuklarının üniversiteye sınavsız girişini gerçekleştirmek istiyoruz. 

Anayasa'mızın 61'inci maddesinde "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, 
malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." denmektedir. 

Kanun teklifimizin 19 Şubat 2008 Salı günlü görüşmesinde Sayın Millî Eğitim Bakanı "Bilgiye 
dayalı olarak yapılan bir seçme sınavında bunların sınava tabi tutulmaması kesinlikle olmaz. Özel
likle üniversite giriş sistemi açısından, bütün görüşlerine başvurulan uzmanlar tarafından da doğru 
bulunmamaktadır." diyor. 

Sayın Millî Eğitim Bakanına soruyorum: ÖSS, gerçekten bilimsel bir sınav mıdır? Bilimsel bir 
sınav ise neden kaldırmayı düşünüyorsunuz? Neden katsayılar üzerinde oynuyorsunuz? Geçen hafta 
haklı olarak Gazze için Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalıştınız. Bunda samimi iseniz bugüne kadar 
teröre verdiğimiz şehitlerin ve gazilerin acısını, onların çocuklarının içinde bulunduğu psikolojik or
tamı hissedebiliyor musunuz? Yoksa şehit ve gazilerimizin ailelerini elde bir mi sayıyorsunuz? 

Kanun teklifimizin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili 3 Haziran 2008 Salı günlü görüşme
sinde söz alan AKP Amasya Milletvekili Sayın Avni Erdemir "Bu teklif kanunlaşırsa, gerekli bilgi 
birikimine ve donanımına sahip olmayan bu yavrularımızı akranları içinde psikolojik bunalıma so
karız, onları kaybederiz." diyor. Şehit çocuklarımıza ve gazi çocuklarımıza "Bilgi birikimi yok." di
yorsanız, niye liseden mezun ediyorsunuz? Bu, hem gençlerimize hem de onları liseden mezun eden 
öğretmenlerimize hakarettir. Bu yavrularımızı akranları içinde psikolojik bunalıma sokarız, onları 
kaybederiz, diyorsunuz. Asıl onları toplumdan dışlayarak, eğitimlerine son vererek psikolojik buna
lıma sokarsınız, asıl o zaman kaybedersiniz. 

Başarılı olmak ÖSS puanlarına göre ise vakıf üniversitelerine niye puanı düşük öğrencileri alı
yorsunuz? Siz, her şeye para gözüyle mi bakıyorsunuz? Öyleyse vakıf üniversitelerini tercih eden 
şehit çocuklarıyla, gazi ve gazi çocuklarının paralarını lütfen ödeyin. 
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Kanun teklifimizin doğrudan gündeme alınması 2 defa AKP oylarıyla reddedildi. Şimdi, sa
mimi AKP'li milletvekilleri ile birlikte yüce Meclisten, şehit çocuklarımız ile gazi ve gazi çocukla
rımızın üniversitelere doğrudan kayıt yaptırmaları ile ilgili kanun teklifimizin Genel Kurulda 
doğrudan gündeme alınması için kabul oylarınızı istiyorum, bekliyorum. 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erçelebi. 
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma 

önergesinde, aynı anda 17 milletvekili başvurmuş, bu milletvekillerinden 1 tanesi kurayla seçilmiştir. 
Kurada çıkan milletvekilimiz, Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'dır. O da söz hakkını 

Amasya Milletvekili Avni Erdemir'e bırakmıştır. 
Buyurunuz Sayın Erdemir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehit ve gazilerimizin ço

cuklarının üniversiteye sınavsız girişlerini sağlamayı öngören kanun teklifi üzerine söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken şehitlerimizin aziz hatırası önünde tazimle eğiliyor, gazilerimize ve 
yüce heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 3 Haziran Salı günü 112'nci Birleşimde yine Değerli Milletvekilimiz 
Hasan Erçelebi'nin aynı konuda verdiği kanun teklifi üzerine yaptığım konuşmamda ifade ettiğim 
gibi, vatan savunmasında şehit düşen her evladımız ve her gazimiz bizim için saygı duyulması ge
reken en yüce değerlerdendir. Zira, onlar vatanımızın birlik ve bütünlüğü, devletimizin ebediyete 
kadar yaşaması için vatan savunmasına el vermişler, gönül vermişler, omuz vermişler ve her şeyden 
önemlisi can vermişlerdir. Şehit ve gazilerimizin eşi, annesi, babası ve evlatları bize bıraktıkları en 
önemli emanetleridir. 

Şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarını kendi çocuklarımızdan ayrı tutmamamız, onlarla il
gili heyecan duymamız, hatta onlara kendi çocuklarımızdan daha fazla şefkat ve ilgi gösterme, daha 
fazla imkân sunma zorunluluğumuz vardır. Bu evlatlarımızı her türlü eğitim imkânıyla donatmak ve 
onları hayata hazırlamak elbette devletimizin en önemli görevleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bugün devletimiz şehit çocuklarına gereken ilgi ve şefkati 
onlardan esirgememeye çalışmaktadır. Devletimize müracaat eden her evladımıza karşılıksız burs 
veriliyor, isteyen evlatlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ücretsiz barınıyor ve üniver
site hayatları boyunca kendilerinden üniversite harcı alınmıyor, dershanelerde ve özel okullarda şehit 
ve gazi çocuklarımıza kontenjan ayrılıyor. Bu yönüyle, onlara layık oldukları pozitif ayrımcılık ya
pılmaya zaten çalışılıyor. Bundan sonra da bu yapılmaya elbette devam edilmelidir. Nitekim, 2008 
Mayıs ayı içerisinde çıkardığımız istihdam paketi içerisinde kamuda şehit yakınları için binde 7 olan 
yerleştirme kontenjanı yüzde 1 'e çıkarılmış ve her şehit evladı bugün kamuda işe yerleştirilme im
kânına kavuşmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, iyi niyetle hazırlanmış, ancak sonu, şehit ve gazi çocuklarımızı zor du
rumda bırakabilecek, onları üzebilecek bir kanun teklifini görüşüyoruz. Zira "Şehit ve gazi çocukla
rını sınavsız olarak üniversitelere yer-leştirmekle bu yavrularımıza iyilik etmiş olmayız."ı yine 
diyorum. Bu, pedagojik bakımdan birçok sakınca barındırmaktadır. Gerekli bilgi birikimine ve do-
nanı-mına sahip olmayan yavrularımızı akranları içinde psikolojik bunalıma sokarız, onları kaybede
riz endişesini yine yineliyorum. Zira, sınavsız girişle, taşıyamayacakları bir yükü onların omuzlarına 
yüklemiş oluruz diyorum. Büyük bir rekabetin, büyük bir yansın neticesinde üniversiteye yerleşmiş 
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gençlerin arasına bu yavrularımızı atarak onları akranları arasında ezdiririz, üzeriz endişesini yine ta
şıyorum. Bu sebeple, bu teklifi seçim öncesinde popülist bir yaklaşım olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, unutmayalım, bu yavrularımızı tıp fakültesine yerleştirmekle doktor, mü
hendislik fakültesine yerleştirmekle mühendis, hukuk fakültesine yerleştirmekle hâkim, avukat, savcı 
yapamayız. Korkarım ki bu yavrularımızı işte o zaman kaybederiz. Zira, farklı bilgi birikimine sahip 
bu yavrularımızın aynı kulvarda yarışmalarıyla karşılaşacakları problemleri çok iyi düşünmemiz ge
rekiyor. Bunun yerine ilköğretimde ve ortaöğretimde bu yavrularımıza sahip çıkarak onların üniver
site sınavlarında başarılı olmalarını sağlayacak imkânları sunmak asıl görevimiz olmalıdır. 

Ey makamların en şereflisine kavuşmuş olan şehitlerimiz ve değerli gazilerimiz, evlatlarınız ev
latlarımızdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
AVNİ ERDEMİR (Devamla) - Devletimizin gücü, milletimizin şefkati evlatlarınızı her zaman 

kucaklamaya devam edecektir. Siz her türlü övgüye, evlatlarınız her türlü imkâna ve güzelliğe layıktır. 
Önünüzde tekrar tazimle eğiliyorum. 

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutluluk dileklerimi sunuyor, yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erdemir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
BAŞKAN - İlgili Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanı Murat 

Başesgioğlu 'ndan sözlü soru önergesi (6/408) 
BAŞKAN - İlgili Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4.-Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü me

murlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/411) ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı 

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, iade edilen ve cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/972) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı 
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BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Nevzat 
Pakdil, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan 4 ve 289'uncu sıralarındaki soruları birlikte ce
vaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi bu soruları okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
25.01.2008 

Kamer Genç 
Tunceli 

1) Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın TBMM Koruma Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 
kaç tane polis memuru yakın koruma olarak görev yapmaktadır? 

2) TBMM eski Başkam Bülent Arınç'ın özel ikametinde TBMM Koruma Müdürlüğü kadro
sunda çalışan kaç tane polis memuru görev yapmaktadır? 

3) Özel ikametlerin korunması görevi Emniyet Genel Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Mü
dürlüğü görev alanına girmez mi? 

4) TBMM'de görev yapan emekli TBMM başkanlarının yakınında ve özel ikametinde TBMM 
Koruma Müdürlüğünde görev yapan polis memuru var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan tarafından 

Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Özdal Üçer 
Van 

Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetleme görev ve yetkisi Anayasanın 98. maddesi ile 
TBMM'ye verilmiştir. Aynı madde ile bu denetim Başbakan veya bakanlardan bilgi istemek amacıyla 
soru yöneltmek yoluyla da yapılabilmektedir. TBMM İçtüzüğü'nün 96, 97,98, 99 ve 100'üncü mad
deleri ile bu denetim yolu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ancak tarafımızdan bazı bakanlara yönel
tilen soruların büyük kısmı yok sayılarak cevap verilmemiştir. Cevap verilenler ise genel ifadelerle 
geçiştirilmeye çalışılmaktadır. İlgili bakanlıklar bu şekilde Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 
96, 97, 98, 99 ve 100'üncü maddelerini hiçe saymaktadırlar. 

Meclis Başkanlığına sunulan soru önergeleriyle ilgili olarak; 
1) 23. Yasama döneminde TBMM İçtüzüğüne uygun görülmediği için milletvekillerine iade 

edilen soru önergesi sayısı kaçtır? 
2) Cevap verilmeyen soru önergeleri ile ilgili olarak nasıl bir işlem yapacaksınız? 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Pakdil. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
TBMM BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDİL - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arka

daşlarım; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanları 
için Koruma Müdürlüğü memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına yönelttiği sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım. 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, dünyanın her yerinde belirli görevlerde 
bulunmuş, hâlen görevini yürütmekte olan veya daha önceden bu görevi ifa etmiş olan kişilerle ilgili 
olarak ülkelerin kendilerine mahsus koruma kuralları vardır ve bu kurallar o ülkenin yetkili makam
ları tarafından icra edilmektedir. 

Bu meyanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Sayın Bülent Arınç, Koruma Hiz
metleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi kapsamında bulunduğundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık görevini yürüttüğü esnada yakın koruma görevini yürüten Koruma Müdürlüğü emrinde gö
revli 3 polis memuru Başkanlık makamının onayı ile yakın koruma görevine devam etmektedir. 

Sayın Armç, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi kapsamında bulunduğundan, 
görevini yürüttüğü esnada oturmakta olduğu konutunun dış güvenliği görevini yürüten Koruma Mü
dürlüğü emrinde görevli 6 polis memuru Başkanlık makamının onayı ile konutun dış güvenliğinde 
görev yapmaktadır. Sayın Arınç'ın özel konutu çok katlı ve giriş çıkışın yoğun olması nedeniyle gü
venlik zafiyeti doğmaması için, Başkanlık görevini yürüttüğü esnada konutun dış güvenliğinde gö
revli bulunan personel Başkanlık makamının onayı ile görevlerine devam etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanları Sayın Yıldırım Akbulut, Sayın Mustafa Kalemli 
ve Sayın Ömer İzgi bu görevlerinden ayrıldıktan sonra da kendilerine yakın koruma olarak Koruma 
Müdürlüğü kadrosundan personel görevlendirilmiştir. Yakın koruma olarak görevlendirilen bu per
sonel Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 32'nci 
maddesine göre, Koruma Müdürlüğümüzde altı yıllık görev süresini tamamladıktan sonra Ankara 
Emniyet Müdürlüğüne atamaları yapılmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir. 

Bu konuyu bilgilerinize arz ediyorum. 
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, Van Milletvekili Özdal Üçer'in 23'üncü Yasama Döne-

mi'nde iade edilen ve cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yönelttiği sözlü soru önergesini cevaplandırıyorum: 

23'üncü Yasama Dönemi'nde... 
BAŞKAN - Sayın Pakdil, bir dakika. 
TBMM BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDİL (Devamla) - Buyurun. 
BAŞKAN - İlk sorusunu cevaplandırdınız Sayın Genc'in. O, sisteme girmiş, ek bir açıklama is

tiyor galiba. Onu bitirelim, sonra öbürüne geçerseniz daha iyi olacak. 
TBMMÜAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDİL (Devamla) - Olur. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Genç. 
Bir dakika süre veriyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Aslında tabii, eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanları vardı, orada 550 milletvekili bir 

arada oturuyordu ve o 40-50 tane polis o koruma görevini yapıyordu ve bu Türkiye için çok iyi bir 
ekonomiydi ve maalesef orası yıkıldı, memlekete en büyük ihanet yapıldı. 

Şimdi Sayın Başkan Vekili diyor ki: "3 polis koruyor." Hayır, benim aldığım bilgiye göre 8 tane 
polis koruyor ve bunlar Meclis kadrosunda. Aslında bunların hassas bölgelerden alınması lazım. Yani 
Mecliste çalışan bir polis diğer, dışarıda çalışan polislerden ayda 350 milyon fazla maaş almaktadır. 
Böyle bunlar, kendine yakın insanları korumak için böyle hem oraya getireceksiniz fazla maaş ve
receksiniz, bir de burada çıkıp da inkâr edeceksiniz. Tamam, korunsun da yani diğer başkan vekille
rinin korunduğu şekilde korunsun. Yine hassas bölgelerden bunlara koruma verilmesi lazım. 
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Maalesef tabii, AKP zamanında her şey keyfi. Yani kendilerine yakın kişiler olunca maalesef her 
türlü keyfilikler oluyor, yasalar bir tarafa itiliyor, devletin kaynaklan böyle israf ediliyor. Hoş bir 
manzara değil. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
Buyurunuz Sayın Pakdil. 
TBMM BAŞKAN VEKİLİ NEVZAT PAKDİL (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Özdal Üçer'in sorduğu soruyu cevaplandırıyorum: 23'üncü Yasama Döneminde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'ne uygun görülmediği için 3/2/2009 tarihi itibarıyla 20'si sözlü, 324'ü 
yazılı olmak üzere 344 soru önergesi iade edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 98'inci 
maddesine göre, sırası geldiği hâlde üç birleşim içinde cevaplandınlmayan sözlü soru önergeleri yazılı 
soruya çevrilmektedir. Yazılı sorular ise Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa gönderildikleri tarihten iti
baren İç Tüzük'ün 99'uncu maddesine göre on beş gün içinde cevaplandınlmak zorundadır. Bu süre zar
fında cevaplandınlmayan yazılı soru önergeleri için İç Tüzük'ün 99'uncu maddesi uyannca Başbakanlık 
veya ilgili bakanlığın bir yazı ile dikkati çekilerek on günlük ek süre verilmektedir. On gün geçtiği 
hâlde cevaplandınlmayan soru önergelerinin ise İç Tüzük'ün 99'uncu maddesi uyannca süresi içinde 
cevaplandırmadığı gelen kağıtlar listesinde ilan edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına İç Tüzük'ün verdiği yetkiler bundan ibarettir. Ama yüce heyetinizin malumu olduğu üzere, şu 
anda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün parti gruplarının iştirakiyle İç Tüzük üzerinde bir ça
lışma yapılmaktadır. Ümit ederim ki İç Tüzük üzerinde çalışan bu komisyondaki arkadaşlarımız bütün 
bu hususlan dikkate alarak, aksayan yönleri düzelterek güzel bir iç tüzüğü hazırlayıp önce komisyona 
sonra da Genel Kurula arz edeceklerdir ve bizler de bu hususta gereken titizliği, gereken çalışmalan gös
tererek İç Tüzük'ümüzün günün şartlarına daha uygun bir çalışma ortamını bizlere temin etmesi için 
gereken düzeltmeleri, eklemeleri burada yapacağımızı ümit ediyorum. 

Bu vesileyle, denetim görevini yerine getiren milletvekili arkadaşlarıma ve sizlere şükranlarımı, 
saygılarımı sunuyorum, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Pakdil. 
Sayın Kaplan, size söz veremiyorum çünkü bu "Sözlü Sorular" bölümünde sadece soru soran

lar ek bir açıklama ya da soru talep edebiliyorlar. Onun için, sizin sorunuz olmadığı için size söz ve
remiyorum. 

6- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul yapımıyla il
gili kararına ilişkin sözlü soru önergesi (6/416) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/417) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle di
siplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/439) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

9.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı 'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin sözlü so
ru önergesi (6/451) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin söz
lü soru önergesi (6/455) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'in, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen açı
ğına ilişkin sözlü soru önergesi (6/457) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
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12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara iliş
kin sözlü soru önergesi (6/460) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/461) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin söz
lü soru önergesi (6/475) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu ola
rak yurt dışına gönderilenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/476) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

16.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin 
sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/481) ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'in, Sarıveliler ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin söz
lü soru önergesi (6/489) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

18.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı 'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/497) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

19.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/505) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmeye
ceğine yönelik açıklamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/514) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'in, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/554) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

22. - Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/566) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/570) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine iliş
kin sözlü soru önergesi (6/584) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Zile 'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı duru
muna ilişkin sözlü soru önergesi (6/589) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

26.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/590) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

27.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olan 
kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/591) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

28.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir öğren
cinin hayatını kaybetmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/592) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

29.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/593) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
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30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, teknik öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/598) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

31.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/601) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

32.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin sözlü so
ru önergesi (6/606) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

33.-Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/611) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

34.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/612) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

35.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına iliş
kin sözlü soru önergesi (6/613) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

36.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/614) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

37.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/615) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

38.- Van Milletvekili Özdal Üçer 'in, bir öğretmen atamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/620) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

39.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/632) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

BAŞKAN - Şimdi, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik Gündemin 
"Sözlü Sorular" kısmının 5, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 49, 54, 58, 64, 67, 
68, 69, 70, 71, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 101 'inci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandır
mak istemişlerdir. 

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını saygılarımla arz ederim. 

23.01.2007 

Gültan Kışanak 
Diyarbakır 

Diyarbakır İl Genel Meclisi, 2006-2007'de, 40 köyde okul yapılması için karar almış ve Millî 
Eğitim Müdürlüğü'ne okulların yapılması için 10 milyon 160 bin YTL ödenek aktarmıştır. Ancak 
ödenek kullanılmamış, okullar yapılmamıştır. 

Soru 1) Yasa gereğince İl Özel İdareleri'nin bütçesini nasıl kullanacağına; İl Genel Meclisleri karar 
verir. Yasaya rağmen; Diyarbakır İl Genel Meclisi'nin aldığı kararlar neden uygulanmamaktadır? 

Soru 2) Diyarbakır Valiliği'nin verilerine göre "ilköğretimde 4.263 dersliğe ihtiyaç duyulmak
tadır." Buna rağmen, okulların yapılmaması, 2005'te yapılan yasal düzenleme ile İl Genel Meclisle
rinin yani seçilmişlerin yetkilerinin artırılmasından duyulan rahatsızlığın mı ifadesidir? 

Soru 3) Bu durumla ilgili olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? İl Genel Meclisi'nin aldığı ka
rarlarda belirtilen okullar yapılacak mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
Bakanlığınızda değişik ücret alan Kadrolu, Ücretli, Vekil Öğretmenlik uygulamaları ile Öğret

men açığı kapatılmaya çalışılıp Eğitim-Öğretim yürütülmektedir. Aldıkları ücret Araştırma-Geliş-
tirme ve yaşam ihtiyaçlarına yetmez iken, 

1) Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau'nun "Türkiye'de Öğretmen maaşları OECD 
üyesi ülkelere göre yüksek olduğu" yönündeki açıklamalarına katıldığınız, desteklediğiniz yönündeki 
beyanlarınız doğru mudur? 

2) Öğretmen maaşları, Hollanda'da 2100 avro, Fransa'da 1800 avro, Yunanistan'da 1700 avro 
iken, Ülkemizde 600 avro olan maaşı, nasıl yüksek ve OECD ülkeleri arasında birinci sırada göste-
rebiliyorsunuz? 

3) Her iki demeç, yeni dönemde Öğretmenlerimize ek zam yapılmamasının altyapısını oluştur
mak için mi verdirilmekte ve desteklenmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını, 
Arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: 2003-2004-2005-2006 ve 2007 yıllarında Ülkemizdeki Yükseköğrenim kurumlarında; baş 
örtüsü/türban takması nedeniyle hakkında disiplin işlemi uygulanan öğrenci var mıdır, disiplin iş
lemleri neticesinde Yükseköğrenim kurumundan ilişiği kesilen öğrenci var mıdır, varsa ne kadardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki belirtilen soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muharrem Varlı 

Adana 
Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkez

lerinde ücretli olarak çalışan yaklaşık 13000 usta öğreticinin durumlarıyla ilgili olarak; 
1) Ekonomik yönden iyileştirmeye yönelik bir çalışmanız var mıdır? 
2) Prim ödemelerine rağmen, daimi statüde olmadıkları için sağlık hizmetlerinden faydalana

mayan bu çalışanların mağduriyetleri nasıl giderilecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Çalış 
Karaman 
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Personel Genel Müdürü Remzi Kaya'nın (Bakan a.) imzası ile 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
gönderilen bir yazıda; "Bazı eğitim sendikalarının İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden mevcut perso
nel sayısı ve ihtiyacına ilişkin bilgiler talep ettikleri duyumları alınmaktadır. 

Bu kapsamda İlinizden talep edilecek sayılarla ilgili bilgi verilmemesi, bilgi talep eden kurum 
ya da kuruluşun Bakanlığımıza yönlendirilmesi, gerekse konu hakkında Bakanlığımızın bilgilendi
rilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim" denilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Bu davranış, sivil toplum kuruluşlarımızın kaynağından bilgi edilme hakkına aykırı bir dav
ranış değil midir? 

2) İllerimizdeki mevcut öğretmen sayısı ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler niçin açık bir şekilde 
ilan edilmemekte ve gizli tutulmaktadır? 

3) Personel sayısını gizli tutarak mı, öğretmen açıklarını kapatmayı düşünüyorsunuz? Her yıl 
ÖSYM sonuçları açıklanınca "0" puan alan öğrenci sayısındaki artışı nasıl izah ediyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

En son yapılan 10 bin kişilik sözleşmeli öğretmen atamasında; İlimize 7 adet Sınıf Öğretmeni, 
1 adet Bilgisayar, 1 adet Türkçe, 1 adet de Sınıf Öncesi Öğretmeni ataması yapılmıştır. Bu atamalar 
İlimizin öğretmen ihtiyacının çok altında gerçekleşmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Basyayla ilçemizin tek lisesi M. Akif Ersoy Lisesi'dir. Lisede Müdür ve Müdür Yardımcısı
nın dışında branş öğretmeni bulunmamaktadır. Açıklar vekil öğretmenlerle karşılanmaktadır. Bu ne
denle Karaman ÖSYM sonuçları itibarıyla Türkiye genelinde başarılı olmasına rağmen Basyayla 
İlçemiz lisesini bitiren öğrencilerden maalesef üniversiteye kayıt yaptırabilen öğrenci hemen hemen 
hiç yoktur. Basyayla Lisesi'nin öğretmen açığını ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz? 

2) İlköğretim okullarındaki öğretmen açıklarını ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Ülkemiz, Avrupa Konseyine önerilerde bulunmak üzere "Bologna Yeterlilikler Çerçeve
leri Koordinasyon Grubu"na üye olarak seçilmiştir. Bologna süreci konusunda üniversitelerimizde ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Tokat ili Reşadiye ilçesinde mevcut olan öğretmen açığı ile ilgili olarak yapılmakta olan 
bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: 1993 yılından itibaren YÖK bursu ile üniversiteler adına yurtdışında yüksek lisans ve dok
tora eğitimi almak üzere kaç adet eleman gönderilmiştir, bunlardan geri dönmeyen var mıdır, varsa 
ne kadarı geri dönmemiştir, eğitimini tamamlayanlardan gönderilme amacına aykırı olarak başka 
alanlarda istihdam edilen var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
Soru: 1993 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile üniversitelerin öğretim üyesi ihti

yaçlarının karşılanması için, yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere kaç adet ele
man gönderilmiştir, bunlardan geri dönmeyen var mıdır, varsa ne kadarı geri dönmemiştir, eğitimini 
tamamlayanlardan gönderilme amacına aykırı olarak başka alanlarda istihdam edilen var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98. ve Meclis 

İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Hamit Geylani 

Hakkâri 

Devletin ilgisizliğinden ve ayrımcı politikasından kaynaklı, Hakkâri'de eğitim sorunu ve dü
zeyi vatandaşın yasal hakkını adeta yok saymıştır. Bu olumsuzluk ilkokuldan üniversiteye kadar yan
sımaktadır. 

Yarı yıldan sonra Bakanlığınızca atanan yeni kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler nedeniyle, "ek 
ders ücreti karşılığında" çalışan öğretmenlerin görevlerine son verilmiştir. 
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Bu bağlamda; 
1) Görevlerine son verilen öğretmenlerin mağduriyetlerinin karşılanması için herhangi bir giri

şiminiz oldu mu, ya da olacak mı? 
2) Hakkâri'nin eğitim sorununa köklü bir çözüm düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Hasan Çalış 

Karaman 
Bir belde ve 13 köyden oluşan tabiat harikası Sarıveliler ilçemiz, bu güzelliğini ne yazık ki eği

tim hizmetleri ile bir türlü taçlandıramamıştır. Bölge insanı hayat şartlarının çok ağır olmasına rağ
men eğitime ayrı bir önem vermektedir. İlköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren 11 okulumuzun, 
norm kadrosu boş bulunan 45 değişik branşlarda öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. 

1- Bu okullarımıza ne zaman atama yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda bir çalışmanız var 
mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki belirtilen soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muharrem Varlı 

Adana 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan Millî Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdür

leri, ilçe millî eğitim müdürleri ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin özlük haklarıyla ilgili olarak; 
1. Bu statüde çalışan görevlilere ek ders ücret almaları gerekçe gösterilerek diğer memurlara 

denge tazminatı olarak ödenen 89.00 YTL'nin bu tür çalışan görevlilere de ödenmesi düşünülmekte 
midir? 

2. Ek ders ücretleriyle ilgili 16/12/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 
Bakanlar Kurulunca belirtilen esaslarda yukarıda belirtilen görevliler hakkında hiçbir iyileştirilmeye 
yer verilmemiştir. Bu görevliler için iyileştirme yapmaya yönelik çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını dilerim. 
Prof. Dr. Sacid Yıldız 

İstanbul 
Millî Eğitim Bakanlığı şubat dönemi atamaları geçtiğimiz günlerde yapıldı. 4 bin 786 kadrolu 

öğretmen ataması için 40 bine yakın aday başvurdu. Öğretmen adaylarından 188 tanesi din kültürü 
ve ahlak bilgisi dalında atanırken; müzik ve resim öğretmenliğine toplam 299 öğretmen atandı. Sa
natla ilgili derslerin atamaları da, din kültürü dersine oranla çok sınırlı kaldı. 

Bu nedenle; 
1- Bakanlık olarak kontenjanları belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmaktasınız? 
2- Sanatla ilgili dallara ayrılan kontenjanların yeterli olduğunu düşünmekte misiniz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 
Gaziantep 

YÖK Başkanı atandığı günden bugüne kadar kamuoyunun ve basının gündeminden düşme
mektedir. 

1. Türban Yasası da denilen Anayasa değişikliğinin uygulanmasını üniversite rektörlerine her ko
şulda emreden YÖK Başkanı için cumhuriyet savcılığına yapılan soruşturma başvuruları üzerine ve
rilen "görevsizlik karan" nedeniyle; 

Dosya Bakanlığınıza henüz gönderilmeden, dosya önünüze gelmeden "YÖK Başkanının yap
tıklarının suç teşkil ettiğine inanan birisi değilim. Soruşturma açma izni vermeyeceğim." beyanınız; 
sağduyulu davranmayan YÖK Başkanını koruyuculuk değil midir? 

Komisyon kurulsa dahi yaptığınız açıklama "ihsası rey" anlamına gelmez mi? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 
Soru 1: Niğde ilimizde ilköğretim okulu açığı ne kadardır? Açığı kapatmak için ilimize bu yıl 

kaç adet okul yapılması planlanmaktadır? 
Soru 2: Niğde'de sınıf ve branş öğretmeni açığı var mıdır? Var ise bu açığı kapatmak için ne gibi 

bir çözüm düşünülmektedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 
Kütahya 

Bilindiği gibi, devlet memuru görev yapmakta iken Eğitim Fakültelerinde eğitim öğretimlerini 
tamamlayarak öğretmen olan çok sayıda gencimiz bulunmaktadır. Bu gençlerimizin öğretmen ola
rak görev yapması hem ülkemiz hem de kendileri için büyük önem arz etmektedir. Bu durumdaki 
gençlerimizden; 

1. 2008/1 atama döneminde kurumlar arası geçiş kontenjanından öğretmen olarak kaç kişinin ata
ması yapılmıştır? 

2. 2008/1 atama döneminde KPSS puanına göre öğretmen olarak kaç kişinin ataması yapılmıştır? 
3. KPSS puanına göre ataması yapılıp da sonradan ataması iptal edilen kaç öğretmen bulun

maktadır? 
4. Memur olarak çalışan veya istifa etmiş bulunan gençlerimizin sözleşmeli öğretmenlik için 

başvurularının kabul edilmemesinin ve atamalarının yapılmamasının gerekçeleri nelerdir? 
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5. Bu durumda olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için nasıl bir çözüm düşünülmektedir? 

6. 2008/2 atama döneminde bu durumda olanlar için kaç kişilik kontenjan ayrılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

1. Gazetelerde ve ulusal bir televizyon kanallarında uyuşturucu kullanan öğrencilerin belirlen
mesi için "Casus Arı Projesi"ni tartışan, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü'nün bu projesinibilimsel 
buluyor musunuz? 

Gazetelere ve TV'lere yansımasından bilgi ve olurunuz var mıydı? 
2. Bilimsellikten uzak görüyorsanız böyle bir kişiyi çok önemli bir ilimize İl Millî Eğitim Mü

dürü olarak atamanız, siyasi ve tarikatlara dayalı kadrolaşmanızın ve keyfîliğin yanlış bir sonucu 
değil midir? 

3. Bilim insanlarının yapması gereken şeyi, yapmayı görevi sayarak, asli görevini yapmayan 
Müdürü görevden almayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

İsmet Büyükataman 

Bursa 

Ülkemizin birçok yerinde öğrenci sayısı az olan okullarda taşımalı sistemle hizmet verilmekte
dir. Bu sebeple köylerdeki ilkokullar boş bulunmaktadır. 

Buna göre; 

1- Köylerde boş olarak duran bu okulların değerlendirilmesi düşünülmekte midir? 

2- Eğer düşünülüyorsa hangi alanda ve ne şekilde bu okullar değerlendirilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Zile ilçemizdeki eğitim ile ilgili konulardan 

a) Zile'deki okulların kaç tanesinde okul müdürleri asıl olarak atanmıştır? Vekâleten atanan okul 
müdürü sayısı kaçtır? 

b) Vekâleten yapılan atamalar eğitimi olumsuz etkilemekte midir? 

c) Zile'deki lise mezunlarının ÖSS başarı durumu nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98'inci 
ve İçtüzük'ün 99'uncu maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 

Van Rehberlik ve Araştırma Merkezinde; 

- Kurumun norm kadrosunun 11 olmasına rağmen, kurumda 8 personelin bulunduğu, 

- Öğrencilere 2008 Haziran ayına randevu verildiği, 

- Kurumun ilin ihtiyacını karşılayamadığı, 

- Kuruma müdür olarak ilgili branşta lisans eğitimi almamış birinin geçici olarak görevlendiril
diği, bu atamanın kurum çalışanlarına duyurulmadığı, itiraz edilmesine rağmen, usulsüz atamanın geri 
alınmadığı konularıyla ilgili olarak; 

1- Kuruma rehber öğretmen ataması yapılacak mıdır? 

2- Van iline ikinci bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi açılması düşünülmekte midir? 

3- Usulsüz ve duyumsuz olarak yapılan müdür atamasının yerine usulüne uygun atama yapıla
cak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98'inci 
ve İçtüzük'ün 99'uncu maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 

Van İstasyon İlköğretim Okulunda; 

- Okulun geçen yıl yenilenen çok amaçlı salonuna bu öğretim yılı başında tanesi 150 YTL'den 
110 tane sandalye alındığı, 

- Bakan kardeşi olan müdür yardımcısının okula çoğu zaman gitmediği hâlde ek ders ücretlerini 
tam olarak aldığı, 

- Bakan kardeşinin görev yaptığı okulu ticari ilişkileri için randevu mekanı olarak kullandığı, 

- Bu okul ile diğer okullar arasında hizmet bakımından ayrım yapıldığı konularıyla ilgili olarak; 

1- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in kardeşinin müdür yardımcısı olarak görev yaptığı oku
lun çok amaçlı salonu her yıl neden ve hangi kaynakla yenilenmektedir? 

2- Bakan Kardeşi okula çoğu zaman uğramadığı hâlde niçin ek ders ücretini her ay tam olarak 
almaktadır. 

3- Millî Eğitim Bakanının kardeşinin okulu ticari ilişkileri için randevu mekanı olarak kullan
ması karşısında ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

4- Bakan kardeşinin müdür yardımcısı olarak görev yaptığı okul ile diğer okullar arasında hiz
met bakımından niçin ayrım yapılmaktadır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98'inci 
ve İçtüzük'ün 99'uncu maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 

23.01.2008 tarihinde Erzurum ili Karaçoban ilçesi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu 7. sınıfında 
okuyan 12 yaşındaki Kaya İşçimen yatağında ölü bulunmuştur. Basına da yansıyan olayla ilgili öğ
renci velilerine bilgi verilmediği ve öğrenci velileriyle yapılan görüşmelerde okulda daha önce dayak 
olaylarının yaşandığı söylenmiştir. 

Yaşanan olayla ilgili olarak; 

1- Yatağında ölü bulunan öğrencinin ölüm nedeni nedir? 

2- İsmi geçen okulda öğrencilere sürekli dayak atıldığı iddiası araştırılmış mıdır? 

3- İsmi geçen okul yöneticileri için herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

4- Dayak iddialarının olduğu okulla ilgili geçmiş yıllarda herhangi bir soruşturma yapılmış 
mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İsa Gök 

Mersin 

Mersin Aydmcık'taki bazı okullarda 10 Kasım Ata'yı anma etkinliklerinin gerçekleştirilmedi
ğine dair 22.11.2007 tarihli soru önergemize cevaben; iddiaların asılsız olduğu, etkinliklerin tüm 
okullarda yapıldığı bildirilmiştir. Halbuki, Aydıncık İlköğretim Okulu'nda 10 Kasım töreninin ya
pılmadığına ilişkin haberler üzerine, okul müdürüne soruşturma açıldığı ve öğretmenlerin üzerinde 
baskı kurularak, törenin yapılmadığı yönünde ifade veren öğretmenlerin düşük sicil notlarıyla ceza
landırıldığı, yurtdışı öğretmenlik sınavına başvuru olanaklarının da tehlikeye düştüğü öğrenilmiştir. 

1- Böyle bir soruşturma açılmış mıdır? Neticesi nedir? Soruşturmanın açıldığı ortaya çıktığına 
göre niçin gizlenmiştir? Tarafımıza verilen yanıtta niçin belirtilmemiştir? 

2- Bakanlığınızca, emin olunmadığı halde niçin etkinliklerin tüm okullarda yapıldığına dair ya
nıltıcı beyanda bulunulmuştur? 

3- Törenin yapılmadığını belirten öğretmenlerin tümünün sicil notlarının düşük olması tesadüf 
müdür? Bakanlığınız, öğretmenlerimize yönelik baskılara, okuldaki eğitim öğretime de yansıyan hu
zursuzluklara karşı nasıl tedbir alacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 
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Bilindiği gibi, üniversitelerimizin teknik eğitim fakültelerinden Teknik Öğretmen unvanıyla 
mezun olan gençlerimizden, 1999 yılından bu yana mezunlara oranla yok denecek kadar az sayıda 
öğretmen ataması yapılabilmiştir. Bu unvana sahip olan gençlerimizin bir çoğu maddi ve manevi sı
kıntı içerisine düşmüş ve dört gözle yeni dönemde atama beklemektedirler. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. 2008/2 atama döneminde Teknik Öğretmenler için hangi bölümlere kaçar adet kontenjan ay
rılmıştır? 

2. 2009 yılı için Teknik Öğretmen atama planlaması nasıldır? 
3. Teknik eğitim fakülteleri için yeni bir düzenleme söz konusu mudur? 
4. Öğretmen olarak atanamayan çok sayıda gencimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için nasıl 

bir çözüm düşünülmektedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını dilerim. 

Prof. Dr. Sacid Yıldız 
İstanbul 

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okulları ve liselere verdiği internet sitelerinde, günün 
sözü ya da güzel sözler başlığı altında din propagandası yapılmaktadır. Sitede ünlü düşünür, bilim 
adamı ve sanatçıların sözlerinin yanı sıra, bunların arasına sıkıştırılmış bir şekilde Said Nursi, İmam-
ı Azam gibi kişilerin dinî vaazlarının yer alması dikkat çekicidir. Okulların internet sitelerinin içe
rik bakımından aynı oluşu kafalarda soru işareti bırakmakta, ilköğretim okulları ile liselerde yaş 
ayrımı yapılmaksızın aynı bilgiler sunulmaktadır. 

Bu nedenle; 
1- Bakanlığınızca okullara verilen internet sitelerinde ünlü düşünür ve bilim adamlarının söz

lerinin olması, küçük yaşta ve gelişmekte olan çocuklarımızın geleceğe dönük atacakları adımlarda 
bir anlam taşımakta fakat; Said Nursi ve İmam-ı Azam isim şahısların dinî vaazlarına hangi sıfatla 
ve ne için yer verilmektedir? 

2- Cumhuriyet'in kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'e ayrılmış bir köşede, Cumhuriyet karşıtı dü
şüncelere sahip insanların sözlerine yer verilmesi nasıl açıklanabilir? 

3- Bu siteler hazırlanırken; ilköğretim okullarına giden öğrenciler ile liseye giden öğrencilerin 
algılama ve anlama kapasitelerinin aynı olamayacağı neden göz önünde bulundurulmamıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 
îsa Gök 
Mersin 

Basında, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından okullara "ön ödemeli su" uygulaması başla
tıldığı, ödenek yokluğu çeken okullarda, su alacak para olmadığı için sanlık gibi "salgın hastalık teh
didi" altında ders yapıldığı, buna mukabil belediyelerin cami, mescit, Kur'an kursu gibi yerlerden su 
ücreti almadıkları haberleri yer almaktadır. Ayrıca ödenek sıkıntısı nedeniyle, okul idarelerinin te
mizlikten yakıta, spor malzemesinden kâğıda kadar her şey için velilerden para toplamak zorunda kal
dığı belirtilmektedir. 
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1- Bakanlığınızca, ilköğretim ve liselerin her türlü kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
genel bütçeden ayrılan payın dağılımı ve kullanımı ne şekilde gerçekleştirilmektedir? Niçin bazı 
okullarda ödenek sıkıntısı yaşanmaktadır? 

2- Bakanlığınız okullardaki su sıkıntısını çözmek için hangi çalışmaları yapmaktadır? Bakanlı
ğınızca su ücretleri konusunda ilgili kurumlar nezdinde bir girişimde bulunulmuş mudur? Alman 
tedbirler nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

İl millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin maaşlarında 
önceki yıllara göre azalma meydana gelmiştir. Bu durum müdürler üzerinde olumsuz etki yapmakta 
çalışma azimlerini kırmaktadır. 

Buna göre; 

- Millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri aynı derecedeki bir okul müdürüne 
göre 2001 yılında % 17 daha fazla ücret alırken şu anda % 6 maaş ve % 107 ek ders bazında daha 
düşük ücret almaktadırlar. Bu dengesizliği gidermek için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

Millî Eğitim Bakanlığınca alman kararlan uygulayan ve denetleyen taşra birimlerimiz il ve ilçe 
millî eğitim müdürlüklerimizdir. Son yıllarda bu görevlere atanma kriterlerinde büyük haksızlıklar 
yaşandığı kamuoyunca bilinmektedir. 

Sorular: 

1 - Millî Eğitim Müdürü ve Millî Eğitim Şube Müdürü kadrolarına yapılan atamada devlet me
murları yer değiştirme suretiyle atamalarına dair yönetmeliğin uygulanmama sebepleri nelerdir? 

2 - Millî Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin, genel yö
netmeliğe aykırı olarak uygulanması sizce doğru mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 
Manisa 

Millî Eğitim Bakanlığında kurumlar daha çok vekil idarecilerle yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu 
durum yöneticilerin etkin görev yapmalarını olumsuz etkilemektedir. 
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Buna göre; 

- Devlet memurlarının görevde yükselmelerine dair genel yönetmelikte sınav şartı olmasına rağ
men, son 5 yıl içerisinde şube müdürlüğü, millî eğitim müdürlüğü sınavlarının açılmama nedenleri 
nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

Millî Eğitim Bakanlığınca alınan kararları uygulayan ve denetleyen taşra birimlerimiz il ve ilçe 
millî eğitim müdürlüklerimizdir. Son yıllarda bu görevlere atanma kriterlerinde büyük haksızlıklar 
yaşandığı kamuoyunca bilinmektedir. 

Sorular: 

1 - Millî Eğitim Müdürü ve Millî Eğitim Şube Müdürlüğü kadrolarına atama hangi kriterlere 
göre yapılmaktadır? 

2 - Okul Müdürü kadrosuna atanabilmenin yönetmelik kapsamı dışında bırakılmasının amacı 
nedir? 

3 - Sınavla atanan şube müdürlerinden, özlük haklarının iyi olmaması nedeniyle kaç kişi istifa 
ederek alt görevlere dönmüşlerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

İl Millî Eğitim müdür yardımcıları, İlçe Millî Eğitim müdürleri ve şube müdürleri amiri duru
munda oldukları idarecilerden daha az ücret almaktadırlar. 

Sorular: 

1- Kamuoyunda 40+40 diye bilinen denge tazminatı kapsamına Millî Eğitim müdürleri, müdür 
yardımcıları ve şube müdürlerini de almayı düşünüyor musunuz? 

2- Millî Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin görev ve sorumlulukları 
artarken, ücretlerinin azalmasının hiyerarşik yapıyı olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. 
Sizce bu uygulama doğru mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasanın 98. ve 
İç Tüzüğün 99. maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 
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Van İpekyolu Anaokulunda müdür vekilliği yapan Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in baldızı 
Nuran Altan Göl, il içi atama dönemi olmamasına rağmen, çocuk gelişimi öğretmeni norm kadrosuna 
dolu olan Van Kız Teknik, Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesine Bakanlığın 27.02.2008 ve 
14436 sayılı kararnamesi ile atanmıştır. 

Yapılan atamayla ilgili olarak; 
1- İl içi atama dönemi dışında yapılan atama hangi yönetmeliğe göre yapılmıştır. 
2- Çocuk gelişimi öğretmeni norm kadrosu dolu olan bir okula aynı branştan norm kadro faz

lası öğretmen niçin atanmıştır? 
3- Bakan akrabası olduğu bilinen bu kişinin kanunsuz ataması geri çekilecek midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Akif Ekici 
Gaziantep 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son model 
zırhlı Mercedes tahsis edildi. Ölüm tehditleri nedeniyle verildiği iddia edilen araç Başbakan Erdo
ğan'ın bindiği aracın sadece iki yıl daha yaşlısı. Bu araçlardan 3'ü protokolde üst sırada oldukları için 
Başbakan yardımcılarına verilecek. Diğer 4 araç ise güvenlik riski taşıyan kamu görevlilerine veri
lecek. Zırhlı araç bekleyenler arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı da var. 

1. Daha önce hiçbir YÖK başkanına böyle bir tahsis söz konusu olmamışken, şimdi neden böyle 
bir hizmet verilmiştir? 

2. Aracın tehditler sonucu tahsis edildiği söylenmekte, peki bu tehditlerin neler olduğu neden ka
muoyundan saklanmaktadır? 

3. Tahsisin direkt Başbakan talimatıyla olduğu söyleniyor, Başbakanın kişiye özel bir talimat ver
mesi adam kayırma değil midir? 

BAŞKAN - Beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.20 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.28 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik bir önceki oturumda okunan sözlü soru öner
gelerinin cevabını verecektir. 

Süreniz yirmi beş dakikadır. 
Buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; değerli milletvekillerimizin vermiş oldukları sözlü soru önergelerine vaktim elverdikçe ge
rekli cevapları vermeye çalışacağım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak Hanımefendi, il genel meclisi tarafından 63 oku
lun yapılmasıyla ilgili 2006-2007 öğretim yılında karar alındığını, ancak bunların yapılmadığını ifade 
ediyor. Ayrıca bize soruyor, diyor ki: "Acaba, bu, seçilmişlerin yetkilerinin artırılmasından duyulan 
bir rahatsızlığın sonucu mudur?" 

Sayın Kışanak, hayır. Arkadaşlarımız 63 okulun yapılması ile ilgili karar vermişler. Mesela bu 
163 olsaydı bunun hepsi veya 263 olsaydı bunun hepsine cevap verme imkânı var mıydı? Malumu
nuz, il genel meclis üyeleri bir karar alabilir ancak valilik, il millî eğitim müdürlüğü gerekli teknik 
çalışmaları yaparlar, öncelikleri belirlerler. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından bu 
program onaylandıktan sonra o yürürlüğe girer. Tabii, bu hazırlanan 63 kişilik liste popülist bir liste 
de olabilir ama bu gerçekten öncelikler listesi midir, bununla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmış. 
Zaten bu 63 okulun da 46'sı bugüne kadar yapılmıştır ancak hemen şunu ifade edeyim: Diyarba
kır'da bütün zamanlarda yapılan derslik sayısı 5.927 iken, Hükümetimiz döneminde Diyarbakır'a 
3.500 derslik yapılmıştır bu dönemde ve 1.318 ortaöğretim yurdu kapasitesi varken tarafımızdan bu 
4.22 l'e çıkarılmıştır. Diyarbakır'daki her meseleye olduğu gibi, eğitim meselesine de çok büyük bir 
önem veriyoruz. 

Sayın Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz Bey'in, Dünya Bankası Türkiye Direktörünün bir açık
lamasıyla ilgili olarak benim basına yaptığım bir açıklamadan hareketle, sorusuna cevap veriyorum: 

Dünya Bankası Türkiye Direktörü "Gayrisafı millî hâsılaya göre OECD ülkeleri içerisinde öğ
retmenlere oransal olarak en fazla parayı ayıran ülke Türkiye'dir." şeklinde bir açıklama yapmıştır. 
Ben basma yaptığım açıklamayı bizatihi Anadolu Ajansının kayıtlarından okuyorum, benim söyle
diğim bu anlama gelir mi diye. Ben Anadolu Ajansına yaptığım açıklamada diyorum ki: "Ben Millî 
Eğitim Bakanı olarak olsa olsa arkadaşlarım adına daha fazlasını talep ederim. Onların hayat stan
dartları ne kadar yüksek olursa, maddi endişelerden ne kadar uzak olurlarsa, çocuklarımıza o kadar 
faydalı olabilirler. Maaşlarından kısma diye bir şey söz konusu olamaz. Dünya Bankası Türkiye Di
rektörü Sayın Zachau'nun söylediği doğrudur. 'Öğretmenlere aktarılan kaynak ve ücret itibarıyla biz 
oransal olarak OECD birincisiyiz. Doğru olan budur, rakamlar bunu söylüyor.' dediğim ifade edil-
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mektedir. Öğretmenlerimizin maaşlarının daha da yükseltilmesi Bakanlığımızın öncelikli hedefleri 
arasında yer almakta olup, bana kalsa öğretmenlerimize daha fazla ücret vermek isterim fakat dev
letin imkânlarını yani bütçe imkânlarını göz ardı edemeyiz. Bu herkesçe bilinmekte ve öğretmenle
rimiz de dâhil olmak üzere bütün kamu çalışanlarının maaşları bu kapsamda belirlenmektedir diye 
yaptığım açıklamayı yine sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Gaziantep Milletvekili Sayın Akif Ekici'nin sorusu aynı mahiyette 
olduğu için, verdiğim cevap onun için de geçerlidir.(x) 

Sayın Reşat Doğru, "Yükseköğretim kurumlarında türban taktığı gerekçesiyle soruşturma geçirmiş 
ve bu amaçla yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesilmiş, ceza almış kimse var mıdır?" diye soruyor. 

Sayın Doğru, değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz üniversitelerde türban taktığı gerekçesiyle di
siplin kovuşturması geçirenler elbette vardır ama bu şekilde ifade edilmediği için maalesef bu ka
yıtlara rastlanmamaktadır. 

Sayın Muharrem Varlı, Adana Milletvekili, usta öğreticilerle ilgili olarak, onların özlük hakla
rıyla ilgili olarak bir soru sormuştur. 

Değerli arkadaşlarım, eskiden usta öğreticiler, ağırlıklı olarak halk eğitim merkezlerimizde çalı
şan usta öğreticiler, ne kadar uzun çalışırlarsa çalışsınlar kendileri adına yatın lan prim gün sayısından 
dolayı emekli olamıyorlardı. On gün üzerinden yapılan bu hesaplama asgari ücret esas alınarak otuz 
gün üzerinden yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Yasası'yla bu problem çözülmüştür. Ayrıca, usta öğ
reticilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılması imkânı da getirilmiştir. Bu mesele büyük çapta çö
zülmüştür ancak bütün usta öğreticilerin kadroya geçirilmesi takdir edersiniz ki söz konusu değildir. 

Sayın Hasan Çalış, Karaman Milletvekili, bazı bilgilerin il millî eğitim müdürlüklerinden alın
masının engellendiğine dair bir sorusu vardı, personel genel müdürü tarafından... 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere 
ilişkin her türlü sayısal ve özlük bilgileri İLSİS özlük ve norm kadro modülünde bulunmaktadır. Vali
liklere gönderilen söz konusu yazıda ise Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğ
retmenlere ilişkin sayısal verinin elektronik ortamda kayıtlı olduğu ve bu nedenle de, talep edilmesi 
hâlinde bu tür sayısal verilerin kontrol edildikten sonra Bakanlıkça verileceği belirtilmiştir. Kaldı ki söz 
konusu yazıda bilgi edinme kapsamında talep edilen sayısal bilgilerin verilmeyeceği yönünde herhangi 
bir ifadeye de yer verilmediği gibi ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilen bilgiler de verilmektedir. 

Sayın Çalış sorusunun devamında üniversite sınavlarında sıfır alan öğrencileri sormaktadır. De
ğerli arkadaşlar, aslında üniversite sınavlarında sıfır alan öğrenci bir elin parmaklarını geçmez, zaman 
zaman bir iki tane, o da çeşitli sebeplerden dolayı boş vermişse olur. Bu tamamen bir hesaplama tek
niğinden kaynaklanmaktadır. Daha önce ben bunu defalarca ifade ettim, yanlışlar doğruları götür
dükten sonra elde kalan ham puan eğer hesaplanmaya değer bulunmamışsa o teknik olarak sıfır 
geçmektedir, bunu defalarca ifade ettim. Biz öyle bir hesaplama yöntemi, ölçme değerlendirme yön
temi getiririz ki bir tek sıfır alan olmaz. O zaman da kendi kendimizi kandırmış oluruz. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın Karaman'daki öğretmen atamalarıyla ilgili bir so
rusu vardır. 

(x) Gündemin 11 'inci sırasında yeralan (6/436) esas numaralı sözlü soru önergesi 
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Tabii bu soru önergesinin tarihi bir hayli eski olduğu için bugün için buna cevap vermem aslında 
çok da anlamlı değildir. Ancak Karaman'la ilgili olarak değerli arkadaşımla ve değerli milletvekil
leriyle şunu paylaşmak isterim: Karaman'da, biz iktidara geldiğimizde, 2.300 öğretmen mevcuttur, 
bugün itibarıyla 2.621 öğretmen mevcuttur ve şubat döneminde de 40 yeni öğretmen atanacaktır. 
Bazı branş dersleriyle ilgili eksiklik ücretli öğretmen görevlendirmesiyle çözülmüştür, dolayısıyla 
Karaman'da ciddi bir öğretmen açığımız söz konusu değildir. 

Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru'nun "Bologna süreci kapsamında yükseköğretim ku
rumlarında neler yapılmaktadır?" şeklinde bir sorusu vardı. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, biz, Bologna sürecine imza koymuş olan, taraf olan bir ül
keyiz. Bu konuda gerek kredi transfer sistemi gerek kalitenin artırılması gerek diploma denklikleriyle 
ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır. Türkiye, Bologna Deklarasyonu sürecini harfiyen takip et
mektedir ve altı yıllık Bakanlığım süresince yapılan bütün toplantılara bizzat, bakanlar düzeyindeki 
toplantılara bizzat kendim iştirak ettim ve Avrupa Üniversiteler Birliğinin yapmış olduğu değerlen
dirmeye göre de Türkiye'deki üniversitelerin performansı iyinin üzerinde değerlendirilmiştir. Yani sü
rece katkı sağlama, 2010 yılında eğitim esaslı, araştırma esaslı bir ekonomik model oluşturmaya 
katkı açısından üniversitelerimizin performansı iyinin üzerinde bulunmuştur. 

Tokat'taki öğretmen açıklarıyla ilgili Sayın Reşat Doğru'nun bir sorusu vardır. 
Değerli arkadaşlar, şu anda Tokat vilayetimizde de ciddi bir öğretmen açığımız yoktur. 5.700 öğ

retmen var iken 2002'de, biz iktidara gelince, şu anda 6.852 öğretmenimiz vardır, 354 öğretmen de 
ücretli olarak ders vermektedir. Bu rakama onlar dâhil değildir. Reşadiye'de 255 öğretmenimiz var
dır. Ayrıca, 34 ücretli öğretmenimiz vardır ve dediğim gibi soru eski tarihli olduğu için bugün açı
sından belki çok fazla bir anlam ifade etmez. 

Yine, Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru, 1993-2008 yıllan arasında Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yurt dışına ne kadar lisansüstü eğitim yapmak üzere öğrenci gönderildiğini sormaktadır. 

Değerli arkadaşlar, 2008'le 1993 tarihleri arasında YÖK tarafından 2.567 kişi lisansüstü eğitim 
için yurt dışına gönderilmiş, bunun 759'u dönmemiştir, ya oradaki üniversitelerde öğretim üyeliği yap
mıştır veyahut da araştırma görevliliği mesleğini bırakmıştır, bir şekilde daha önce borçlandığı tazmi
natını ödemiştir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da, malumunuz, yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. 

İki soruyu birlikte cevaplandırmak istiyorum değerli arkadaşlar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan, malumunuz, daha önce çok az sayıda öğrenci gönderiliyordu. 1416 sayılı Kanun çerçevesinde 
2006 yılından beri her yıl 1.000 öğrenci gönderilmektedir. Şu anda bu rakam, yine 1993-2008 yılları 
arasında 2.666 kişidir ve bunlardan 1.116 öğrencinin dosyası tazminat takibine alınmıştır, bunlardan 
736'sı borcunu ödemiştir. Ama buradaki temel problem, bu 1.116 kişi, eski YÖK'ün tutumundan 
kaynaklanmıştır; 28 Şubat sürecindeki, maalesef, o anlayıştan kaynaklanmıştır. İnsanlar gönderil
dikten kısa bir süre sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden yurt içine çağrılmışlardır, doktorasını, mas-
ter'ını bitirmeye az bir zaman kala birçok insan mağdur edilmiştir. 

Amaç dışında bir istihdam söz konusu değildir. Ancak 4'ü sağlık sebebiyle eğitimlerini yarıda 
bırakmış, 3 öğrencimiz yurt dışında vefat etmiş, 642'si çalışmalarını tamamlayarak ülkemizde üni
versitelerde, Millî Eğitim Bakanlığında, TÜBİTAK'ta çalışmalarına devam etmektedirler, 901 öğ
rencimiz de hâlen master ve doktora çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığı adına devam etmektedir. 
Ayrıca, burada, şu anda 700 küsur öğrencimiz de yabancı dil eğitimine tabi tutulmaktadır. Onlar da 
kısa bir süre sonra gönderilecektir. 
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Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Hamit Geylani, Hakkâri'deki özellikle eğitimin altyapısıyla ilgili 
soru sormaktadır ve ayrıca öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru sormaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hakkâri'de 2002 yılında 1.133 öğretmen vardı, bugün itibarıyla Hakkâ
ri'de 2.488 öğretmen mevcuttur. 1.133, 2.488. 645 ücretli öğretmen vardır ve şubatta da 100 öğret
men ataması yapılacaktır. Bu manada, Hükümetimizin Hakkâri'ye yaptığı bir ayrımcılık yoktur ama 
geri kalmış bir ilimiz olduğu için pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyebilirim. Ayrıca, bu ilimizde, 
gerek eğitimin altyapısına, yani okul yapımlarına harcanan paralar vesaire her vesileyle ifade edil
miştir. Burada da yine pozitif bir ayrımcılık vardır. 

Yine, Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın Sarıveliler'le ilgili bir sorusu var, oradaki öğ
retmen açıklarından söz etmektedir. Bugün Sarıveliler'de 117 öğretmenimiz, 21 ücretli öğretmeni
miz vardır. Oradaki problem de aşılmıştır. 

Sayın Adana Milletvekili Muharrem Varlı Bey'in, özellikle millî eğitim müdür yardımcıları, 
şube müdürleri, ilçe millî eğitim müdürleri ve ilçe şube müdürlerinin özellikle ücretlerinin sıkıntıya 
girdiğini ifade eden bir sorusu vardır. 

Bununla ilgili kararname kısa bir süre önce Bakanlar Kurulundan çıkmıştır. Dolayısıyla bu prob
lem ortadan kalkmıştır değerli arkadaşlarım. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sacid Yıldız, branşlar bazında öğretmen kontenjanlarının hangi kri
terlere göre tespit edildiğini ifade etmektedir. İhtiyaç duyduğumuz öğretmen ve atama yapılacak öğ
retmen sayısı arasında bir doğru orantı kurulmaktadır. İhtiyaca göre bu öğretmen sayıları, değerli 
arkadaşlarım, belirlenmektedir. 

Yine Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz Bey, YÖK Başkanının özellikle bu kılık kıya
fetle ilgili, Anayasa değişikliğinden sonra gönderdiği genelgeyle ilgili yapılan bir şikâyet üzerine, 
benim özellikle soruşturmaya, kovuşturmaya izin vermeyeceğim şeklindeki beyanımı ihsası rey ola
rak değerlendirmektedir. Değerli arkadaşlarım, ben hâkim değilim. Siyasetçiler, söyledikleri her şey
den dolayı, ortaya koydukları bütün görüşlerden dolayı zaten ihsası reyde bulunurlar. Dolayısıyla, bu 
yönüyle ben görüşlerimi açıkladım, bu görüşlerimi kamuoyu huzurunda ifade ettim. Ben hâkim ol
madığım için ihsası reyde bulunmam şeklindeki bir iddia çok anlamlı değildir. 

Niğde Milletvekilimiz Sayın Mümin İnan, Niğde'deki derslik açıklarından söz etmektedir. "Ne 
kadardır?" şeklinde bir soru sormaktadır. 

Niğde bu anlamda Türkiye'nin en rahat vilayetlerinden birisidir Sayın İnan. Yirmi dört okulda 
ikili öğretim yapılmaktadır. Bunların tekli öğretime geçmesi hâlinde iki yüz derslik gibi bir dersliğe 
ihtiyaç vardır. Türkiye'de en az, ikili öğretim yapılan vilayetlerden birisi Niğde'dir. Zaman içeri
sinde, ümit ediyorum ki biz bunların hepsini aşacağız, sadece Niğde için değil bütün Türkiye için aşa
cağız. Boş geçen dersimiz yok, gerek kadrolu gerekse ücretli öğretmenlerimiz bu dersleri 
doldurmaktadırlar. 

Kütahya Milletvekilimiz Sayın Alim Işık tarafından öğretmen atamalarıyla ilgili soru sorul
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, çok sayıda öğretmen adayı vardır. Okullardan, üniversitelerden öğretmen 
adayları mezun olmaktadır ama bunlar niçin atanmamaktadır? Bu problem tabii sadece öğretmen ar
kadaşlarımız için geçerli değil. Türkiye'de ziraat fakültesini bitirmiş ama iş bulamamış, atanamamış 
binlerce insan var; iktisadi ve idari bilimleri bitiren, atanamamış insanlar var; veteriner hekimlikle
rini bitirmiş, atanamamış insanlar var. Her yıl en fazla kadro Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edil-
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mektedir ve ihtiyaç esaslı olarak bunlar atanmaktadır. Bunun detaylarını değerli arkadaşlarıma yazılı 
olarak arz edebilirim. Ama dediğim gibi, gerek açıktan gerek naklen de bu atamalar yapılmaktadır 
belli bir yüzdeyle. Şubatta yapacağımız atamada da belli bir sayıda açıktan atama yapacağız. 

Yine Sayın Gaziantep Milletvekilimiz Yaşar Ağyüz tarafından, İstanbul Millî Eğitim Müdürü
nün söylediği iddia edilen bir konuyla ilgili, bir ifadeyle ilgili bir soru sorulmaktadır. 

Millî Eğitim Müdürü kendisinin böyle bir şey söylemediğini ancak İnternette böyle bir yazı oku
duğunu, böyle bir ifade yer aldığını söylediğini ifade ediyor, ama basın mensupları tarafından bunun 
böyle yansıtıldığını söylediği için, kendisi bunu zaten tekzip ettiği için, müsaadenizle bunun üze
rinde çok fazla durmayacağım. 

Bursa Milletvekilimiz Sayın İsmet Büyükataman, Türkiye çapında taşımalı eğitimden dolayı 
boş olan okulları değerlendirip değerlendirmediğimizi, bu konudaki görüşlerimizi soruyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabii sadece taşımalı eğitimden dolayı değil, kırsal kesimden şehre yaşa
nan yoğun göçten dolayı, malumunuz, mezralarda tek derslikli, iki derslikli çok sayıda okulumuzun 
boş kaldığı doğrudur. 16 bin küsur okul bu anlamda boştur, biz bunun 3 binini yeniden okul olarak 
devreye soktuk. Valiliklere bunlardan bir kısmının anaokullarına dönüştürülmesi, bir kısmının biçki 
dikiş kursları ve diğer yaygın eğitim faaliyetlerinde kullanılması, eğer hiçbir şekilde Millî Eğitimin 
ihtiyacı yoksa köy tüzel kişiliğine devredilmesi veya başka kurumların ihtiyacı varsa onlara tahsis edi
lebileceği ile ilgili bir genelge gönderdik. Ayrıca, ekonomik ömrünü büsbütün tamamlamışsa bunla
rın yıkılarak envanterden çıkarılması yönünde bir genelge gönderilmiştir ve çalışmalar bu genelge 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yine Sayın Reşat Doğru'nun, o günkü şartlarda sorduğu bir soru var, Tokat Zile'de idarecilerin 
asaleten ve vekâleten hangi oranlarda görev yaptıklarını soruyor. Zile ilçesinde 40 müdür normu var
dır, bunun 15'i asaleten, 25'i vekâleten yürütülmektedir. 

Ayrıca, yine Reşadiye'nin ve Tokat'ın özellikle üniversite sınavlarındaki başarısı sorulmaktadır. 
Bu başarı aslında kayda değer bir başarıdır. 2007 yılında yüzde 82,7'lik bir başarı sağlanmıştır. Bu 
oran 2008 yılında yüzde 94,2'ye yükselmiştir. Böyle de iyi bir gelişme vardır. 

Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer, Van'daki rehberlik araştırma merkezinin yeterli olmadığını, 
dolayısıyla taliplilere çok uzun sürelerde gün verildiğini ifade etmektedir. Van merkezi ve Erciş'te 
olmak üzere iki rehberlik araştırma merkezimiz vardır ancak iddia edildiği gibi çok uzun sürelerle gün 
verilmemektedir, ay sonu gelmeden gerekli ihtiyaçlar karşılanmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, yine İstasyon İlköğretim Okulunda, benim, müdür muavini olan kardeşimle ilgili bir 
soru sormuştur Sayın Milletvekili. Burada sözü edilen ifadelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. 
Sadece siyasi husumet, "Çamur at, tutmazsa izi kalsın." kabilinden maalesef iftira diyebileceğimiz 
iddialardır, gerçekle ilgisi yoktur. 

Yine, Erzurum'da bir yatılı okulumuzda, Karaçoban ilçesi YİBO'da bir öğrencinin dayak sonucu 
öldürüldüğü iddia edilmiştir, Sayın Vekil bu iddiaları gündeme taşımıştır ancak yaptığımız incele
melerde bunun kesinlikle doğru olmadığı, ayrıca Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Morg 
İhtisas Dairesinin vermiş olduğu otopsi raporunda da bu öğrencinin ölümünün kendisinde mevcut 
kalp hastalığına bağlı kalp yetmezliği sonucu solunum ve dolaşım durumundan meydana gelmiş ol
duğu, kişinin ölümünde harici bir etkinin rolünün saptanmadığı ifade edilmiştir. 

Bu okulla ilgili olarak bu iddiaları içeren geçmişte bir soruşturma da söz konusu değildir. 
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Mersin Milletvekilimiz Sayın İsa Gök'ün, 10 Kasım dolayısıyla Aydıncık ilçesindeki 5 okulun 
sadece 1 'inde Atatürk'ü anmayla ilgili program yapıldığı, diğerlerinde yapılmadığı şeklinde bir id
diası vardır. ' 

Bu kesinlikle doğru değildir, hepsinde yapılmıştır. Birinde küçük bir ihmal görülmüş, soruş
turma açılmış ve idarecilere gerekli cezalar verilmiştir. 

Kütahya Milletvekilimiz Sayın Alim Işık, yine teknik öğretmenlerin atamaları esas olmak üzere 
öğretmen atamalarıyla ilgili soru sormuştur. 

Değerli arkadaşlar, bilim ve teknoloji alanında 2008 yılı ikinci atama döneminde 1.162 öğret
men; elektrik elektronik teknolojilerinde 30 öğretmen, öte yandan ahşap teknolojisinde 13, bilişim 
teknolojisinde 307, büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde 3... Bunun çok detaylı bir dökümü var. 

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin çok fazla atanmamasının temel sebebi mesleki ve tek
nik eğitimde geçmişte yaşanan maalesef gerileme sürecidir. Geçmişte çok fazla öğretmen olduğu 
için o öğretmenleri şu anda istihdam ediyoruz. Ama mesleki ve teknik eğitimde yüzde 28'den yüzde 
43'e geldik. Bu tırmanış devam edecektir ve bu tırmanışla birlikte, bu yükselmeyle birlikte mesleki 
ve teknik eğitim alanında da öğretmen atamalarına devam edeceğiz değerli arkadaşlar. 

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sacid Yıldız, okulların İnternet sitelerindeki bazı ifadelerle ilgili 
bir soru sormuştur. 

Okullardaki İnternet sitelerinde cumhuriyetin temel niteliklerine, Millî Eğitim Temel Kanunu'na 
aykırı bir durum tespit edildiği zaman gerekli inceleme ve soruşturma yapılmakta ve bu problemler 
giderilmektedir arkadaşlar. Ama Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 
kontrolünde olan Millî Eğitim Bakanlığı web sayfasında böyle bir şey bugüne kadar olmamıştır, 
olmaz da. Diğerlerinde olduğu zaman da gerekli müdahalede bulunuyoruz. 

Mersin Milletvekilimiz Sayın İsa Gök, okullarda özellikle elektrik ve su paralarının ödenmesiyle 
ilgili ödenek sıkıntılarından söz etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, birçok kamu kurumu, sadece okullar değil, bazen ödenek üstü harcama yap
maktadırlar ve buralarda ödenek sıkıntısı yaşanabilmektedir. Her kurumda yaşanabildiği gibi millî 
eğitim kurumlarında da yaşanabilmektedir ama bütçe çerçevesinde bu ödenekler tahsis edilmektedir. 

Manisa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Enöz, yine ücret kararnamesinden, millî eğitim müdür 
yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve daha birçok insanı içine alan ücret kararna
mesinden söz etmektedir. Bu kararname Bakanlar Kurulundan çıkmıştır, bu problem ortadan kaldı
rılmıştır. 

Yine Sayın Mustafa Enöz şube müdürlerinin niçin sınavla atanmadığını sormaktadır. Daha önce 
sınavı kazanan şube müdürlerinin atamaları yapılmaktadır, sırası geldikçe peyderpey yapıldı, yapıl
maktadır ve o şartları haiz olan insanlar ayrıca yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Yine Sayın Mustafa Enöz'ün, şube müdürlerinin sınavıyla ilgili ikinci bir sorusu var, aynı ma
hiyettedir, bunu geçiyorum. 

Sayın Mustafa Enöz'ün yine ücret kararnamesiyle ilgili 6/614 sayılı soru önergesi aynı mahi
yettedir, onlara cevap verdim. 

6/615 sayılı soru önergesi yine aynı mahiyettedir, ona da cevap verdim. 
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Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer'in yine bir öğretmenin, Nuran Altan Göl'ün, atamasında uy
gunsuzluk olduğuna dair bir iddiası vardır. Bu kişiye kişiye özgü bir muamele kesinlikle yapılma
mıştır, genel usuller ve esaslar çerçevesinde yapılmış bir atamadır. Burada da herhangi bir problem 
söz konusu değildir. 

Sayın YÖK Başkanına tahsis edilen bir araçla ilgili olarak Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Akif 
Ekici bir soru sormaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanın A veya B kurumunun başındaki insana araç tahsis edil
mesiyle ilgilenmekten daha öte çok daha önemli işleri vardır. Kimin kararıyla, kimin talimatıyla tah
sis edildiğini bilmiyorum ama bütün kurumlarımızda pozisyonlarının etkililiği, ağırlığı nispetinde 
onlara kamu tarafından araç tahsis edilmektedir. Bu soru buraya gelecek kadar üzerinde durulacak bir 
soru değildir. Daha önceki YÖK Başkanı da yaya yürümedi, ona da araç tahsis edildi, buna da araç 
tahsis edilmektedir, bakanlara da edilmektedir ve Türkiye'de kendisine araç tahsis edilmesi gere
kenlere hangi usul ve esaslar çerçevesinde araç tahsis ediliyorsa Sayın YÖK Başkanına da o çerçe
vede araç tahsis edilmiştir. 

Yüce heyetinize saygıyla arz ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz ama beş tane, soru soranların açıklama isteği vardır. 
Sayın İnan, buyurunuz. 
Bir dakika süre veriyorum. 
MÜMİN İNAN (Niğde) - Sayın Bakanım, ilginize teşekkür ediyoruz. 
Niğde'de, şehir merkezindeki nüfus artışından dolayı, son yaptığımız görüşmelerde -hem vila

yet tarafından hem Millî Eğitim tarafından- birkaç tane ilköğretim okuluna ihtiyaç olduğu, bu konuda 
da belediyenin arsa konusunda yardımcı olabileceğini sizinle paylaşmak istiyorum. 

Diğer taraftan, Niğde'miz, hakikaten, söylediğiniz gibi, üniversite giriş sınavlarında iller arasında 
son derece önemli bir sıralamaya sahipti, geçen yıl bu sıralamada çok önemli bir düşüş oldu. Bu ko
nuyla da ilgili yine vilayetim nezdinde Millî Eğitim Müdürlüğünde toplantılar yapıldı ama bir karar 
alınamadı. Bu konuya da eğilirseniz çok sevineceğiz efendim. 

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın bir talebini size iletmek istiyorum: Hepimizin malumu olduğu 
üzere, Türkiye'de ekonomik krizin gittikçe derinleştiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Dün, özellikle, 
Türkiye'de hayvancılık konusunda önemli bir beldemiz olan Çukurkuyu ve Kızılca'daki ziyaretleri
mizde hayvancılığın, süt sığırcılığının ölme noktasına geldiğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MÜMİN İNAN (Niğde) - . . .özellikle öğrencilere süt dağıtımı konusunda yardımlarınızı bekle

diğimizi halk adına sizlerden talep ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İnan. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Bakanım, sorularımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşek

kür ediyorum. 
Sorularımız seçim bölgem Karaman'ın sorunlarıyla ilgili. Bu sorunların çözümüne de bir nevi 

katkı sağlanmış oluyor. Ancak öğretmen problemimiz daha çok Sarıveliler, Basyayla ilçemiz ve Ay-
rancı'nın kırsahyla ilgili, şubattaki atamalardan sonra da bir miktar açığımız kalacak, bir an önce ka
patırsanız memnun oluruz. 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış. 

Sayın Doğru... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanıma da sorularıma vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşekkürlerimi sunmak isti

yorum. 

Tokat ilindeki Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bologna süreci göstergelerine göre son yıllarda ciddi 
manada gelişme göstermekte ve dünyaya kendini kabul ettirmektedir. Bu manada altyapı problem
leri de bulunmayan üniversitemize güzel sanatlar fakültesi ve mimarlık, mühendislik fakültesi ku
rulması istenmektedir. Siz de daha önceki söylemlerinizde güzel sanatlar fakültesinin kurulacağını 
açıklamıştınız, henüz bir gelişme olmamıştır. Bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. 

İkinci söylemim olarak: Tokat ilinde okul müdürlüklerinin büyük bir kısmı vekâleten yürütül
mektedir. Birçok ilde eksik okul yöneticileri ilan edilmiş olmasına rağmen Tokat ilindeki vekâleten 
yürütülme de beraberinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır, bu manada şikâyetler de vardır. Bu konu
nun da araştırılmasını arz ediyoruz. 

Diğer soruma vermiş olduğunuz cevapta... Ülkemizde yurt dışında devlet bursuyla gençlerimiz 
öğretim yapmaktadırlar ancak yurt dışı burslarının adil olarak başarılı öğrencilere verilmesi gerekir. 
Bu konuyu da bazı şikâyetlerden dolayı ben size iletmiştim. Ayrıca burs alıp da eğitimini tamamla
yan öğrenciler de ülkemizde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 
Sayın Enöz... 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakana birkaç konuyu açıklama gereği duydum. Birincisi, Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye 
genelinde 76'ncı maddeye istinaden 40 civarında yönetici ataması yapmıştır, bunlardan 2 tanesi de 
Manisa'da Turgutlu Halil Kale Fen Lisesine ve Manisa Öğretmenevine yapılmıştır. Yapılan her iki 
atama da atanabilme kriterlerine uymadığı hâlde -ki bu konuda Danıştayın içtihadi kararları vardır-
atama yapılmıştır. Bunlardan Halil Kale Fen Lisesine atanan müdürün Fen Liselerine Öğretmen 
Seçme Sınavı'na girmediği bilgisi vardır. Yine Öğretmenevi Müdürlüğüne yapılan atamada da "A" 
tipi bir kuruma müdür atamasında müdür yardımcılığı kadrosunda çalışmadan ataması yapılmıştır. 
Bunlar hep 76'ncı maddeye göre yapılmıştır Sayın Bakanım. 

Yine vekille idare edilen okullarda, Manisa'da 520 adet kurum müdürlüğünün 210 tanesi vekil 
müdürlerle idare edilmektedir, 15 ilçe müdürümüzün 9'u yine vekildir. Şube müdürlerimizin sayısı 
34'tür... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, ben de teşekkür ediyorum. Ancak iki önergem de geçen yıl mart ayına ait. On bir 

aylık gecikmeden sonra vermiş olduğunuz cevabı yüce Meclisin ve kamuoyunun takdirine sunuyorum. 
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Birinci önergem, devlet memuru olarak çalışırken eğitim fakültesini bitiren öğretmenlerimizin 
neden kurumlar arası geçiş kontenjanının düşük tutulduğu ve KPSS puanından yüksek bir not alma
sına rağmen, neden atamalarının ve başvurularının kabul edilmediği yönündeydi. Sorum çok sayıda 
öğretmenin neden atanmadığı şeklinde değil. Eğer buna bir açıklık getirirseniz daha da memnun olu
rum. Özellikle memur olarak çalışan ve istifa etmiş bulunan gençlerimizin sözleşmeli öğretmenlik için 
başvurularının dahi kabul edilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Bu konuda bir açıklama yaparsanız 
memnun olurum. 

İkincisi de, teknik eğitim fakültelerinden birinde dekanlık yapmış ve bunların durumunu ya
kından bilen birisi olarak söylüyorum. En eski bölümlerden birisi makine eğitimi bölümüdür. Bugün, 
on yıldır bir iki tane atama yapılan ve gerçekten birçok gencimizin işsiz olarak dolaştığı bir dönemi 
yaşıyoruz. Bunu da ele alırsanız sevinirim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık. 

Sayın Bakan, son bir soru var, onu da alayım, sonra buyurunuz. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. 

SACİD YILDIZ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bakana da cevaplan için teşekkür ediyorum. Bu ilköğretim okullarında ve liselerde dinî içerikli söz
lerin olduğuna ilişkin soru önergesine cevap verdi Bakan "Böyle bir şey yok." dedi. Bu soruyu ben 
Nisan 2008'de sormuştum. O tarih itibarıyla ve bazı okulların resmî İnternet sitelerinde, bunlardan ör
neğin Ankara Etimesgut Atatürk İlköğretim Okulu, Osmaniye Düziçi Cumhuriyet Lisesi, İstanbul 24 
Kasım Anadolu Lisesi, Gaziantep Nizip Hasan Çapan Anadolu Lisesi, Adana Kozan İsmet İnönü İlk
öğretim Okulu, İstanbul Kabataş Atatürk İlköğretim Okulunun resmî İnternet sitelerinde bu tip sözler 
vardı. Bu, basında da yer aldı. Şu durumu bilmiyorum ama Nisan 2008 itibarıyla bu saptanmıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yıldız. 

Buyurunuz Sayın Çelik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

müsaade ederseniz, öncelikle son sorudan, Sayın Yıldız'ın sorusundan başlamak istiyorum. 

Ben "Böyle bir şey asla olmadı, böyle bir şey yoktur." demedim, dedim ki: Eğer cumhuriyetin 
temel niteliklerine, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı bir durum tespit edersek burada 
kusuru veya sorumlu olan insanlarla ilgili gerekli işlemi yapıyoruz. Bu söyledikleriniz de o çerçevede 
değerlendirilmiştir. 

Sayın Hasan Çalış Bey'in, öğretmen atamalarında bu eksikliğin giderilmesi yönünde talebi var
dır. Bunlar şüphesiz ki değerlendirilecektir. 

Sayın İnan'ın, herhalde okullara süt dağıtılması yönünde bir teklifi vardı ama sorusunu bitire
medi. Tabii, bütün Türkiye'deki 15 milyon öğrenciye süt dağıtmamız çok kolay değildir. Geçmiş yıl
larda bir iki vilayete dağıtıldı. Birine verip öbürüne vermemek de doğru değil ama bu konuda özellikle 
sponsor bulunursa biz çocuklarımıza sütü seve seve dağıtmaya hazırız. 

Sayın Doğru'nun, güzel sanatlar fakültesiyle ilgili henüz bir gelişme olmadığı yönünde bir sorusu 
oldu. Değerli arkadaşlar, bu konuda bir gelişme oldu. Dün ben bu Gaziosmanpaşa Üniversitesi bün
yesinde güzel sanatlar fakültesinin kuruluşuyla ilgili yazıyı Başbakanlığa gönderdim. İlk Bakanlar 
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Kurulunda imzalanacaktır. Diğer bütün, Maliye Bakanlığından, Devlet Personel Başkanlığından, Dev
let Planlama Teşkilatından gerekli görüşler alınmış, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli değer
lendirme yapılarak olumlu görüşle Başbakanlığa arz edilmiştir ve o da en kısa zamanda çıkacaktır. 

Sayın Enöz'ün 76'ncı maddeye dayalı olarak yaptığım bazı atamalarla ilgili bir sorusu vardır. 
Değerli arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanının atama yetkisini düzenleyen madde 76'ncı maddedir. Bütün 
yaptığım yönetici atamalarında bu madde kullanılıyor. Ben Meclisin huzurunda 76'nın şu tarafını 
kullanmayacağıma dair söz verdim, o sözümde de duruyorum: Kura çektik, bir öğretmenimizin ta
yini Hakkâri'ye çıktı veya Ağrı'ya çıktı veya Artvin'e çıktı, Edirne'ye çıktı. Millî Eğitim Bakanlı
ğına onu Ankara'ya getirme yetkisi veriyor bu madde ama ben bugüne kadar bunu asla kullanmadım 
ve kullanmayacağımı da bütün milletvekili arkadaşlarım biliyorlar. Bakın, çok nadir hâllerde, de
ğerli arkadaşlar, diyelim ki orada valiliklerce tespit edilmiş orada bulunmamasını gerektiren hâller 
vardır, boşanma durumları vardır, aile faciasına yol açabilecek durumlar var, can güvenliği meselesi 
var vesaire vesaire. Bu tür sebeplerden dolayı zaman zaman başvurduğumuz geçici görevlendirme
ler vardır, onun dışında yoktur ama ben, herhangi bir okulun müdürlüğüne de 76'yı kullanarak atama 
yapabilirim, millî eğitim müdürlerinin atamasını da bu çerçevede yapabilirim. Burada yasal olmayan, 
mevzuata uymayan herhangi bir durum yok değerli arkadaşlar. 

Sayın Işık'ın naklen öğretmen atamalarıyla ilgili, A veya B kurumunda memur olarak çalışıyor, 
eğitim fakültesini bitirmiş, pedagojik formasyonu var, bunu niye naklen almıyorsunuz... Almıyoruz 
diye bir şey yok, binlerce aldık, almaya da devam ediyoruz ama şimdi, Sayın Işık, takdir edersiniz 
ki ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi, işsiz bekleyen binlerce öğretmen adayının bulunduğundan siz de 
şikâyet ediyorsunuz. Eğer bütün kontenjanları o tarafa ayırırsanız yeni yeni mesleğe giren gençlere 
biz kontenjan bulamayız. Ayrıca, bakın şubat atamasında yine yapacağız. Kadrolar boş, kadrolar dol
madığı zaman -çünkü onlar KPSS hükümlerine tabi değil- ben Bakan yetkisi kullanarak yine ata
malar yapıyorum. Naklen atama süreci devam ediyor. Tabii, beden eğitimi öğretmenlerine sorarsanız 
en çok bizi atasın diyor, şimdi müzik öğretmenlerine sorarsanız en çok bizi atasın diyor, Türkçeci-
lere sorarsanız, hangi branşa sorarsanız, en çok bizi atasın diyor, açıktan atama ve naklen atamalarda 
kontenjanların önemli bir kısmının onlara verilmesi gerektiğini söylüyorlar ama bu konuda bir adil 
denge oluşturmak zorundayız. Bu dengeye riayet ettiğimizden emin olabilirsiniz. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.04 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.21 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

t 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 
Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 

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

melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
/.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmele
rine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S, Sayısı: 266) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
4'üncü madde üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi şahıslar adına ilk söz Van Milletvekili Gülsen Orhan'a aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Orhan. 
GÜLSEN ORHAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 266 sıra sayılı Kültür ve Ta

biat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda şahsım adına 
söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlarım. 

Türkiye, binlerce yıllık geçmişiyle uygarlıklar yönünden zengin bir ülke olarak tarihî ve kültü
rel mirasın korunması konusunda evrensel sorumlulukları olan ülkelerin başında gelir. Bu özelliğiyle 
ülkemiz, tarihteki medeniyetlerin büyük bir çoğunluğunun kültürünün izlerini taşıyan büyük bir açık 
hava müzesi konumundadır. 

Kültürel ve doğal miras kolaylıkla tahrip olan, bozulan ve bir kez yok olduğunda yeniden yerine 
konulması olanaksız bir değerler bütünüdür. Kültürel ve doğal mirasımız bize sadece geçmişten kalan 
bir miras değil, daha da önemlisi gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken emanetlerimizdir. 

(x) 266 S. Sayılı Basmayazı 22/1/2009 tarihli 48 'inci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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Ülkemizin kültür ve tabiat varlıkları açısından dünyada en zengin ülkelerden biri olduğu yad
sınamaz bir gerçektir. Topraklarımızda yaşanmış uygarlıkların geride bıraktıkları kültürel mirası ko
ruma bilinciyle hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır. 

Yasa dışı yollarla götürülen ülkemiz kökenli eserlerin yurt dışında bulunması hâlinde bu eser
lerin bilim adamlarımız ve müze müdürlüklerimiz tarafından eserlere ilişkin verilen bilimsel rapor
lar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak ülkemize iadesiyle ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. Ayrıca yurt dışındaki müzayede evlerinin katalogları temin edilerek müzayede
lerde ülkemiz kökenli eserlerin yer alması durumunda ise gerekli müdahaleler yapılmakta ve eserle
rin satışları durdurulmaktadır. Eserlerin iadesinin iyi niyet ve ikili anlaşmalar kapsamında 
sağlanmaması durumunda ise konsolosluklarımız ve elçiliklerimiz aracılığıyla avukatlık firmalarıyla 
ilişkiye geçilerek eserlerin iadesi amacıyla hukuki süreç başlatılmakta olup eserlerin ülkemize iade
sine ilişkin anlaşma yapılan avukatlık firmalarına ödenmekte olan ücretler ise Kültür ve Turizm Ba
kanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. 

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde koleksiyon belgesi taleplerinin değerlendirilmesi, koleksiyon
ların yıllık denetimlerinin yapılması, ilgili mevzuata aykırı tutum ve davranışların tespit edilen ko
leksiyonculara ait ise belge iptalleri, şerh düşümü gibi işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Mevcut hâlde, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde 1.430 kayıtlı koleksiyoncu bulunmakta
dır. Son iki yılda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde olduğu gibi özel müze ve koleksi-
yoner denetimi yönünde başlatılan kapsamlı çalışmalar hâlen devam ediyor. Ayrıca, 2863 sayılı 
Kanun'un 25'inci maddesi gereğince tasnif ve tescil dışı bırakılan ve devlet müzelerine alınması ge
rekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti de Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapıl
maktadır. Bu çerçevede yüz on yedi adet işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde taşınır 
kültür varlığı ticareti yapmaktadır. 

Kanun'da yapılan bu değişiklik ile taşınmaz kültür varlıklarına ait parçaların koleksiyon en
vanter defterlerine kaydedilemeyeceği yolundaki mahkeme kararıyla bir şekilde taşınmaz kültür var
lığından kopmuş ve hangi taşınmaza ait olduğu da belirlenemeyen bağımsız kültür varlığı hâline 
gelmiş tarihî eserlerin tahrip edilmesinin ve ticarete konu olmasının önlenmesi için bir yasal çerçeve 
çizilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeyle hangi taşınmaz kültür varlığına ait olduğu bilinmeyen 
ancak idari düzenlemeden önce iyi niyetli vatandaşın elinde olan tarihî eserlerin envanter defterine 
kaydı ile koleksiyoncu tarafından korunması ve ticarete konu olmaması sağlanmaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz Kanun'da yapılan değişikliğin hayırlı olmasını diler, yüce heyeti say
gıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. 
4'üncü madde üzerinde şahsı adına Manisa Milletvekili Ahmet Orhan. 
Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
AHMET ORHAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Tabiat Varlıkla

rını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kültür, insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi 
nesnelerdir. Ayrıca toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, alet
ler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve manevi ürününü kapsamına almaktadır. 
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Ortak kültür mirasının korunmasının bilincine varılmayan, bu mirası gelecek kuşaklara devretme 
yükümlülüğüne duyarsız kalınan bir toplumda bu mirasın yok olması kaçınılmaz bir gerçektir. 

Kültür Bakanlığı, Türkiye gibi zengin ve çeşitli bir kültürel geçmişe sahip bir ülkenin en önemli 
bakanlığıdır çünkü tüm dünyaya karşı kimliğimizin etkileyici vitrininde sergilenecek varlıklarımızın 
yegâne temsilcisidir. Bu görevi ifa etmekle yükümlü olan Kültür Bakanlığının maddi imkânlarına 
baktığımızda, genel bütçe içindeki payının ise binde 5 dolayında olduğunu görürüz. Maalesef yüzde 
1 bile değildir. Koruma uygulamalarına tahsis edilen miktarın Kültür Bakanlığı bütçesi içerisindeki 
durumu daha da kötüdür. O da sadece yüzde 3 civarındadır. Ülkemiz uygarlıkların geçiş yolu olan 
Anadolu'nun sahip olduğu bu çeşitli ve güzel tarihsel mirası sürdürmek, korumak ve yaşatabilmek 
için bu yetersiz imkânlarla nelerin yapılabileceğini açıkçası milletimiz merak etmektedir. 

Medeniyetler beşiği Türkiye, Kültür Bakanlığına bağlı 185, kişi ve kurumlara ait 110 müzeyle bir
likte sadece 295 müzeye sahiptir. ABD'de 17.500 müze bulunurken turizmde Türkiye'nin en önemli 
rakiplerinden İtalya'da 3.790, İspanya'da 1.343, Fransa'da ise 1.207 müze faaliyet göstermektedir. 

Bütün uygarlıkların geçiş noktası olan ülkemizin bu konudaki haksız yerinin nasıl telafi edile
ceği, bu aranın nasıl kapatılacağı, elimizdeki kültür varlıklarının restorasyon, bakım ve onarımları
nın hangi şartlarda süratle yapılıp bu çalışmaların ekonomik katma değere nasıl ve ne süratle 
dönüşebileceği merak konusudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekili olarak temsil ettiğim, doğup büyüdüğüm mem
leketim Manisa'nın, muhtelif kaynaklara göre tarihinin milattan önce 3000 yıllarına kadar indiği bi
linmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan, Manisa ve çevresinde Hitit, Aka, 
Frigya, Lidya, Helen, Roma ve Bizans uygarlıklarının yaşadığı bilinmektedir. Nitekim, toprak altın
dan bu dönemlere ait birçok kalıntı günümüze kadar ulaşmıştır. 

1313 yılında Saruhanoğulları tarafından Bizanslılardan alınarak "Magnesia" olan adı "Manisa" 
olarak değiştirilen kent, Saruhan Beyliği'nin merkezi hâline getirilmesiyle ayrı bir önem kazanmış
tır. 1437-1595 yılları arasında II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, III. Meh
met gibi bazıları daha sonra tahta geçecek olan Osmanlı şehzadeleri tarafından yönetilen kentte 
şehzadeler ve aileleri tarafından cami, çeşme, medrese, imarethane, köprü ve saray gibi birçok eser 
yaptırılarak kent önemli ölçüde imar görmüş, eğitim, kültür, sanat ve ekonomik yönden önemli ge
lişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler nüfus artışı ve şehirleşmeyi de beraberinde getirerek, Manisa, 
16'inci yüzyılda sosyal, ekonomik ve idari açıdan önemli bir merkez hâline gelmiştir. 

27 Mayıs 1919-8 Eylül 1923 tarihleri arasında Yunan işgali altında kalan kent, Kurtuluş Savaşı 
sırasında belki de tarihinin en kötü dönemini yaşamıştır. 

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım olağanüstü büyük ve zengin geçmişiyle, bugün maalesef 
gerekli sosyal, sosyokültürel altyapı ve ilginin gösterilmemiş olması, Manisa'mızın ve ülkemizin 
büyük bir zenginlik kaybına ve turizmden hak ettiği ekonomiyi alamamasına sebebiyet vermektedir. 

Kültürel ve tarihsel miras yağmalanmakta, şehzadelerin yetiştirildiği ve eğitim verildiği Mani
sa'mızın yazma eserleri tozlu ve karanlık, nemli depolarda küflenmekte ve çürümeye terk edilmek
tedir. Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler, tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, 
astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde 
toplayan bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmakta olup, Manisa'mızdaki bu 
önemli kaynaklar ve eserler ülkemiz için önem arz etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurun. 

AHMET ORHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Tasarı, gelecek kuşaklara aktarılacak en önemli mirasın taşınmasında yeterli tedbirleri kapsa
mamakla birlikte -kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda yetersiz bir düzeyde olduğunu 
ifade ederken- bu tür yetersiz ve kapsamsız çalışmaların, daha köklü çalışmalar yapılarak sorunların 
süratle çözülmesi gerektiğine inanıyor, ellerimizin arasından, daha belki okuyamadığımız ve göre
mediğimiz geçmiş bilgi, birikim ve eserlerimizin kaybolmaması dilek ve temennilerimle yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. 

Şimdi 4'üncü madde üzerinde on dakikalık soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Sayın Yaman, Sayın Işık, Sayın Kaplan, Sayın Sakık ve Sayın Doğru sisteme girmişler; sırasıyla 
birer dakika söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Yaman. 

M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanım, geçmiş kültürlerden gelecek kuşaklara kültür mirası olarak bırakılacak olan en 
önemli varlıklardan biri de -belki de en başta geleni- hiç şüphesiz ülkemizdeki kale ve surlardır. Ana
dolu'nun yurt edilmesinde önemli bir yeri olan Malazgirt ilçemizdeki iki bin altı yüz yıllık kale ve 
surlarla ilgili olarak söylenecek muhakkak ki çok söz var, ancak bu kısa süre içinde... Çin Şeddi ve 
Diyarbakır Surları'nın dünyadaki tek benzeri olan 1.750 metre uzunluğundaki çift duvarlı surları ile 
Malazgirt Kalesi'ne yazık ki bugüne kadar kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Zaman zaman yıllar iti
barıyla restorasyonu düşünüldüğü hâlde bugün her taraftan dökülen taşlarıyla acınacak bir abide hâ
lini almıştır. Acaba önümüzdeki dönem için bu Malazgirt Kalesi ve surlarının onarımıyla ilgili bir 
projeniz, bir çalışmanız olacak mı; bunu cevaplandırırsanız Malazgirt halkı adına sevineceğim. 

Hepinize başarılar diliyor, teşekkürler ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yaman. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan, bin dört yüz dolayında taşınmaz kültür varlığının bulunduğu 15 marka kentten 
1 'isi olan Kütahya'da yıllardır kurulması talebinde değişik kesimlerce mücadele verilen Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Bakanlığınız döneminde kurulmuş olması ne
deniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak siz de biliyorsunuz ki burada sadece 1 müdür vekili ve 2 
personelimiz bulunmakta, kendine ait bir binası yok, memur bulunmamakta ve ödeneği bulunma
makta. Eğer bu dönemde bu eksiklikleri giderirseniz Kütahya bu konuda size teşekkür edecektir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Işık. 

Sayın Kaplan... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Bakana soracağım soru... Taşınmaz kültür varlıklarının büyük bölümü Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı. Aslında bunun bir envanterinin çıkması gerekir. Ayrıca farklı bir bakanlığa bağlı. 
Bu durumda Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan azınlık vakıflarından tutun Türkiye'deki, Bal
kanlardaki vakıflarımıza... Bu kültür varlıklarının envanteri konusunda birlikte çalışma var mı? 

Doğrusu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olması gerekmiyor 
mu? Yani sistematik bir yanlışlık yok mu burada? Bunu sormak istiyordum. 

Son olarak da Ahmedi Hani kültür alanında Bakanlığınızın özel bir çalışması var mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 

Sayın Doğru... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Tokat ili Niksar ilçesi tarihte Danişmentlilerin başkenti ola
rak geçmektedir. Başta Niksar Kalesi olmak üzere birçok tarihî eseri bünyesinde bulundurmaktadır. 
Tarihî değeri olan bu yerlerin onarımını ve kültür turizmine kazandırılması noktasında bir çalışma 
yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum olarak, Niksar ile Erbaa arasında Talazan Köprüsü diye Selçuklulardan kalma çok 
ciddi, güzel bir köprü vardır. Ancak bu köprü metruk bir şekilde görünmektedir. Bununla ilgili bir ça
lışma yaptırmayı düşünür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğru. 

Son soru Sayın Yiğit... 

İBRAHİM YİĞİT (İstanbul) - Sayın Bakanım, dünya kültürel miras alanlarıyla ilgili yaptığınız 
çalışmalar var mıdır, varsa nelerdir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yiğit. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

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

Değerli arkadaşlarım, kale ve surlar konusunda biz yeni projelendirme çalışmaları, kale, surlar 
ve benzer büyük tarihî eserler konusunda yeni proje çalışmaları ve uygulama çalışmaları yapıyoruz. 
Bu çerçevede Diyarbakır Surları'yla ilgili birkaç yıldan bu yana sürmekte olan önemli bir çalışma
mız var. Diyarbakır'da hem surlarda hem İçkale'de Bakanlığımızın imkânlarıyla önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. 

Malazgirt, tabii, bizim tarihimiz için özel mekânlardan birisi. Malazgirt'te de bir proje hazırlı
ğımız var ama Malazgirt'te -bugün bir başka vesileyle gündeme gelmişti- Karaman'da, birçok yer
deki kalelerimizin bir kısmı ciddi bakım gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda imkânlarımız ölçüsünde 
bunları sahiplenmeye ve layık oldukları tarihsel düzeye yakışır konuma getirmeye gayret edeceğiz. 

Arkadaşıma, Sayın Yaman'a dikkati için teşekkür ederim, uyarısı için. 
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Sayın Işık'a çok teşekkür ederim. Kütahya'da koruma kurulu kurulmasıyla ilgili kadirbilir bir 
ifade kullandı. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Kütahya bizim Anadolu'daki çok önemli yerleşim 
merkezlerimizden birisi. Osmanlı Dönemi'nde şehzadelerin valilik yaptığı, sivil mimarlık örnekle
rinin çok çarpıcı temsillerinin bulunduğu bir özel kent. Orada yoğun çalışmalar var. Belediye bu ko
nuda duyarlı. Vakıflar çalışıyor, biz çalışıyoruz. Koruma kurulu gerçekten gerekiyordu, bunu kurduk 
ve sanıyorum bir iki ay içinde koruma kurulunun altyapısını da hem personel olarak hem de mekân 
olarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Belki bir tarihsel yapıyı oradaki imkânlarla bize verirlerse biz 
de onu onarıp koruma kuruluna yakışır bir hâle getirmeye çalışırız. 

Sayın Kaplan bizi hem güçlendirecek olan hem de biraz daha yük altına sokacak olan bir nok
taya parmak bastı. Vakıflarla biz gerçekten çok iç içeyiz. Vakıflar çokça sayıda eseri onarmaya çalı
şıyor, tarihsel eseri onarmaya çalışıyor. Biz Vakıflarla, Tarih Kurumuyla, TÜBİTAK'la, TİKA'yla bu 
tarihsel eserlerin, tarihsel yapıların, tescilli yapıların onarımı, bakımı, geliştirilmesi ve gelecek ku
şaklara aktarılması konusunda ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Ben de zaman zaman düşünüyorum, 
bunun bir çatı altında olması gerekmez mi diye, ama bir siyasi takdir meselesidir, önümüzdeki gün
lerde belki yeniden düşünmek gerekir. 

Vakıfların yaptığı birçok çalışmayı da zaten biz yine, hem bizim koruma kurullarımızdan bir 
onay çıkması gerekiyor Vakıflarda yapılan projelerin uygulamaya geçmesi için hem de yine bizim 
kendi rölöve müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimini yapıyoruz. 

Ortak bir envanter çalışmamız var. Ben son yıl içinde gittiğim bütün vilayetlerde envanterin ba
sılı hâle gelmiş olmasını da yakından takip ediyorum. Bizim Vakıflara ait olduğu veya bir başka ku
ruma ait olduğuna bakılmaksızın Türkiye'deki bütün tescilli eserleri bir araya getiren İnternet 
sitesinde bir envanter çalışmamız var, bunları il il basılı hâle getirmeye çalışıyoruz. 

Ahmedi Hani'yle ilgili, ben Doğubayazıt'a gittiğimde -geçen yılın ekim ayıydı galiba- arkadaki 
restorasyonu bitmiş Doğubayazıt Camisi'ni ve Ahmedi Hani Türbesi'ni ziyaret ettim. Ahmedi Hani 
Türbesi'nin gerçekten bakıma ihtiyacı var, döner dönmez oradaki tespitlerimi Vakıflarla paylaştım. 
Sanıyorum, bu hafta bana gelen cevap da bir proje yapıldığı ve bu yıl içinde uygulamaya başlanacağı 
doğrultusunda. Ahmedi Hani Türbesi'ne ne yapılacağına dikkatlice, yakından takip ediyorum, bir 
gecikme olursa beni uyarırsanız çok sevinirim. 

Sayın Doğru, Niksar Kalesi'ne bu yıl yardım ettik devletimizin imkânlarıyla -yani Belediye 
Başkanımızın bir talebi var biliyorsunuz- siz de biliyorsunuz bunları, birlikte takip edeceğiz. Niksar'ın 
tarihsel değerini biliyorum, çok gelip geçtiğim ve çok keyif aldığım bir yaşam merkezidir. Köprülere 
de umarım sıra gelecek. 

Sayın Yiğit, dünya miras alanlarıyla ilgili özel bir duyarlılık geliştirmeye çalışıyoruz. Türki
ye'nin kalıcı listede 9 dünya miras alanı var -bunlar Truva'dan başlayıp Divriği'ye kadar, Nemrut'a 
kadar uzanıyor- 18 de aday yerimiz var. 

Şimdi, biz, bu yıl Türkiye çapında bir standart tabelalandırma sistemi kurmaya çalışıyoruz. Yani 
İstanbul'dan çıktığınız zaman Truva'ya ne kadar kilometre ya da İzmir'den çıktığınız zaman Pa-
mukkale'ye ne kadar kilometre ya da Ankara'dan çıktığınız zaman Kapadokya'ya ne kadar kilo
metre; bunları yol boyunca belli mesafelerde ve standart tabelalarla insanlar görsünler. Havaalanına 
inen, o çevredeki tarihsel mirastan haberdar olabileceği bir tabelalandırma ve bilgilendirme siste
miyle karşılaşsın, bir. 
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İki, geçen yıl İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yasası sırasında bir ek imkân arkadaşlarımız sağ
ladılar. O çerçevede, bütün bu tarihsel miras alanlarının, kültürel dünya miras alanlarının altyapı so
runlarını gidermeye çalışıyoruz, çevre düzenlemelerini sağlamaya çalışıyoruz, güvenlik önlemlerini 
artırmaya çalışıyoruz. Bunlardan, örneğin Truva'da bir müze ihtiyacı yıllardan beri dile getiriliyordu. 
Bir hazırlık toplantısı yaptık, bu ayın 11 'inde Truva Müzesi Danışma Kurulunu tekrar topluyoruz. Bu 
yıl, umuyorum ki, Truva müzesinin proje işini gerçekleştirmiş olacağız. 

Bunun dışında, Nemrut'la ilgili çalışmalarımız hızlıca var. Kapadokya'da, Divriği'de... Divri
ği'de yıllardan bu yana oraya tahsis edilmiş ama kullanılmayan bir para vardı, Divriği'yle ilgili yeni 
bir danışma kurulu kurduk ve Divriği'de o parayla öncelikle anıtın, Ulu Cami'nin çevresinin kamu
laştırılması için kullanılmasını şimdi sağlamaya çalışıyoruz danışma kurulumuz aracılığıyla. 

Ben, Türkiye'nin bu dokuz dünya miras alanı anıtına ve bölgesine daha duyarlılıkla sahip çıkması 
ve buna yenilerini katması ihtiyacı içinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi inanılmaz bir tarih 
zenginliği üzerinde oturan ülke için dokuz dünya miras alanı az bence. Bunun sayısını artırmaya, aday 
alanların sayısını çoğaltmaya ve aday alanlardan bazılarını kalıcı listeye katmaya çalışıyoruz. Kalıcı 
listeye katmak için acilen çalıştığımız yerlerin arasında Alanya var, Alanya Tersaneleri ve Selimiye 
var. Selimiye ve Alanya şu anda aday listemizde bizim ve bunları kalıcı listeye katmaya çalışıyoruz 
ve aday listeye katmaya çalıştığımız da Afrodisyas'tan başlayarak çok sayıda ören yeri var. 

Ben, arkadaşlarımıza dikkatleri için tekrar teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Günay 
4'üncü madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup sonra ay

kırılık derecesine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 226 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi ile 2863 Sayılı Kanuna 

eklenen geçici maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 
Şenol Bal Mehmet Şandır Hasan Çalış 

İzmir Mersin Karaman 
Sabahattin Çakmakoğlu Cemaleddin Uslu 

Kayseri Edirne 
Geçici Madde 8:11.03.2005 tarihinden önce bir şekilde koleksiyoncular tarafından edinilmiş ve 

bağlı bulunduğu müzedeki envanter defterine kaydı yaptırılmış taşınmaz kültür varlıkları, koleksi-
yonerler arasında hiçbir surette değiştirilemez ve satılamaz. Ancak bu taşınmaz kültür varlıklarından; 
müze ve ören yerlerindeki eserlerin bütünleyicisi olduğu tespit edilen parçalar ile müze koleksiyon
larını tamamlar nitelikte olanları Kültür ve Turizm Bakanlığının bedelsiz olarak alma hakkı saklıdır. 

TBMM Başkanlığına 
266 sıra sayılı kanun tasarısının 4. maddesinin tamamının tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Ali Kocal Hüseyin Unsal A. Rıza Öztürk 
Zonguldak Amasya Mersin 
Akif Ekici Kemal Anadol 
Gaziantep İzmir 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. Yal

nız, bir redaksiyon ihtiyacı var... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hangisi, hangisi efendim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Özür dilerim, pardon. 

Özür dilerim. Konuşuyordum sayın milletvekiliyle. Bu birinci önergeye... 
BAŞKAN - Şimdi, ikinci... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Maddenin metinden çı

karılması önergesine katılmıyoruz efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım "Katılıyorum" dediniz. 
BAŞKAN - İkinci önerge. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Maddenin metinden çı

karılması önergesine katılmıyoruz. 
Öteki önerge hakkında sayın milletvekili ile konuşuyordum. Özür dilerim, duyamadım, duya

madım. 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞ

LAM (Kahramanmaraş) - İkinci önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz, Hükümet de katılmıyor. 
Kim konuşacak? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Kocal. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Kocal. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, umuyorum benim konuşmamdan sonra Sayın Bakan bizim de önerge

mize katılmış olur. 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişlik Yapılmasına Dair 266 sıra sayılı 

Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge hakkında söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun maddesine ve gerekçesine baktığımız zaman sanki çok normal 
gibi görünüyor ancak madde iyice irdelendiğinde bu maddenin kabulü hâlinde illegal yollarla elde 
edilmiş eserler legal hâle gelecektir. Müzeler tarafından el konulması gereken ama hâlâ el konula-
mayan taşınmaz eserlere sahip olan birileri ciddi olarak kayırılmış olacaktır. Türkiye'nin kültür zen
ginliklerini, tabiat zenginliklerini kaçırmak isteyenlere prim verilmiş olacaktır. Tarihî eser 
kaçakçılığına yol verilmiş olacaktır ve bu maddenin kabulü hâlinde tarihî mirasımızı koruyamadığı
mızı kabul etmiş olacağız. Ülkemizin tarihî ve kültürel varlıklarını koruyamayan bir bakanlığı ve 
hükümeti de korumuş olacağız. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesine 
aykırı karar almış olacağız. Bu maddeyi kabul etmekle aynı zamanda tarihî eser kaçakçılarını da af
fetmiş olacağız. Milletvekillerimizin böyle bir yasa maddesini kabul edeceği kanısında değilim. 
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Değerli milletvekilleri, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Maddenin gerek
çesinde "kültür varlıklarını iyi niyetle elinde bulunduran kimseler" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade 
ne anlama gelmektedir, önce buna bakmak lazım. "İyi niyetli" demekle, acaba Hükümete yakın olan
ların mı durumundan bahsediyoruz? "İyi niyetli" demekle, tarihî eser kaçakçısı, Hükümete yakın 
olan, kendini aklamış mı olmuş oluyor? Bu ifadeyi anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Yine madde gerekçesinde "bir şekilde taşınmaz kültür varlığından ayrılmış, taşınır hâle gelmiş" 
şeklinde bir ifade var. Bu ifadeyi de doğrusu anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü bu ifade çok farklı 
anlamlara gelmektedir. O zaman taşınmaz varlıklarımızı tek tek sökelim, dağıtalım, parçalara ayıra
lım, bölelim ve taşınır hâle gelmiş olsun; böylece de isteyen bu varlıkları alsın, kendi koleksiyonuna 
taşımış olsun. 

Değerli milletvekilleri, olayı özetleyecek olursak: Bu madde aslında af niteliğinde bir madde
dir. Daha önceki konuşmamda da bunu ifade etmiştim zaten. O nedenle de bu maddenin kabulü için 
nitelikli çoğunluk gereklidir. Bu maddeyle belirlenen 11 Mart 2005 tarihinin gerekçesi çok açık de
ğildir, bu tarihin ne olduğu anlaşılamamıştır. Bu madde ile koleksiyonların halka açılmasının isteğe 
bırakılması doğru değildir. Kültür varlıkları devlet malı niteliğindedir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, 
koleksiyonerler ellerinde bulunan varlıkları mutlaka teşhir etmelidirler, sergilemelidirler. Koleksi
yonlar, müzelerde sergilenmeli, katalogları basılmah ve bütün bilgiler İnternet ortamında yayınlan
malıdır diye düşünüyoruz. Koleksiyonculukla tarihî eser kaçakçılığı piyasası arasındaki gizli 
bağlantıların izlenmesi ve açığa çıkartılması Bakanlığın öncelikli görevi olmalıdır diye düşünüyoruz 
ama tabii, baktığımız zaman, Bakanlık başka işlerle uğraşıyor, bu tür işlerle nedense uğraşmıyor. 

Esas işlevini bırakıp Bakanımızın başka şeyler, başka önemli söylemler içerisinde olduğunu gö
rüyoruz. Örneğin, biraz geriye doğru dönecek olursak, Sayın Bakanımız AKP'ye açılan kapatma da
vasına ilk tepkiyi gösteren bakanlarımızdandır ve şöyle demişti hatırlayacaksınız: "Ama öyle anlıyor 
ve üzülüyorum ki Türkiye'nin iyiye gitmesini ve ileriye gitmesini istemeyen çevreler çok önemli yer
lere sızmışlar." diyor Sayın Bakanımız. "Sızmışlar" diyor. Tabii, "sızmışlar" dediğiniz zaman, bu 
sözcük dikkat çekiyor. Acaba bu sızanlar kimlerdir, kimler sızdı, nereye sızdılar, bunlar terör örgütü 
müdür yoksa herhangi bir şeyin ajanı mıdır; bunlara bir bakmak lazım. Yine aynı zamanda, kendini 
"demokrat" olarak ifade eden Sayın Bakanımızın aslında bahsettiği kişi, siz de biliyorsunuz ki Yar
gıtay Başsavcısıdır; Yargıtay Başsavcısı da bu ülkenin yetiştirdiği ender hukukçulardan birisidir. 
Başka ne diyor Sayın Bakanımız? Bu kültür işleriyle uğraşmıyor ama başka bir şeyler söylüyor, diyor 
ki: "Türkiye bununla hesaplaşacaktır, meraklanmayın. Türkiye demokrasisi bu tuzağı aşmayı başa
racaktır, katiyen ciddiye almayın." diyor Sayın Bakanımız. Tabii, peki, "Ciddiye almayın." dediği bu 
dava aslında, davanın sonucunu da hepiniz biliyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ALİ KOCAL (Devamla) - Mahkeme, 11 kişilik mahkemenin 11 üyesinden 10'u, Adalet ve Kal
kınma Partisinin laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu kararını veriyor. 

ÖMER İNAN (Mersin) - Ne alakası var? 
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ALİ KOCAL (Devamla) - Şimdi, tabii, bu durumdan sonra, bu kararla, ne olmuş bu kararla? İşte 
ne olmuş, ne alakası olduğunu şimdi anlatıyorum, dinlerseniz anlayacaksınız. Ne olmuş? Bu kararın 
sonucunda AKP'nin sicilinin bozulduğu ortaya çıkmış. Şimdi, sicili bozulan bir hükümetin, bir ikti
darın bakanının ortaya koyduğu yasa tasarısını da dikkatle incelememiz gerekiyor ve o doğrultuda 
hareket etmemiz gerekiyor. Eğer bu yasayı incelemezsek, irdelemezsek bu yasa bu haliyle çıkmış 
olur, ondan sonra da bundan sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan milletvekilleri değil, 
tüm Türkiye zarar görmüş olur diyorum. Bu önergemize olumlu oy vereceğinizi düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kocal. 

Önergeyi oylarınıza... 

II.- YOKLAMA 

(CHP ve DSP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır, tespit ediyorum arkadaşlar. 

Sayın Anadol, Sayın Aslanoğlu, Sayın Köse, Sayın Emek, Sayın Unsal, Sayın Kocal, Sayın 
Kaptan, Sayın Güner, Sayın Öztürk, Sayın Coşkunoğlu, Sayın Ağyüz, Sayın Aydoğan, Sayın Küçük, 
Sayın Baratalı, Sayın Erenkaya, Sayın Barış, Sayın Genç, Sayın Öztürk, Sayın Ağırbaş, Sayın 
Karaibrahim, burada. 

Sayın milletvekilleri, yoklama için üç dakika için süre veriyorum. 

Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) (Devam) 

BAŞKAN - Ali Kocal ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 226 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi ile 2863 Sayılı Kanuna 
eklenen geçici maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Şenol Bal (İzmir) ve arkadaşları 
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Geçici Madde 8:11.03.2005 tarihinden önce bir şekilde koleksiyoncular tarafından edinilmiş ve 
bağlı bulunduğu müzedeki envanter defterine kaydı yaptırılmış taşınmaz kültür varlıkları, koleksi-
yonerler arasında hiçbir surette değiştirilemez ve satılamaz. Ancak bu taşınmaz kültür varlıklarından; 
müze ve ören yerlerindeki eserlerin bütünleyicisi olduğu tespit edilen parçalar ile müze koleksiyon
larını tamamlar nitelikte olanları Kültür ve Turizm Bakanlığının bedelsiz olarak alma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET 

SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
Üçüncü satırdaki "koleksiyonerler arasında" sözcüğünün "koleksiyoncular arasında" yazılması 

gerekiyor kanuni tabirle. 
BAŞKAN - Sayın Bal, katılıyor musunuz bu değişikliğe? 
ŞENOL BAL (İzmir) - Evet, katılıyorum. 
BAŞKAN - Kim konuşacak? Gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Devletin Anayasal ve yükümlülüğünün üstlendiği uluslararası anlaşmalar gereği görevi; kültür 

mirasının korunmasını, bilimsel esaslara göre belgelenerek ortaya çıkarılmasını ve aynı kıstaslar 
içinde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. 

Koleksiyonerlerin elinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının müze veya örenyerlerindeki eser
lerin bütünleyicisi olduğu tespit edilen parçalar ile müze koleksiyonlarını tamamlar nitelikte olduğu 
tespit edilen parçaların Kültür ve Turizm Bakanlığının alma hakkı saklı tutulmuştur. Ve bu varlıkla
rın ticari alım satıma konu olması engellenmiştir. 

2863 Sayılı kanunun 26. maddesinin, (son fıkrası hariç) bu geçici maddede yer alması doğru 
değildir. 26. madde Özel Müzeler ve Koleksiyonculukla ilgili mevzuatı ifade etmektedir. 

Taşınmaz Kültür varlıklarının koleksiyonculuğa konu olması yasal değildir. Konu yasanın bü
tünlüğüne aykırıdır. 

Tasarının 4 üncü maddesinde, 11.3.2005 tarihinden önce koleksiyoncularda bulunan taşınmaz
ların "usulüne uygun" envanter kaydının bulunması şart koşuluyor. 

Ancak hukuk dışı olduğu mahkeme kararı ile kesinleşen bir uygulama "Usulüne uygun" ifadesi 
ile anlatılamaz. Bu yüzden "bir şekilde" ifadesi daha uygundur. 

BAŞKAN - Yapılan bu redaksiyonla birlikte önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - 5'inci madde üzerinde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, geçici maddeyle ilgili bir önergem vardı. 
BAŞKAN - Hangi madde üzerinde Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bir geçici madde ihdası konusunda bir önergem vardı. 
BAŞKAN - 4'üncü madde üzerinde... 4'üncü maddeyi oyladık, bitti. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, 4'üncü maddeden sonra bir geçici madde ilavesine dair 

önergem vardı ve orada şu 2'nci maddede beş yılı üçe indiriyoruz ya bunların sürelerini doldurun
caya kadar. 

BAŞKAN - Önergelerinizi geri çekmişsiniz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır çekmedim, iki tanesini çektim, bunu çekmedim efendim. 
Orada duruyor işte. 

BAŞKAN - Önergenizi geri çekmişsiniz, öyle diyor arkadaşlar Sayın Genç. Başka önergeniz de 
yokmuş burada kayıtlı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, ben önergeyi çekmedim. Benim perşembe günü 
Antalya'da bir işim vardı, iki önergemi geri çektim ama bunu çekmedim. Orada duruyor işte önerge 
canım, okutun önergemi. 

BAŞKAN - On dakika ara veriyorum, önergeler konusu netleşsin. 

Kapanma Saati: 19.03 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.18 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52'nci Birleşiminin Beşinci 

Oturumunu açıyorum. 
266^ıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, tasarıya bir geçici madde eklenmesine ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 266 sıra sayılı yasa tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 

ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Geçici Madde: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte koruma bölge kurullarında görevli olan 
Bakanlıkça ve yükseköğretim kurulunca seçilen üyelerin görev süreleri beş yıl sonra sona erer. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET 

SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Hayır efendim, katılmı

yoruz. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Hangi maddeyle ilgili 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN - 4'üncü maddeden sonra geçici madde ilave edilmesi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, madde ihdasına girer bu. 

BAŞKAN - Geçici madde olduğu için önerge işlemi olarak yapılabiliniyor. 
Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evvela öğrenin şu İç Tüzük'ü; madde ilave etmek milletvekilinin 

hakkı. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi benim önergem şu: Bu 2'nci maddeyle, koruma 

bölge kurullarına Bakanlıkça ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerin görev süresi, mevcut, 
yürürlükte olan yasaya göre beş senedir, şimdi bunu üç yıla indiriyoruz. Bu bir müktesep haktır. Eğer 
hukuktan anlayan, kazanılmış haklardan anlayan kişiler varsa, böyle bir yere seçilmiş kişilerin ka-
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nunla seçilme sürelerini düşürdüğünüz zaman bunların kazanılmış haklarını kendisine verirsiniz. Bu, 
hukukun doğal ilkesidir, hukukun genel ilkesidir. Hukuktan anlayan insanlar bunu bilir, bunu anla
mayanlar pek bilmez. 

Neyse, şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, bu kanunla ilgili -ben, geçen hafta Antalya'da ma
hallî idarelerin bir toplantısı vardı, oradaydım- iki üç tane önergem daha da vardı, o ikisini çektim, 
arkadaşlara da herhangi bir suçlama da getirmek istemiyorum ama bu önergeyi çekmemiştim, gel
diğim için önergeyi işleme koyuyorum. Şimdi, burada, bu kanunla ilgili önemli birtakım değişiklik
ler getiriyor, bana göre önergem çok haklı ve yerinde. 

Şimdi, bu 1 'inci maddesiyle, belediyelerin tahsil ettiği emlak vergisini, eskiden beri belediyeler 
bunu kültür varlıklarına harcıyordu, şimdi getiriyorsunuz il özel idaresine de pay veriyorsunuz. Niye 
veriyorsunuz? E, şimdi, İstanbul'da CHP aldı, Kemal Kılıçdaroğlu belediyeyi aldı, orada büyük kay
naklar var, bu kaynaklan nereye aktaracaksınız? Valinin emrine vermeye çalışacaksınız. Şimdi, Kemal 
Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkanlığına aday gösterilince Tayyip Bey'in içine bir korku düştü. Ya, 
hele bir dur bakalım. Bu insanlar diyor ki, efendim yani İstanbul'daki bir sütlaççı, sütlaç satan Kadir 
Topbaş İstanbul Belediye Başkanlığını idare edecek de Kemal Kılıçdaroğlu gibi, denetim elemanlı
ğından gelmiş, hesap uzmanlığı yapmış, SSK Genel Müdürlüğü yapmış, Türkiye'de büyük kurumlarda 
yöneticilik yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekilliği yapmış, iki dönem İstanbul 
milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız İstanbul Belediye Başkanlığını yapamaz. Ya, böyle bir man
tıksızlık olabilir mi! Düşünebiliyor musunuz yani adamın kapasitesi İstanbul'da iki tane sütlaç satmak, 
iki tane sütlaç dükkânını açmış, satmış... Ondan sonra, Türkiye'yi yönetmiş, Türkiye'de denetim ele
manlığı yapmış, her konuda otoriter, yetkili kişiye diyorsunuz ki, siz bunu yönetemezsiniz. Şimdi, 
biraz insanlara bazı şeyler söylediğiniz zaman insanların da bir vicdan muhasebesi yapması lazım. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Önergeyle ne alakası var! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, ben tabii ki gerçekleri söylüyorum. 

Ben de denetim elemanlığından geldim. Denetim elemanlığından gelmek demek, devleti tanımak de
mektir, hukuku tanımak demektir, sorumluluğu bilmektir ama ben inanıyorum ki İstanbullu insanla
rımız Kemal Kılıçdaroğlu gibi nitelikli, kişilikli bir insanı oraya seçerler, o zaman da AKP'nin 
İstanbul'daki hesaplan altüst olur. Çünkü en büyük rant İstanbul'dan geliyor. İstanbul rantlan kesilince, 
orada yapılan suistimaller ortaya çıkınca da artık AKP'nin seçime gitme zorunluluğu çıkar ortaya. 

MAHMUT DEDE (Nevşehir) - Bunu konuşmak için mi söz aldınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın bu çatı çok kutsal bir çatıdır. Biraz 

önce ben soru önergesinde sordum. Diyorum ki: "Bülent Arınç kaç tane polis kullanıyor?" Bülent 
Arınç'ı 9 tane polis koruduğu hâlde, geliyor Meclis Başkan Vekili "3 tane." diyor. Biz neyinize ina
nacağız arkadaşlar? Geçen gün İhlas Holdingle ilgili soru soruyorum, diyorum ki: "Bu İhlas Hol
dingde bunlar parayı topladılar, zimmetine geçirdiler." 252 vatandaştan para toplanmış ve bu 252 
vatandaştan topladığı paranın çoğunun üzerine yatmış İhlas Holding. Hatta İhlas Holdingin devre 
mülk sistemi var, o soruya cevap veren Cemil Çiçek'in de devre mülkte hissesi var. O gün bana ar
kadaşlar geldi "Cemil Çiçek Adalet Bakanıyken oradaki o devre mülk temsilcisi bizden haksız ola
rak para tahsil etti. Şimdi hâkimlere şikâyet ediyoruz. Cemil Çiçek Adalet Bakanıyken İhlas 
Holdingin o devre mülk yöneticisine Adalet Bakanlığının bir şükran plaketini vermiş. Ve hâkimler 
gittiğinde şükran plaketlerini İhlas Holdingin yöneticisinin masasında görünce onlar da hayret edi
yor." diyor. Bakın değerli milletvekilleri, bu kürsü, bu çatı herkese... Yani geçici süre için insanlar 
buraya gelir ama bunun hakkını vermek lazım. 
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Bakın şimdi burada seçilmiş adam, zamanında beş yıl için seçilmiş, niye bunun süresini üç yıla 
çeviriyorsunuz? Nedeni yok ki. Hiç olmazsa "kazanılmış haklar" denilen bir kavramı en azından bir 
hukuk tahsili yapmış insanların bilmesi lazım. Niye bunun hakkını kanunla alıyorsunuz? Demek ki 
sizin adamlarınız değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Evet. 
"Ben istediğim adamları buraya getiririm." demek hukuka da adalete de insanlığa da sığmayan 

bir davranış biçimi. 

Yani şimdi işte bir Seçim Kanunu çıkardık, milletvekillerinin süresini şimdi beş yıldan dört yıla 
indirdik, Çankaya süresini yedi yıldan beş yıla indirdik. Yani o dahi daha muallak; yani kazanılmış 
hak var mıdır yok mudur, Çankaya'da, yedi sene orada mı kalacak, milletvekilleri beş sene mi bu
rada kalacak... Ya insan... Bu gibi şeyler ileride verilecek karara birer done teşkil eder. Ben tabii is
tiyorum ki bu Meclisin süresinin dört yıl olmasını, çünkü size beş yıl tahammül etmek mümkün değil 
çünkü Türkiye'yi gerçekten çok büyük sıkıntıya soktunuz. 

Değerli milletvekilleri, önergem tabii çok açık ve net; kazanılmış hakların korunması istiyorum. 
Ama bizim en haklı, en saygılı düşüncelerimiz, tekliflerimiz sizin için kabul görmez ama önemli 
değil. Bu kürsüler yıllarca burada söylenen sözlerin şahididir. Önergemin mahiyeti budur. 

Sayın Başkanım, önergemi oylattığınız zaman karar yeter sayısını istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim, bakacağız. 
Teşekkür ederiz Sayın Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 5'inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gaziantep Milletve

kili Yaşar Ağyüz. 

Buyurunuz Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

2863 sayılı Yasa'nın bazı maddelerini değiştiren 266 sıra sayılı Tasan'yı üçüncü haftasındadır görü
şüyoruz. Bu tasan bu kadar önemli, Meclisi bu kadar, üç haftadır meşgul eden bir tasan mıdır? Geçen 
de söyledim, bu tasarı Meclisi üç haftadır meşgul edecek bir tasan değildir. Bunun birinci nedeni, ül
kemizin gündeminde ağırlıklı meseleler varken bunların sıralamasını yapamayan, Meclise sunama
yan iktidardır, bu boşluktan da kendi yasalarını çıkarmaya çalışan bakanlıklardır. 

Gecikmesinin nedeni de AK PARTİ Grubunun, şu anda olduğu gibi, ilgisizliğidir, lakayıtlığıdır; 
bu yasanın uzamasının nedeni budur. Altı maddelik bir yasa... 

Bu yasa ne getiriyor? Bu yasa, emlak vergilerinden gelen payın belli miktarını il özel idareleri 
kullansın... Peki, büyük şehirlerde ve şehirlerde bu paranın kullandınlmasına onay veren merci il özel 
idaresi, vali, değil mi? Vali. Başka ne getiriyor? Kurul üyelerinin süresinin beş yıldan üç yıla inme
sini getiriyor. Başka ne getiriyor? "Yenileme kurulları" diye kurduğunuz koruma kurullanna koruma 
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amaçlı imar planlarında yetki verdiğiniz kurul yetkilerinin aynısını bu yenileme kurullarına da veri
yorsunuz, bunlar çelişkidir. Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması gereken bir durum var iken siz bu ya
sayla tekrar karmaşa yaratıyorsunuz. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni, siz zamanında 5366 sayılı bir 
Yasa çıkardınız. Bu 5366 sayılı Yasa karmaşa yarattı. Bu 5366 sayılı Yasa'nın içerisinde "sit alanı" 
yok, "sit" tabiri yok. Yenileme projelerini onaylamak üzere Koruma Kanunu'nun 51 'inci maddesine 
göre gerektiği kadar kültür tabiat varlıkları kurdurt. 

Şimdi, bu bölge kurullarının yetkisini artırıyorsunuz. İstanbul'da Sulukule'de, Fatih bölgesinde 
yapılan uygulamalar var. Yenileme Kurulunun başında kim var? İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanlığında eski İnşaat Daire Başkanlığını yapmış kişi var. Başka kim var? Beyoğlu Belediyesinin 
temsilcisi var, Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi var, hukukçu var, sizin üyeleriniz var. Kurulları 
siyasi etki altına alan davranışlara, eylemlere açıklık kazandıran bir düzenlemedir bu. Belediye baş
kanlarınız "yenileme" adına rant alanları yaratıyorlar. Özellikle on beş yıldır Türkiye'de "rantçı be
lediyecilik", "ihaleci belediyecilik" uygulanıyor. İstanbul'da başladı, Ankara'da başladı ve diğer 
belediyelerinizi de, maalesef, sardı. 

Şimdi, İstanbul'da, bu koruma kurullarını, yenileme kurullarını eğer siz politik kaygılarla, po
litik baskılarla yönlendirecek hâle getirirseniz vay geldi İstanbul'un hâline. Şu anda zaten belediye 
başkanları koruma kurullarınızın aldığı kararları uygulamıyor. Mesela geçen gün yine Dubai Port 
için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sayın Kadir Topbaş, Başbakanınızın çok övdüğü, bugün
lerde çok atılıma geçen, hizmetlerini sunmaya çalışan Kadir Topbaş niye yasalara saygılı olmuyor, 
niye koruma kurullarının kararlarını uygulamıyor değerli arkadaşlarım? Bunları sorgulamak zorun
dasınız. Siz korumayı amaçlayan değil, korumamayı amaçlayan bir düzenleme yapmak istiyorsu
nuz. Bu düzenlemenin amacı budur. Sayın Bakan da bunu çok iyi biliyor. Beş yıldan üç yıla 
düşürmenin anlamı budur. Yenileme projelerini onaylayacak kurullara yetki verilmesinin amacı 
budur. Ama bu yanlıştır değerli arkadaşlarım. 

Bugün, Türkiye, Dünya Miras Listesi'ne girmiş 9 eseriyle anılan bir ülkedir. Bunlara baktığımız 
zaman da UNESCO bu 9 miras için ne demiş, biliyor musunuz? "5 mirasınız tehlikede." demiş, "5 
mirasınızı korumak zorundasınız." demiş. Bakın, bugün Dünya Miras Listesi'nde 142 devletten 851 
yapı bulunuyor. 25'i kültürel ve doğal yapı, 660'ı kültürel, 166'sı doğal yapı. Türkiye'de de 9 kül
türel varlık var Dünya Miras Listesi'nde. UNESCO diyor ki: "SOS veriyor." diyor, "Bunlara sahip 
çıkmanız lazım." diyor. Bunlardan bir tanesi İstanbul tarihî yarımada. İstanbul tarihî yanmada şimdi 
ne hâlde? Kültür-Tabiat Varlıkları Kurulunun onayına sunulan projelerle sit alanları ortadan kalkıyor. 
1/5.000'lik nâzım imar planıyla uyumsuz planlar çatır çatır geçiyor ve Turizm Bakanlığı maalesef 
buna sessiz kalıyor değerli arkadaşlarım. Yenileme kurulu tarafından onaylanan projelere baktığınız 
zaman da tamamen politik kaygılarla, politik baskılarla onaylanmış olan projelerdir. Evet, hepimiz 
kültür ve tarihî mirasa sahip çıkmak zorundayız. Bunun tüm topluma yaygınlaştırılması lazım, bunun 
yönteminin bulunması lazım. Sadece korumayı koruma kurullarıyla ve rantçı belediye başkanları an
layışıyla, belediye meclisi anlayışıyla yapamayız. Siz siyasilerin boyunduruğuna giren bir koruma ku
rulu kurduğunuz zaman da Türkiye'de korunması gereken varlıkları, özellikle İstanbul gibi bir yerde 
koruyamazsınız. Çünkü o kurullarda siyasi etki olacaktır, siyasi çoğunluk olacaktır. Buna meydan ver
memek için bu yasanın yeniden gözden geçirilmesi gerekir idi. Ama maalesef her konuda olan inatçı 
tavrınız ve "Ben yaptım, oldu." anlayışınız bu noktaya getirmiştir. 

Bakın, plandan bahsediyoruz, planlamadan bahsediyoruz, korumadan bahsediyoruz. Bu yasanın 
geçtiği komisyon çok saygın bir komisyondur; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu. 
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İhtisas komisyonu olan Bayındırlık, Turizm, İmar Komisyonundan teğet geçiyor. Böyle bir şey ola
bilir mi? Bunun gitmesi gereken komisyon dururken, alelacele Millî Eğitim Komisyonundan geçiri
yorsunuz ve komisyonları da yanıltıyorsunuz, havalelerinizle yanıltıyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

O bakımdan, bu yasanın üç haftadır bu Meclisi yersiz işgal ettiği inancındayım değerli arka
daşlarım ama biraz sonra oylarınızla, oylanıp geçecek ve ileride de onulmaz yaralar açacaksınız. Ko
ruma kurulları değil, korumama kurulları oluşturmanın vebalini taşıyorsunuz vereceğiniz oylarla. O 
nedenle, iyi, mantıklı önergelerimiz bile reddediliyor değerli arkadaşlarım. 

Peki, belediyelerde bu uygulamalara baktığınız zaman da koruma amaçlı imar planları sağlıklı 
mı? Değil. Belediye meclislerine gelen kararlar, imar daire başkanlarının olumsuz görüşlerine rağ
men, siyasi rant hesabıyla belediye meclisinde ve imar komisyonlarında oylanarak çatır çatır geçi
yor ve buna dava açan sayısız meslek kuruluşu var. Bu sayısız meslek kuruluşuna Başbakan diyor ki: 
"Sen benim önümü kesiyorsun." diyor, "Sen sorun yaratıyorsun." diyor. Peki, siz, sayın siyasetçiler 
ve Sayın Başbakan, "kent suçu", "kentli hakları" diye bir şey olduğunu bilmiyor musunuz? Kent 
suçu işleyen insanlara karşı yargıya gitmenin hukuk devletinin gereği olduğunu bilmiyor musunuz? 
Ama TMMOB'a bağlı mühendis odalarını, meslek odalarını suçluyorsunuz, diyorsunuz ki: "Biz iş 
yapıyoruz fakat mühendis odaları önümüzü tıkıyor." 

Evet, Haydar port bugün haklı olmadığı için dava açılmıştır, Dubai Port bugün haklı olmadığı 
için dava açılmıştır, Sulukule bugün haklı olmadığı için dava açılmıştır çünkü bilimsellikten, teknik 
doygunluktan ve hukuktan yoksundur. Siz bunları göz ardı ederek, birtakım insanlara rant sağlamak 
için her türlü tadilatı, her türlü değişikliği yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu yanlıştır. Bugün, bu 
rantçı ihaleci ve koruma kurulu kararlarını umursamayan siyasi anlayış iş başındadır ama yarın onun 
tersi, halka hizmet eden, kurallara saygılı, hukuka saygılı ve rantı önleyen belediyecilik anlayışı gel
diği zaman da nasıl hesap vereceksiniz? Yarın öbür gün Sayın Gökçek belediye başkanlığını kay
bettiği zaman Sayıştay denetiminden geçmeyen olayların nasıl hesabını verecek? Yürütmeyi 
durdurma kararlarını uygulamamanın nasıl hesabını verecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Silivri de dâhil, 1 milyar dolar rüşvetin döndüğü Silivri de dâhil, nasıl hesabını verecek? Gazian
tep'te bir gecede yeşil alanı, fıstık alanını imara dönüştürüp ticari alan yapan ve 72,5 trilyon rantın 
döndüğü belediyeniz nasıl hesabını verecek? 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Çankaya'nın hesabını verin. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Onun için, bunlar hesap sorulacak. Hiç kimse hesap sorulmasın 
diye anlamasın, hesap sorulacak. Siz nasıl diyorsunuz: "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem." 
Doğru diyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını başkalarına yedirmem, ben yerim demek isti
yorsunuz. Bunu vatandaş yanlış anlıyor. O nedenle haklısınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsinin sorgulanacağı gün 29 Mart seçimleri olacaktır. O ne
denle bu yasayla kendi belediyelerinize sağladığınız olanak 29 Mart'ta veya partimizin gideceği yar
gıda dönecektir ve siz de bundan üzüntü duyacaksınız sevgili arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, Mimarlar Odasıyla, TMMOB'la hesaplaşan Sayın Başbakan "Davos fatihi" 
olduğundan sonra da yaptığı toplantıda diyor ki: "CHP'den hesap sorun seçimlerde." diyor. Hani Davos 
başka bir olaydı? Hani orada siz İsrail'e karşı Hamas'ın, ezilen insanların hakkını savunuyordunuz, bu 
amaçlaydı? Peki, 2006'da, bugün savunduğunuz Hamas'ı niye Dışişleri Bakanlığıyla resmî davetli ola
rak getirtemediniz? Niye AKP Genel Merkezinde, şimdi Çankaya'da oturan Sayın Gül konuşmak zo
runda kaldı? O gün terörist gördüğünüz, korktuğunuz örgütü bugün -Hamas'ı- savunuyorsunuz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - İnsanları savunuyoruz. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - İnsanları biz sizden daha iyi savunuyoruz. O gün burada verilen 

önergeye, birlikte kınama önergesine neden "hayır" dediniz insancıl davranışı olan insanlar? İnsan
cıl davranış... İnsanlık dışı bir davranıştır, birbirine karıştırma. Biz de kınıyoruz. 

ALÎ KOYUNCU (Bursa) - Çocuklara sahip çıkmak insanlık gereği. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Laf atma, çıkar konuşursun. İnsanlık dışı bir davranıştır. Ço

cuklara, kadınlara... Kim yaparsa yapsın, karşı çıkmak lazım. Ama Orta Doğu'nun ara buluculuk pro
jesine soyunan bir kişi taraf tutamaz. Sizi Hamas da kurtaramayacak, Deniz Feneri de 
kurtaramayacak. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Seni İsrail de kurtaramaz. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Çünkü sizin yolunuz yanlış değerli arkadaşlarım. Kılavuzunuz 

Deniz Feneri, destekçiniz Hamas. Ekonomi kör bir tünele girmiş, nasıl çıkacaksınız bu işten? 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - Türk milleti destekçimiz. 
ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Yazıklar olsun! 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - O nedenle, 29 Martta bunların sandıkta hesabını vereceksiniz. 

Ekonomik yoksulluğa ittiğiniz insanların... Bugün eziliyor insanlar. İşsizlik almış başını gidiyor. 
Demin işsizlik soruşturması için verilen önergeye "Hayır." dediniz. İşsizlik yok mu? İhracat düş
medi mi? Sanayi üretimi düşmedi mi? Benim kendi kentimde, Gaziantep'te işsizlik on binleri buldu. 
Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Hiç mi seçim bölgelerinize gitmiyorsunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ağyüz. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Seçim bölgelerinizde görmüyor musunuz? 
Hepinize teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ağyüz. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz. 
Sayın Cengiz, şahsınız adına da söz istediğiniz için on beş dakika süre veriyorum, ikisini bir

leştirip. 
Buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşülmekte olan 266 sıra sayılı yasanın 5'inci maddesi üzerinde söz almış bulu
nuyorum. Yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; incelemiş olduğum bu yasa üzerinde üç tane kanıya vardım: 
Bu yasayı incelediğimizde, irdelediğimizde, bir vatandaş olarak yasaya baktığımızda bu yasanın ge
tirmiş olduğu bir zammı da görmeden geçemedik. 1319 sayılı Emlak Kanunu'nun 8'inci ve 19'uncu 
maddesi gereğince bir mükellefin tahakkuk ettirilen emlak vergisinin yüzde 10'u nispetinde de bir 
zam getirilmektedir. Bir vatandaş olarak olaya baktığımızda yine bu ekonomik krizde vatandaşa bir 
zam yüklendiğini de burada görmekteyiz ve yine bu Emlak Kanunu'nda da vatandaşa yüzde 10 da olsa 
bir zam yüklendiğini görmekteyiz ve vatandaş adına da bunu tabii ki üzüntüyle karşıladım. 
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NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Zam yüklenmiyor. Daha önceki kanunda var olanı biz il 
özel idarelerine aktarıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Devamla) - Yok, ben okudum onu. Ben de okudum. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Yeni bir zam yok. Hayır. 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Devamla) - Bir, vatandaş olarak zam var. Bir de belediye baş

kanı olarak da, bakın, eski bir belediye başkanı olarak da burada şu yanlış var arkadaşlar: Şimdi, be
lediye başkanı bu yüzde 10'la beraber emlak vergisini toplayacak, toplayamadığını icraya verecek, 
ondan sonra bütçesine koyacak, ondan sonra ile bunu yollayacak. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Geçmiş dönem tanımlanıyor, yeni değil. 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Devamla) - Yok, biz bunu başka türlü mü okuduk yani? Mü

saade et de... Sen de çıkarsın konuşursun. Müsaade et, biz fikirlerimizi açıklayalım. 
Burada belediye başkanları bir taşeronluk yapıyor. Dolayısıyla ilde özel hesapta toplanan bu paralar: 
1) İktidara yakın olan, 
2) İl genel meclisinde gücü olan, il genel meclisi başkanına veya valiye çok yakın olan belediye 

başkanlarına bu para kaydırılabilir ve daha çok bazıları bunu kullanabilir. Eşit ve adaletli olarak da 
diğer belediye başkanlarının kullanamayacağı bir yapı var. 

Dolayısıyla, benim teklifim şudur: Her belediye başkanı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
katkı payı faslı açarak, kendi emlak vergisinden aldıkları yüzde 10'luk payı bu fasla aktarmalı. Kendi 
belediyesinin yapmış olduğu projeler ve kendilerinin ilçelerindeki kültür ve tabiat varlıklarını ko
ruma adına da, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulundan onaylanan projeleri de buradan, kendi 
bütçesinden destekleme adına en doğru yaklaşım ve en adaletli yaklaşım olacağını düşünüyorum. 
Özellikle de, yani, bu şekildeki bir merkeziyetçilik, ilde oluşturulacak bir merkeziyetçilik, belediye 
başkanları adına da, tabii ki, bir ayrıcalık. İktidara yakın olanlar, valiye yakın olanlar, il genel mec
lisine yakın olanlar, iyi anlaşanlar, buradan aslan payını alabilir. Bu endişemiz de var. Bu da sabittir. 

Özellikle üçüncü de, bir arkeolog ve sanat tarihçisi olarak böyle bir yasayı incelerken de, Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızın, özellikle yapısıyla da ilgili bazı düşüncelerimizi de ifade etme fırsatı bulduk. 

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığını çok önemseyen... Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
hem ekonomimizin hem Türkiye'mizin tanınmasında hem de birçok sektörün desteklenmesinde mut
laka çok önemi vardır. Ben özellikle burada Başbakana da seslenmek istiyorum: Mutlaka Kültür ile 
Turizm Bakanlığının ayrılması gerekiyor. Çünkü Anadolu'nun ve dünyanın merkezindeki bir Ana
dolu'nun, hem kültür değerleri açısından hem de dünyadaki turizm potansiyeli açısından baktığı
mızda Kültür ve Turizm Bakanlığı bir bakanlığa sıkıştırılmayacak kadar, bir bakanın iki parçaya 
ayrılmayacak kadar hem kültür hem de turizm çok önemlidir. 

Türk kültürü, zaten on bin yıllık geçmişiyle dünyaya büyük değerler taşımış, turizm artık eko
nominin bile baş tacı olmuştur. Turizmde bir tane örnek vermek istiyorum: Özellikle İspanya'nın 
Mallorca Adası'na, bir adasına 21 milyon kişi giderken 2007 yılında, Türkiye'ye de 22 milyon kişi 
gelmiş. Bir Mallorca Adası kadar turist çekemiyoruz. Dolayısıyla turizmde de bazı açılımlar yap
mak, Kültür Bakanlığımızda da bazı açılımlar yapmak gerekiyor. Bunun için kültür politikalarımı
zın belirlenmesi ve katılımcıların sağlanması, bütün kesimlerin burada temsil edilmesi noktasında 
Türk kültür konseyinin mutlaka kurulması lazım. Bu Türk kültür konseyinde de bütün kesimlerin 
görüşleri doğrultusunda Türk kültür politikasının mutlaka yeniden yapılandırılması ve gözden geçi
rilmesi lazım. 
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Turizm Bakanlığımız ise ayrıldıktan sonra, mutlaka bütün kesimlerin ve turizm sektörünün 
içinde olacağı, muhalefetiyle iktidarıyla içinde olacağı bir turizm konseyi oluşturarak, bu turizm kon
seyinde turizm politikalarımızın ve turizmdeki yeni açılımların mutlaka irdelenmesi ve bu açılımları 
sağlamamız gerekmektedir. Özellikle Kültür Bakanlığımızın içeriğine baktığımızda, bir Kültür Ba
kanının üç beş yılda, iki yılda bu bakanlığa hâkim olması mümkün değildir, bu bakanlığı en iyi şe
kilde algılaması mümkün değildir. Çok önemsediğim bu bakanlıkların mutlaka ayrılması, Anadolu 
gibi... Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bakanlıkları olabileceği ve bu açılımlarda da hem Türki
ye'mizin tanıtılması hem de dünyaya açılımımız açısından çok önem arz ediyorum bu olaya. 

Özellikle Sayın Bakanım -diğer konulara geçmeden önce de şunu ifade etmek istiyorum- bura
dan iki tane müjde verdi, bir Çanakkale Troya Müzesi, bir de Anadolu Medeniyetleri Müzesiyle il
gili bir çalışmanın ve proje aşamasında olduğunu söyledi. 

Sayın Bakanım, burada not almanızı istiyorum: Troya Müzesinin projesi mutlaka "Troya Atı 
Projesi" olmalıdır. Dünyada örneği olmayan ve uzaktan da bakıldığında tamamen Truva atıyla dün
yada ün alan bu kentimizin ve atımızın mutlaka müzeyle de "Truva Atı" şeklinde taçlandırılmasını 
diliyorum. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin projesi de Türkiye haritasının sınırları şeklinde projelendi
rilmen ve bu projenin de her ilin üzerine, her ilden gelen tarihî eserlerimizin, arkeolojik eserlerimi
zin bu müzenin Türkiye haritası üzerindeki illerinin üzerinde oluşturulacak reyonlarda ve bölümlerde 
sergilenerek giriş noktalarının da bu şekilde ayarlanması ve dünyaya farklı bir projeyi sunmamız ge
rektiğine inanıyorum. 

Özellikle, Sayın Bakanım "Türkiye'de ne kadar toplam kazı yapılıyor?" diye sorduğumuzda... 
İki sefer bu soruyu sordum, tabii ki bürokratlarınız bu cevabı veremedi. 2008 yılı verilerine göre 
Türkiye'de 280 tane kazı izni verilmiştir. Bu 280 tanesinin 100 tanesi yabancılara, 180 tanesi de yer
lilere verilmiştir ve ben özellikle kazıların mutlaka mercek altına alınmasını, yabancılara verilen ka
zıların denetlenmesini ve kazılardaki yapılanmayı mutlaka gözden geçirmenizi temenni ediyorum. Bir 
kazı izni nasıl verilir? Bir kazıda: 

1) Kazı ekibinin yeterliliği önemlidir. 
2) Kazı ekibinin programı önemlidir. 
3) Kazı ekibinin fınansı önemlidir. 
Bir de kazı ekibinde bulunması gereken diğer yan branşlar önemlidir, restore gibi, mimar gibi, 

jeoloji gibi. 

İşte, bu olaylara baktığımızda, özellikle yabancılara verilen kazılarda bu gibi vasıfların pek aran
madığını, âdeta ülkemizin bir kazı cenneti hâline geldiğini ve bu araştırmacıların da özellikle Türkçe 
kazı sonuçlarını yayınlamadığını ve üniversitedeki bilim adamlarının bu kazı sonuçlarından yeterli 
düzeyde yararlanamadığını görüyoruz. 

Özellikle bugün Kültepe'deki tabletlerin, Boğazköy'deki sfenkslerin, Uşak Müzesi'ndeki tarihî 
eserlerin kaçırılmasından sonra, temizlenmek üzere Almanlara verilen tarihî eserlerimizi hâlâ ala
madığımızı. .. Geri iade edilmeyen, incelenmek üzere verilip, temizlenmek üzere verilip de geri ala
madığımız arkeolojik değerlerimiz var. Bunların niye hesabı sorulmamaktadır? Bunların niye peşine 
takılınmamaktadır? Bugün geldiğimiz noktada, bu eserleri veren ve geri alamayanlardan da mutlaka 
hesap sorulması gerektiğine inanıyorum. 
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Tabii, özellikle il kültür müdürlüklerinde bir yapı var. Bu yapıya baktığımızda, il kültür müdürü 
olan arkadaşlarımızın ne arkeolog ne sanat tarihçi ne de bu branşla ilgili olduklarını görüyoruz. Efen
dim, kimya mühendisi kültür müdürü, jeoloji mühendisi kültür müdürü, efendim, bakıyorsunuz imam 
kültür müdürlüğüne atanmış. Dolayısıyla, kültür müdürlüğü gibi konularda, il kültür müdürlükleri
mizin bünyesinde iki bölüm oluşturulmalıdır. Birisi, arkeoloji kanalını takip eden bir yapı. Diğer ta
raftan da arkeolojinin bittiği yerde, arkeolojinin tükendiği yerde başlayan sanat tarihinin ve 
Anadolu'daki özellikle Selçuklu, beylikler, Bizans ve Osmanlı değerlerinin takip edilmesi, korunması, 
restoresi ve bunların yapılanmasıyla ilgili bir il kültür müdürlükleri yapısı mutlaka gözden geçiril
meli ve bu yapılar korunmalıdır. 

Bunun yanında, müzelerdeki araştırmacı ve uzman olarak çalışan arkadaşlarımızın hem üniver
sitelerden yararlanamadığını hem de o yörenin üniversitelerinin kendi bölgesindeki tarihî eserlere 
müdahil olamadığını görüyoruz. Mutlaka müzelerle üniversitelerin bağının kurulması ve birbirlerine 
de bu kurguyla destek olunmasının sağlanması gerekmektedir. Özellikle üniversitedeki, müzedeki 
personelin ve Kültür Bakanlığımızın personelinin, taşrada görev yapan personelin yeterli düzeyde 
ücret alamamasından dolayı müzelerde birçok çalıntılara veya kaybolmalara ve gerçekten müze soy
gunlarına vesile olan olaylara da şahit olmaktayız. Çok değerli eserlerin, tarihî değeri ve manevi de
ğeri yüksek olan eserlerin çok cüzi maaş alan insanlara teslim edilmesi de mutlaka irdelenmelidir. 

Özellikle Çanakkale'ye baktığımızda, Çanakkale'de bugün bilinen altmış iki antik kent var, tah
min edilen de iki yüz civarında antik kent vardır ve bunlardan bir tanesi Troya, bir tanesi Alexandreia 
Troas, bir tanesi Parion, birisi Assos, bir tanesi Chryse Antik Kenti, Apollon Smintheus Tapınağı 
gibi alanlarda kazı yapılmakta ve bu kazılarda da -en önemlisi- Almanlara kırk civarında kazı izni ve
rilmiş. Almanlara verilen bu kırk kazı iznini mutlaka sorgulamalıyız, mutlaka araştırmalıyız, çünkü 
bugün en çok Almanya'ya kazılardan tarihî eser kaçakçılığı gitmiştir, en çok bu kanaldan gitmiştir, 
temizlemek için verilen birçok eser de geri alınamamıştır. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Bugün, köpeksiz köy bulmuşlar değneksiz geziyorlar ve özellikle 
de bazı kazı araştırmacılarının buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Bakanım, bazı kazı araş
tırmacılarına baktığımızda... Arkeolojik kazıları arkeologlar yapar fakat Troya kazısını yapan Alman 
profesör metalürji, metal uzmanı, Alexandreia Troas kazısının başkanlığına yapan epigraf. Bazı kazı 
başkanlıkları da arkeolog olmayan insanlara verilmiş ve bunların hem programı olmadığı gibi hem 
de fınansı yok. Bunların mutlaka irdelenmesini istiyorum, bunların mutlaka takip edilmesini istiyo
ruz. Gerçekten, özellikle Alexandreia Troas kazısını, Sayın Bakanım, not almanızı istiyorum, Ça
nakkale Ezine ilçesindeki Alexandreia Troas Antik Kentini ve onun kazı başkanı Elmar 
Schwertheim'i not almanızı istiyorum çünkü bu kazı başkanının önce kendisine Kültür Bakanlığımız 
Neandreia Antik Kenti'ni verdi. Neandreia Antik Kenti'ni verdikten sonra burasını terk etti, Ale-
xandreia Troas Antik Kenti'nde üç yıl gayri resmî araştırma yaptı, 1997 yılında kendisine kurtarma 
kazısı verildi. Kurtarma kazısı nereye verilir, arkadaşlarımız bilir; kurtarılması gereken, heyelan al
tında, su altında, deniz altında, bunlara verilir ve "kurtarma kazısı" adı altında verilen böyle bir, dim
dik ayaktaki kenti ayak oyunlarıyla aldı. Daha sonra, biz daha farklı bir ekip bulmamıza rağmen, bu 
vatandaş, Profesör Doktor Hans Wiegartz'ın üzerinden, hiç kazı alanına gelmeyen, orada araştırma 
yapmayan vatandaş, Hans Wiegartz üzerinden tam altı yıldır orada kazı yapıyor. Şimdi, yeni, adam 
ölünce, bu vatandaş ölünce kendisine kazı başkanlığı verilmiş. Mutlaka bunun irdelenmesini istiyo
rum. Bu Profesör Doktor Elmar Schwertheim'ın programı yok, fınansı yok, kazı evi yok. Kazı eser
lerini, kiralamış olduğu ve yabancı ekiple kaldığı evde depolamakta ve gizlemektedir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Kazı evi bile olmayan ve kazılarla ilgili çalışmayı sunamayan... Ve restore sözü var. Restore sözü 

ve yaptıktan sonra da yıkılan stoa'nın duvarı var. 
Sayın Bakanım, bunlar bunun zamanında yıkıldı. Çok büyük, önemli... Anadolu'nun ikinci 

büyük stoa'sıdır. Yanında da Attikus Hamamı vardır, o da Anadolu'nun en büyük hamamıdır. Şimdi, 
bunları görmeyen, restore etmeyen, verdiği sözü yerine getirmeyen bu Alman arkeologlarına özel
likle dikkat çekmek istiyorum. 

Söyleyeceğimiz çok şey var. Sanat tarihinde, arkeolojisinde, Kültür Bakanlığımızın yapısında 
gerçekten çok önemli konular var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her kazı başlangıcında bütün 
kazı alanlarını ziyaret eden, bütün kazı alanlarına giden ve kendisi arkeolojiye ve sanat tarihine büyük 
destek veren bir liderdir. Özellikle liselerde de arkeoloji ve sanat tarihi derslerinin mutlaka sanatımızın 
ve tarihimizin geleceği için bu liselerde mutlaka bunun değerlendirilmesi ve liselere de bunun ko
nulmasını diliyorum. 

Söyleyeceğimiz çok şey var ama, çok teşekkür ediyorum, daha sonra da bunları dile getirmek 
üzere... Sayın Bakanımdan da özellikle arkeoloji ve sanat tarihi konusuna biraz daha eğilmesini di
liyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz. 
Şahsı adına Amasya Milletvekili Avni Erdemir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Tabiat Varlıkla

rını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 266 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın yürürlük 
maddesi olan 5'inci maddesiyle ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunla yapılan değişikliklerin uygulamadaki, yürütmedeki önemli 
sıkıntıları ortadan kaldıracağına yürekten inanıyor, kanunun hayırlı olması dileklerimle tekrar yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erdemir. 
Madde üzerinde bir soru görüyorum. 
Sayın Genç, buyurunuz. 
Bir dakika süre veriyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, soru sorma süresi on dakika değil mi? 
BAŞKAN - Şahıslara birer dakika veriyoruz efendim, bir dakika yeterli. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki. 
Sayın Başkan, ben daha önce de bu kanunda soru sormuştum. Bu, özellikle Frankfurt'ta Kültür 

Ataşeliğinde bir kamyon dolusu Atatürk'e ait kitapların, slaytların, filmlerin bir yere getirilip çöplüğe 
döküldüğünü, ondan sonra o kamyon Frankfurt Kültür Ataşeliğinde çıkınca da -tespit etmiş arka-
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daşlar- daha sonra da çöplüğe dökerken de... İşte bu kalınlıkta Atatürk kitapları vardı, bunu ben o 
zaman görmüştüm, fotoğrafını almadım. Daha önce Bakana sordum, "Böyle bir şey yok." dedi ama, 
yine eğer çok şey ederlerse ben o filmleri Almanya'dan getirtebilirim. Yani Türkiye'deki bu değerli 
eserleri getirip de Almanya'da çöplere dökeceklerine Türkiye'de hiç olmazsa imha etsinler. Orada ha
kikaten Türkiye Cumhuriyeti devletinin biraz itibarını sarsan bir davranıştır. 

Ayrıca, diğer bir sorum da hangi müzede şimdiye kadar ne kadar kültür varlığı, kıymetli varlıklar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Efendim, o iddianın bi

zimle ilgisi olmadığını ve Atatürk'le ilgili iddianın da asılsız olduğunu daha önce ifade etmiştim. 
Öteki soruya da yazılı olarak cevap veririm. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 'inci madde kabul edil

miştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, sözlü soru önergeleri ile kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Şubat 2009 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 

• 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı hakkındaki 
iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5210) (Ek cevap) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜT MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Ülke gündemini meşgul eden Ergenekon soruşturmasında hala net bir sonuca 
ulaşılamamıştır. Davanın soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya öz ile ilgili ortaya 
atılan iddialar dava sürecine ve bağımsız yargıya zarar verdiği kuşkusu yaratmıştır. Son yıllara 
damgasını vuran El Kaide ve Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya ÖZ ile ilgili 
iddialar birçok basm yaym organında yer almışür. 

Basında yer alan haberlere göre; 

1 - Aydınlık dergisinin Savcı Zekeriya ÖZ'Ün hangi tarihlerde nerelerde görev yaptığına ilişkin 
sorusuna Adalet Bakanlığı "kamusal gizlilik ve kişisel gizlilik" gerekçesiyle yanıt 
vermemiştir. Bilindiği üzere Hakim ve Savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır. 
Resmi Gazetede yayınlanan bir atama kararının kamusal fgizlilik" yei.~Şşiişel gizlilik 
gerekçesiyle açıklanmaraasının amacı nedir? Savcı Zekeriy^-ÖZ'ün -daha önce görev 
yaptığı yerler neden gizlenmeye çalışılıyor? V"""" 

2- Yine basm yaym organlarında yer alan Savcı Zekeriya ÖZ'ün ilk görev yeri Aydın Çine 
ilçesinde, işadamı Mehmet OCAK'ı haraç vermeye zorladığı, aracının akaryakıtım bu şahsa 
ait akaryakıt istasyonundan parasız aldığı ve bu nedenle Mehmet OCAK tarafından rehin 
alınması olayı doğrumudur? Savcı Zekeriya ÖZ'ün şikayetçi olmadığı' bu olayla ilgili 
herhangi bir dava açılmış mıdır? - •• *""•' 

3- Aynı dönemde Kıdemli Savcı Ayhan Uğur tarafından Savcı Zekeriye ÖZ Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna, Adaleti Güçlendirme Vakfına aktarılan paralardan pay istediği 
için şikayet edildiği ve bu şikayet üzerine Çine'den Mutki'ye müfettiş raporuna istinaden 
sürgün edildiği doğrumudur? 

4- Savcı Zekeriya ÖZ görev yaptığı Balıkesir Bigadiç ilçesinde avukatlara baskı uyguladığı 
iddiaları gündeme gelmiş ve bu nedenle Avukat Dilek ÖZKAYIHAN tarafından adalet 
Bakanlığına şikayet edilmiştir. Avukat Dilek ÖZKAYIHAN'ın 24.03.2003 tarihli şikayet 
dilekçesine Bakanlığınız tarafından nasıl bir işlem yapılmıştır? Bu ilçeden de ayrılmasının 
nedeni Savcı Zekeriya ÖZ hakkındaki yoğun şikayetler midir? 

5- Savcı Zekeriya ÖZ'ün daha önce yürüttüğü El Kaide soruşturması sırasında davanın sanığı 
Louai Sakka'yı 4 CIA ajanıyla görüştürdüğü iddiaları doğrumudur? Ülkemiz bağımsız 
yargısı tarafından yürütülen bir soruşturmadaki sanığın başka bir ülkenin gizli haber alma 
servisi ajanlarına bir savcı tarafından sorgulama izni verilmesi yargı bağımsızlığına zarar 
vermesi ile ilgili düşünceniz nedir? 

6- önceki yıllarda ülke gündemini meşgul eden Şemdinli ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
eski Rektörü Yücel AŞKIN hakkında çete iddiasıyla dava açan ve Üniversite Genel 
Sekreter Yardımcısı Enver ARPALFnın cezaevinde intihar etmesiyle sonuçlanan davanın 
savcısı Ferhat SARIKAYA AKP hükümeti tarafından ödüllendirilmiş, ancak HSYK 
kararıyla meslekten men edilmişti. Ergenekon savcısı Zekeriya ÖZ'ün de benzer bir 
durumla karşı karşıya kalacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(*) İlk cevap 22.12.2008 tarihli 34 üncü Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/302/434 Öİ/0^2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/10/2008 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-9042 sayılı yazı, 

b) 17/11/2008 tarihli ve 2508/3489 sayılı yazı, 
c) 18/12/2008 tarihli ve 2855/4000 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Şahin Mengü tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5210 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla 
ek süre istenilmiş, soru önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerle yazışmaların 
devam ettiği ve Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi 
(c) yazımızla iki nüsha halinde gönderilmiştir. 

7/5210 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan' 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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: T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/314/446 C&J0ti2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Şahin MENGÜ 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5210 Esas No.lu 
yazılı soru Önergesine, 18/12/2008 tarihli ve 2853/3998 sayılı yazımızla, ilgili birimlerden 
talep edilen bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle kısmî cevap verilmiş 
olup, önergenin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Yayımlanmış 
veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler" kenar başlıklı 8. maddesinde, "Kurum ve 
kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış 
bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya 
kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya 
açıklandığı başvurana bildirilir."; 

19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 
"Taslağın Görüşülmesi" kenar başlıklı 26. maddesinin ikinci fıkrasında "Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Adı geçen Cumhuriyet Savcısının tüm atama kararlarının Resmî Gazete'de 

yayımlandığından, daha önce görev yaptığı yerlerin gizlenmesinin söz konusu olmadığı 
düşünülmektedir. 

Öte yandan, bütün hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kişisel verileri, üçüncü kişilere 
karşı kişisel verilerin gizliliği kapsamında ve ilgililerin güvenlikleri açısından korunmaya 
çalışılmakta olup, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri 
yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu 
olamayacağı değerlendirilmektedir. 

II- Bir televizyon kanalı çalışanı tarafından, 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, soru önergesinde adı geçen Cumhuriyet Savcısının 
göreve başlama tarihi, görev yeri ve hangi tarihlerde nerelerde görev yaptığının sorulması 
üzerine, Bakanlığımızca verilen 22/08/2008 tarihli cevapta, kamusal gizlilik ve kişisel gizlilik 
esasları ifade edilerek, kullanım amacı belirtilmeden gündemdeki bir davada görevli 
Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı yerlerin ve tarihlerin bildirilmesi talebine cevâp 
verilemeyeceği ve bu red kararına karşı kanun yoluna başvurabileceğine vurgu yapılmıştır. 

III- a) Soru önergesinin (2) numaralı sorusuna konu edilen, bir işadamıyla ilgili olay 
hakkında, herhangi bir dava bulunmadığı gibi, olay tarihi itibarıyla bu hususa ilişkin bir 
şikâyetin de olmadığı; 
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b) 24/11/2008 tarihi itibarıyla, anılan Cumhuriyet Savcısı hakkında Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından verilen, yer değiştirme cezası dahil hiçbir disiplin cezası 
bulunmadığı ve disiplin cezasının affı hususunda da bir kararın olmadığı; 

c) Bakanlığımız Ceza İsleri Genel Müdürlüğünün Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı 
Şikâyet Bürosunun ilgili dosyalan incelendiğinde, Bigadiç adalet daireleri ile hâkimliklerinin 
denetimi sırasında, değerlendirilen şikâyet ve ihbarlar üzerine adalet müfettişleri tarafından 
düzenlenen 03/05/2004 ve 01/10/2004 tarihli inceleme ve soruşturma raporları gereğince, 
anılan Cumhuriyet Savcısı hakkındaki bir kısım iddialar üzerine, 29/12/2004 tarihli "Olur'Ma 
evrakın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 87. maddesi uyarınca Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna tevdiine karar verildiği; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
10/03/2005 tarihli ve 45 sayılı Karan gereğince, iddia edilen konularla ilgili olarak, disiplin 
affı nedeniyle değil, takdiren ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği; 

ç) Önergenin (5) numaralı sorusuna konu edilen sanıkla ilgili görüşme iddialarına 
ilişkin olarak, Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde herhangi bir bilgi ve belgenin 
bulunmadığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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2.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı hakkındaki iddia
lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5213) (Ek cevap) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

•-.*>' İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

Ergenekon iddianamesini hazırlayan savcı Zekeriya öz'ün Bursa Barosu'ndan kaydını 
sildirerek 35387 sicil numarasıyla savcı olarak göreve başladığım, ilk görev yerinin Bitlis'in 
Mutki ilçesi olduğunu, daha sonra Balıkesir'e bağlı Bigadic'e atandığım öğrenmiştik. 2004 
yılından sonra da İstanbul Ümraniye ve Beşiktaş'ta bulunan "Özel Yetkilendirilmiş 
Mahkeme"lere tayin edildiğini biliyoruz. Ancak sonradan ortaya çıkan bilgilere göre savcı 
Zekeriya Öz'ün meslek yaşamının 4 yılı ite ilgili bilgilerin saklandığı konusunda haberler 
ediniyoruz. 

Savcı Zekeriya öz hakkındaki son iddialara göre, ilk görev yeri Aydın'a bağlı Çine ilçesi 
olan savcı, burada adının çeşitli skandallara karışması nedeniyle Mutki'ye sürgün edilmiştir. 
Savcı Öz'ün Mutki'ye, Çine'den gittiği, 2 Temmuz 1998 tarihli 23390 sayılı Resmi Gazete'de 
yer almaktadır. Aynca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı 'nın atama kararlan 
içindeki "Mutki Cumhuriyet Savcılığı'na, Çine Cumhuriyet Savcısı 35387 Zekeriya öz" 
yazısı, ilk görev yerinin Çine olduğu iddiasını doğruluyor. Bu iddialara göre; 

İ- Savcı Zekeriya öz'ün savcılık hayatinin ilk 4 yılı ile ilgili bilgiler neden gizli 
tutulmaya çalışılmakta, tayin yoluyla göreve başladığı ilk yer neden Mutki olarak 
gösterilmektedir? \. 

2- Zekeriya öz, Hakimlik ve Savcılık sınavım kazandıktan sonra hangi tarihte, nerede 
savcılık görevine başlamış ve nerelerde görev yapmıştır? 

3- Savcı Öz'ünl995 yılında Çine Adliyesi'nde adli sicil kaydı paralarının aktarıldığı 
Adaleti Güçlendirme Vakfi'nda toplanan paralan, dönemin kıdemli savcısı Ayhan 
Uğurdan'a bölüşmeyi teklif ettiği, Uğurdan'in bu teklifi reddederek Öz'ü, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikâyet ettiği; şikâyet üzerine yapılan soruşturma 
sonucu vakıf paralarım zimmetine geçirmek isteyen savcı öz'ün Mutki'ye sürgün 
edildiği doğru mudur? 

4- 1998'de .Çine'de savcı Zekeriya öz'ün işadamı Mehmet Ocak tarafından silah 
zoruyla rehin alınması olayı gerçek ise neden ve nasıl meydana gelmiş, ne şekilde ve 
kimler tarafından sona erdirilmiş ve bu. olay neden hiçbir basın-yayın organında 
haber olarak yer almamıştır? 

(*) İlk cevap 22.12.2008 tarihli 34 üncü Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir. 
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5- Savcı Öz'ün görevini yaparken merkezi Çine'de bulunan "İstanbullular Nakliyat" 
isimli bir firma ile yasal olmadığı halde ticaretle de uğraşmış mıdır? 

6- Mutki'den sora Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde görev yapan savcı' öz, Balıkesir 
Barosu avukatlarından Dilek özkayıhan tararından Adalet Bakanlığı'na neden 
şikâyet edilmiştir? Soruşturmanın ardından savcı öz'ün cezalandırılması istemiyle 
rapor düzenlenmesine rağmen, o dönemde çıkan disiplin affi nedeni ile ceza 
almaktan kurtulduğu doğru mudur? 

7- Savcı Zekeriya öz'ün Gülen cemaati ile ilişkileri var mıdır? Var ise bu cemaat 
içindeki yaşamı ve bağlantıları nelerdir? 

8- Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı olan Zekeriya öz'ün, yakınları tararından 
"Atatürk ve Cumhuriyet" karşısındaki .tutumunun» "düşmanca" olarak 
değerlendirilmesine; mesleğinin ilk yıllarında haraç almaktan, vakıf paralarını 
zimmete geçirme ve yasadışı ticaret yapma usulsüzlüklerine kadar pek çok skahdala 
kanşması doğru ise , özel yetkilendirilmiş mahkemelere tayin edilmesi konusu 
Bakanlığınız tararından nasıl açıklanmaktadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/312/444 Cl/0812009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/10/2008 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-9042 sayılı yazı, 

b) 17/11/2008 tarihli ve 2509/3490 sayılı yazı, 
c) 18/12/2008 tarihli ve 2858/4003 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili İsa Gök tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5213 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş, 
konunun ilgili birimlerce araştırma ve değerlendirmenin yürütülmekte olduğu ve sonuç alındığında 
ayrıca bilgi sunulacağından bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde gönderilmiştir. 

7/5213 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: r V - / 
Soru önergesi ek cevabı Mehmet Ali JAHIN 

Bakar 
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; T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/317/449 Pİ./Öİ/2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5213 Esas No.lu 
yazılı soru önergesine, 18/12/2008 tarihli ve 2856/4001 sayılı yazımızla, ilgili birimlerden 
talep edilen bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle kısmî cevap verilmiş 
olup, önergenin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Yayımlanmış 
veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler" kenar başlıklı 8. maddesinde, "Kurum ve 
kuruluşlarca yayımlanmış veya yaym, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış 
bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya 
kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya 
açıklandığı başvurana bildirilir."; 

19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 
"Taslağın Görüşülmesi" kenar başlıklı 26. maddesinin ikinci fıkrasında "Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.", 

Hükümleri yer almaktadır. 
Tüm atama kararları Resmî Gazete'de yayımlanan adı geçen Cumhuriyet Savcısının, 

mesleğinin ilk dört yılı ile ilgili bilgilerin gizlenmesi söz konusu olmayıp, bu Cumhuriyet 
Savcısının ad çekme suretiyle Çine Cumhuriyet Savcılığına ve tayin yoluyla göreve başladığı 
ilk yer olan Mutki Cumhuriyet Savcılığına atanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Öte yandan, bütün hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kişisel verileri üçüncü kişilere 
karşı kişisel verilerin gizliliği kapsammda ve ilgililerin güvenlikleri açısından korunmaya 
çalışılmakta olup, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri 
yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin, bilgi edinme başvurularına konu 
olamayacağı değerlendirilmektedir. 

II- a) Soru önergesinde adı geçen Cumhuriyet Savcısının ad çekme suretiyle atandığı 
Çine Cumhuriyet savcılığı görevine 28/09/1995 tarihinde, daha sonraki görev yerleri olarak 
Mutki Cumhuriyet Savcılığı görevine 21/07/1998 tarihinde, Bigadiç Cumhuriyet Savcılığı 
görevine 14/07/2001 tarihinde, Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı görevine 08/06/2004 
tarihinde ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevine de 12/07/2004 tarihinde başladığı; 

b) 24/11/2008 tarihi itibarıyla, anılan Cumhuriyet Savcısı hakkında Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından verilen yer değiştirme cezasının bulunmadığı ve disiplin 
cezasının affı hususunda da bir kararın olmadığı; 
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c) Adı geçen Cumhuriyet Savcısının, Bursa adlî yargı hâkim adayı iken, 20/09/1995 
tarihli kura kararnamesiyle Çine Cumhuriyet Savcılığına atandığı, 28/09/1995 tarihinde 
Çine'deki görevine başladığı, Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak 
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. maddesinin 16/04/2003 tarihli ve 25081 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikten önceki hükmü gereğince, Çine'deki üç 
yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
15/06/1998 tarihinde çekilen kura sonucunda Mutki Cumhuriyet Savcılığına ad çekme 
suretiyle atamasının yapıldığı, iddia edildiği gibi bir sürgün işleminin söz konusu olmadığı, 

ç) Anılan Cumhuriyet Savcısının verdiği mal beyannamelerinde esi veya kendisiyle 
ilgili herhangi bir ticarî kazanç getirici faaliyetin bulunmadığı; 

Adı geçen Cumhuriyet Savcısının Çine İlçesinde görev yaptığı dönemde soru 
önergesinde adı geçen firmayla yasal olmadığı hâlde ticaretle uğraştığı iddia edilmekteyse de 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Hâkim ve Savcı Şikâyet Bürosunda yapılan inceleme 
sonrasında, ileri sürülen hususda somut herhangi bir delil gösterilmediği; 

Ayrıca, adı geçen Cumhuriyet Savcısının Çine İlçesinde 28/09/1995 ilâ 06/07/1998 
tarihleri arasında görev yaptığı dönemle ilgili iddialar dikkate alındığında 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 102 ve 104. maddelerinde yer alan dava zamanaşımı süresinin dolduğu ve 
cezaî kovuşturma yapılmasının mümkün olmadığı; diğer yandan, 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanununun 5345 sayılı Kanunla değişik 72. maddesi hükmü uyarınca zamanaşımı 
nedeniyle disiplin soruşturması açılamayacağı, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca da 14/02/2005 
tarihine kadar işlenen suçlar hakkında disiplin yönünden işlem yapılmasının mümkün 
olmadığı gerekçeleriyle, 07/01/2009 tarihli "01ur"la ihbarın işleme konulmadığı; 

d) Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesi kapsamına giren suçlarda 
soruşturmayla görevli bütün Cumhuriyet savcılarında olduğu gibi adı geçen Cumhuriyet 
Savcısının da görevlendirmesinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapıldığı; 

e) Soru önergesinde ifade edilen bir işadamına ilişkin olay konusunda herhangi bir 
dava bulunmadığı gibi olay tarihi itibarıyla bu hususa ilişkin bir şikâyetin de olmadığı; 

f) Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı 
Şikâyet Bürosunun ilgili dosyalan incelendiğinde, Bigadiç adalet daireleri ile hâkimliklerinin 
denetimi sırasında, değerlendirilen şikâyet ve ihbarlar üzerine adalet müfettişleri tarafından 
düzenlenen 03/05/2004 ve 01/10/2004 tarihli inceleme ve soruşturma raporları gereğince, 
anılan Cumhuriyet Savcısı hakkındaki bir kısım iddialar üzerine, 29/12/2004 tarihli "Olur'la 
evrakın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 87. maddesi uyarınca Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna tevdiine karar verildiği; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
10/03/2005 tarihli ve 45 sayık Kararı gereğince, iddia edilen konularla ilgili olarak, disiplin 
affı nedeniyle değil, takdiren ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş4HIN 
Bakan 
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3.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, yurt dışına çıktığı iddia edilen bir sanığa ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5373) (Ek cevap) (*) 

TBMM Başkanlığına 17.10.2008 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sn.M#Wf Mı SAHirttarantıdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim; Q 

^ Atilla Kari 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi {Adalet Bakam'na yöneltilen 7/3530 ve 7/4541 saydı yazalı soru 
önergelerimiz. 

Mezkur soru önergelerimiz ile; 14.01.2008 tarihinde Faruk Kalkavan 
idaresinde bulunan bir aracın, Üsküdar-Acıbadem Köprüsü civarında emniyet şeridinde 
bulunan otomobili ve otonun arkasında duran Sinem Reyhan Yalcın'a çarpması, bu çarpma 
sonucunda Sinem'in 6 saat kadar sonra hastanede ölmesiyle ilgili: idari ve adli süreç 
sorgulanmış idi. 

Kaza sonrası bulgular ve yargılama aşamasındaki gelişmeler, sanık 
konumundaki Faruk Kalkavan'm. ailesinin nüfuz suistimali yoluyla hukuka ve yargıya 
müdahale ettiği izlenimi yarattığından ve bu suistimalin Adalet Bakanlığı bünyesine kadar 
uzandığına dair bulgular söz konusu olmakla; bu gelişmeler soru önergelerine konu yapılmıştır. 

3 ay kadar tutuklu kalan ve olayın meydana gelmesinde öngörülü taksir 
boyutlarında tam kusurlu olduğu sabit olan sanık Faruk Kalkavan'm, tahliyeden sonra sahte 
isimle Kıbrıs'a kaçtığı Ve bu şekilde hayatım sürdürdüğüne dair bilgiler kamuoyuna 
yansımıştır. Dosya kapsamı ve bulgulara göre mahkum olması kaçınılmaz olan adı 
geçenin, kararın infazını engellemek amacıyla kendince şimdiden tedbirini aldığı 
anlaşılmaktadır. Olayların geUşiminden, devletin ilgili birimlerinin üstlerine düşen önleyici 
uygulamaları yapmadığı maalesef ortaya çıkmıştır. Bu süreç, maalesef hem yargılama 
aşamasında ve hem de idari aşamada yaşanmıştır. 

Buna göre ; 

Adı geçen Faruk Kalkavan yurt dışına çıkış yapmış mıdır? Bu 
yönde kayıtlarda herhangi bir bilgi mevcut mudur? 

Adı geçen halen Türkiye'de midir? 

Adı geçen yurt dışında ise hangi ülkededir? Hangi kimlikle 
hayatını sürdürmektedir? 

(*) ilk cevap 06.01.2009 tarihli 40 üncü Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/269/379 25/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/11/2008 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-9258 sayılı yazı, 

b) 28/11/2008 tarihli ve 2633/3680 sayılı yazı, 
c) 31/12/2008 tarihli ve 3206/4455 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5373 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru 
önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerle yazışmaların devanı ettiği ve Bakanlığımıza 
bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde 
gönderilmiştir. 

7/5373 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞKHİN 
Bakan ' 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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: T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/268/378 İJ/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5373 Esas No.lu soru 
önergesine, 31/12/2008 tarihli ve 3204/4453 sayılı yazımızla ilgili birimlerden talep edilen bilgiler 
iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru Önergesiyle ilgili cevap aşağıda 
sunulmuştur. 

I- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeli, 24/12/2008 tarihli ve 
B.05.1.EGM.0.12.05.05/26025-7695/207551 sayılı yazıyla; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun 21. maddesinde kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasının hüküm altına alındığı; bu 
kapsamda kişisel bilgilerden olan giriş ve çıkış bilgilerinin kişilerin kendilerine, yasal 
temsilcilerine ve haklarındaki bir soruşturma ya da kovuşturma gibi nedenlerle ilgili ve yetkili 
kurumların yazılı talepleri üzerine talep sahibi kurumlara verilebildiği; öte yandan, kişisel 
bilgilerden olan Ülkemize yapılan giriş ve çıkış kayıtlarının kimlere hangi usul ve esaslara göre 
verilebileceğinin içişleri Bakanlığının 2005/26 sayılı Genelgesinde de açıkça belirtildiği; 

II- Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı ifadeli, 31/12/2008 
tarihli ve B.06.0.SPGY.O.O-026.21-2008/531414 sayılı yazıyla; soru önergesinde adı geçen kişinin 
yurt dışında herhangi bir ülkede olduğuna dair bir bilgiye rastlanmadığı ve Konsolosluk-Net 
sisteminde de kaydınm bulunmadığı; 

III- Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeli, 18/12/2008 tarihli ve 2008/4767 B.M. sayılı 
yazıyla; soru önergesinde adı geçen kişinin, taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet olmak 
suçundan yargılandığı Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesinin E. 2008/35 sayılı dosyasında, 
24/04/2008 tarihli duruşmada tahliye edildiği ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesi 
uyarınca yurtdışına çıkışının yasaklandığı; söz konusu dosyada mevcut olan İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünün 25/04/2008 tarihli ve B.05.İ.EGM.4.34.00.48.03. 
Tah.Arş.Ds.No.2008/744-5677-111287 sayılı yazışma göre sanığın yurtdışına çıkışının 
önlenmesini teminen Pol-Net bilgisayar ağı tahdit programına tahdit veri girişinin yapıldığı; söz 
konusu kişinin tahliye edildikten sonra yapılan duruşmalara katılmadığı, ancak yurtdışına çıkış 
yaptığı yolunda dosyada davaya katılanların ve vekillerin iddiası dışında herhangi bir belge veya 
bilginin olmadığı; adı geçenin yurtdışına çıkışının engellenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport Şube Müdürlüğünce bilgisayar programına tahdit veri girişi yapıldığı dikkate alındığında, 
yasal yollardan yurtdışına çıkışının mümkün olmadığı; 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Alj ŞAHİN 
Bakan 
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4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır 'in, Türkiye Şeker Fabrikalarındaki teknik personelin ücretle
rine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/5699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesi belirtilen sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim-

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınıza bağlı bir K.İ.T olan ve özelleştirme kapsamına alınan 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı 
cetveline tabi olarak çalışmakta olan Teknik Personel ( Laboratuar şefi, Kimya mühendisi) 
İşletme şefi (Makine, Elektrik mühendisi), Pancar bölge şefi (Ziraat mühendisi ve Ziraat 
yüksek mühendisi ) olarak görev yapmakta olan Teknik personel, 15.08.2008 tarihinden 
geçerli olmak üzere ödenecek olan ek ödemeler, Yüksek Planlama Kurumunun kararma 
rağmen, Devlet Personel Başkanlığının 14.10.2008 tarihli resmi gazetesinde yayınlanmış 
olmasına rağmen 15.08.2008- 15.10.2008 tarihine kadar 3 aylık ödeme henüz yapılmamıştır. 
Ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı fabrika ve bölge teşkilatlarında 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı cetveline göre çalışmakta olan bütün 
sözleşmeli personellerin maaşları % 15, %20 ve %27 vergi dilimlerine girerek enflasyonun 
artışına ters orantılı olarak aldıkları net maaşlarda düşüşler yaşanmaktadır.Kurumlar vergisine 
tabi şirketlerin vergileri azaltılırken ( %40'lardan %20-25'lere kadar düşürülürken) 
Sözleşmeli Personelin vergi oranları %20'den % 27'ye çıkarılmıştır yani vergi yükü enflasyon 
altında ezilmekte olan ücretli kesime çıkarılmaktadır.Bu durumda göstermektedir ki büyük bir 
haksızlık söz konusudur. 

Soru: Bu durumun düzeltilmesi konusunda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.BMK.0.33.3İ070 2 9 01 0 9 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06/01/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/7/5699-9687/20521 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'in cevap verilmesini 
istediği 7/5699 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir. 

Ücretlere uygulanan vergi dilim ve oranları, 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi personel de dahil olmak üzere bütün ücret geliri elde edenler için geçerli 
bulunmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

INAKITAN 
Bakanı 

5.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Adli Tıp Kurumunun bir raporuna ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5907) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Son günler kamuoyu vicdanında büyük rahatsızlık yaratan Hüseyin Üzmez'in 14 

yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası, Adli Tıp Kurumu 

tarafından verilen, mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulmadığı, belirten rapor üzerine 

serbest bırakılması, kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve sorumluluğu olan kurumların açığa 

çıkarılması talep edilmiştir. Konuya ilişkin olarak çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve 

meslek odaları da görüş bildirmiştir. Son olarak, Türk Tabipler Birliği de bir açıklama 

bulunmuştur. Açıklamaya göre, Türk Tabipler Birliği, ilgili raporun detaylı bir analizini 

gerçekleştirmiştir. Türk Tabipler Birliği raporuna göre, mağdur çocuğun Adli Tıp 
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Kurumu'nda mahkemeyle benzeşen bir kurul önünde değerlendirilmesi son derece uygunsuz 
ve yararsız olduğu gibi, çocuğun utancını ve korkusunu artırması bakımından zararlıdır. 
Çocuk istismarı iddiasının, kanıtlanmasa dahi tedavi gerektiren bir durum olduğu göz önüne 
alındığında, 6. İhtisas Kurulu oluşumu ve yapılanması itibari ile, tıbben ve hukuken çocuk 
istismarını ve bunun ruhsal sonuçlarım değerlendirebilecek uzmanlığa sahip değildir. Kurulun 
hiç bir çocuk ve ergen ruhsal değerlendirmesi bulgusuna yer vermeyen ve bir cümleyle ifade 
bulan kararı bilimsel verilere dayanmamaktadır. Hiç bir çocuk ve ergen ruhsal 
değerlendirmesi bulgusuna yer verilmemiştir. Herhangi bir psikometrik değerlendirmeye 
başvurulmamıştır. Çocuk ve ergenin ruhsal değerlendirmesi sürecinin bir parçası olan anne 
baba görüşmesi değerlendirme sürecinde yer almamaktadır. Çocuğun okuldaki ilişkileri, ders 
başarısı, arkadaş ilişkileri hakkında bilgi toplanmamıştır. Adli Tıp Kurumu, 6.İhtisas Kurulu, 
hekimliğin temel kuralına riayet etmemiş, tedavi gerektiren bir olgu hakkında yetkisi olmadığı 
halde ve yetkili uzmanlardan yardım almadan tedaviye gerektirecek bir durum olmadığı 
kararına varmıştır. Adli Tıp Kurulu 6. İhtisas Kurulunun B.Ç. için hazırladığı rapor, gerek 
raporun hazırlandığı ortamın çocuk açısından yeni travmalara meydan vermeyecek güvenli bir 
ortamda ve bu konuda uzman kişiler tarafından yapılmamış olması, çocuğun muayene 
dışındaki davranışlarına yönelik verilerin toplanmamış olması, var olan diğer verilerin ise 
doğru değerlendirilmediği, bilimsel niteliklere haiz bir bilirkişi raporu olmaktan son derece 
uzaktır. Cinsel saldırı ve istismar konularında yasa maddeleri, konunun uzmanları ile birlikte 
hızla ele alınmalıdır ve gözden geçirilmelidir. Söz konusu dava; Çocuk Hakları Sözleşmesine 
imza atılmış olmakla birlikte iç hukukta gerekli düzenlemelerin tamamlanmadığı, 
uygulamaların çocuğun yararını önceleyecek şekilde yapılandırılmadığım bir kez daha ortaya 
koymuştur. Adli tıp hizmetlerinde bilimselliğin, bağımsız ve özerk yapılanmanın, 
bilirkişiliğin ayrılmaz parçalan olduğundan Türkiye'de Adli Tıp hizmetlerinin bu çerçevede 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu resmi bilirkişi organı olarak görev 
yapmaktadır. Bu sebeple siyasi baskılardan uzak bir çalışma sergilemesi şarttır. Kurum 
dahilinde bulunan kurulların, raporlarını hazırlarken, konuya yönelik uzmanlar eşliğinde 
çalışması önemlidir. Aksi halde çıkan raporu dikkate alan mahkeme yanlış karaflar verebilir. 
Bu çerçevede; 

1. Adli Tıp Kurumu, ö.lhtisas Kurulu'nun, tedavi gerektiren bir olgu hakkında yetkisi 
olmadığı halde ve yetkili uzmanlardan yardım almadan tedaviye gerektirecek bir 
durum olmadığı kararına vardığı iddiası doğru mudur? İlgili kurulda çocuk 
psikiyatristi bulunmadığı halde rapor düzenlenmesi doğru bir uygulama mıdır? 

2. Örnek olayda da görüldüğü gibi, Adli Tıp Kurumu çalışmalarında Uluslar arası Çocuk 
Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırı uygulamalarda bulunmaktadır. Adli Tıp 
Kurumu'nun çalışmalarının Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun hale getirilmesi için 
yapılması düşünülen çalışmalar nelerdir? 

3. Bilimsel ilgi alanı olmadığı konularda, raporun altında imzası bulunan, örneğin 
üroloji, radyoloji uzmanının, çocuk istismarı konusunda, uzmanmışçasına rapor altına 
imza atması etik midir? Bu durum, mağdurun bir kez daha mağdur olmasına yol açan 
bir uygulama olarak değerlendirilebilir mi? 
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4. Kamuoyunda sıkça dile getirilen Adli Tıp Kurulu'nun bağımsızlıktan uzak çalıştığı 

iddialarını incelemek amacıyla bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? Adli 

Tıp Kurulu'nun bilimsel özerklik çerçevesinde çalışması için ne yapılması 

düşünülmektedir? 

5. Bahsi geçen olayda, bu denli kısa sürede bir raporun çıkmasının mümkün olmadığı, 

ilgili uzmanlarca dile getirilmiştir. Raporun bu denli hızlı çıkmasının raporunun 

güvenilirliğini sarsacağı düşünülürse, raporu düzenleyen kurula yönelik herhangi bir 

baskı olup olmadığını incelemek üzere bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/308/440 Üİ/01L2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10003 sayılı yazı, 

b) 31/12/2008 tarihli ve 3154/4383 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Adana Milletvekili Prof. Dr. N. Gaye Erbatur tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5907 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $AHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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1T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/310/442 02/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.MM. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5907 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Çocukların cinsel istismarı ile ilgili olarak uluslararası alanda birçok sözleşme 
bulunmakta olup, en önemlisi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 34. maddesinde çocuğun, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel 
suiistimale karşı korunması için alınması gerekli önlemler düzenlemiştir. Söz konusu maddede, 
çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını, çocukların, 
fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini, çocukların pornografik 
nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde 
ve ikili veya çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemin alınmasının gerekliliğine dair tespitler 
yapılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak ayrıca, 2002 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek 
Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol hazırlanmıştır. 
Çocuk Haklan Sözleşmesine ek söz konusu Protokolde, taraf devletlerin çocuk satışını, çocuk 
fahişeliğini ve çocuk pornografisini, bu Protokol uyarınca yasaklayacakları düzenlenmiştir. Bu 
Protokolün 2. maddesinde, çocuk satışı, çocuk fahişeliği, çocuk pornografisinin tanımı yapılmış, 3. 
maddesinde, taraf devletlerin çocuğun istismarı fiilinin kendi suç veya ceza yasalarının tam 
anlamıyla kapsamı içine girdiğini garanti edecekleri belirlenmiştir. 

Çocukların cinsel istismarı ve kötüye kullanılmaları ile ilgili olarak ayrıca, Avrupa Birliği 
Antlaşmasının, insan ticareti ve çocukların cinsel istismarı ile mücadele eylemlerine ilişkin K.3. 
maddesine istinaden Konsey tarafından kabul edilmiş, 24 Şubat 1997 tarihli ortak eylem 
yapılmasını öngören 97/154 sayılı Kararı bulunmaktadır. Bu kararda, cinsel istismar deyimi, 
çocuğu yasadışı her türlü cinsel etkinliğe sevk etmek veya zorlamak, çocuğu fuhuş veya diğer 
yasadışı cinsel eylem amacıyla sömürmek, çocukları, pornografik içerikli gösterim ve malzeme 
yoluyla bu türden malzemenin üretimi, satışı, dağıtımı veya diğer şekillerle ticaretini de içerecek 
biçimde sömürmek ve bu türlü malzemeyi bulundurmak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, her üye 
devletin mevcut mevzuat ve uygulamalarını, bu tür eylemlerle ilgili olarak gerekli ulusal 
tedbirlerin alınması için gözden geçirmesi gerektiği hususu vurgulanmıştır. Karardaki tedbirler, 
tüzel kişiler yararına işlenmiş fiillerde tüzel kişilerin idarî ve cezaî sorumluluğunu kabul etmek, 
yukarıda bahsedilen eylemleri ulusal mevzuat çerçevesinde suç olarak düzenlemek, bu suçlardan 
kaynaklanan araçları ve gelirleri uygun görüldüğünde müsadere etmek, ağır cezalık davalarda sınır 
dışı etmeyi de içeren özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar tayin etmek, bu suçların işlenmesinde 
kullanılmış veya bunların işlenmesi amaçlı hazırlanmış binaları süreli veya süresiz kapatmak 
şeklinde özetlenebilir. 
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Bu kapsamda, uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
103. maddesinde çocukların cinsel istismarına yönelik suç öngörülerek, maddedeki farklı 
eylemlere sekiz yıldan, müebbet hapis cezasına kadar etkili cezalar düzenlenmiştir. 

II- 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun; 
a) "Görev" kenar başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Mahkemeler ile 

hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş 
bildirmek,"; 

b) "Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri" kenar başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde "Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, 
hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi 
de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Bu kapsamda, Adlî Tıp Kurumu, özel kanunla kurulmuş, yetkileri ve görevleri kanunla 

belirlenmiş, kendisine gönderilen vahalara ilişkin bilimsel ve teknik görüşlerini her türlü etkiden 
uzak, hiçbir baskı altında kalmadan bildirmekle yükümlü resmî bilirkişilik kurumu olup, adlî tıp 
ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca 
kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikde bulunmayan işler Adlî Tıp Genel Kurulu 
tarafından, uzman üyelerin katılımıyla incelenmekte ve kesin karara bağlanmaktadır. 

III- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 07/01/2009 tarihli ve B031ATKO.O3.00.00-220 sayılı 
yazısıyla; 

Adlî Tıp Kurumu Kanununa göre 6. Adlî Tıp İhtisas Kurulunda üye olarak psikolog 
bulunmamakta olup, 6. Adlî Tıp ihtisas Kurulunda raportör olarak psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanının görev yaptığı; 

Adlî Tıp Kurumunun güvenilirliğinin tartışmalı hâle geldiği iddiası doğru olmayıp, Adlî 
Tıp Kurumunda üniversitelerimizin sahasında deneyimli çok değerli akademisyenleri ve Adlî Tıp 
Kurumunun ehliyetli ve liyakatli personelinin birlikte çalışarak adalete hizmet sunduğu, 
yönlendirilmeleri ya da tesir altına alınmalarının söz konusu olmadığı, verilen raporların tamamen 
kanaat raporları olduğu ve dikkate alınıp alınmamalarının tamamen hâkimin takdirinde olduğu, 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali şU.HİN 
Bakan 
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6.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner 'in, Ordu Adliyesindeki bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5908) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın, Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. /*) /? j 

^k\ı. Rahmi GÜNER 
CHP Ordu Milletvekili 

Ordu adliyesinin fiziki yapısı itibariyle artık ilin ihtiyaçlarım~karşılamakta 
zorlandığı Bakanlığınızca da bilinmektedir. Yeni atanan hâkimlere dahi oda temininde 
zorlanıldığı ordu kamuoyunca bilinmekte ve Ordu Barosunca ifade edilmektedir. Yine 
Ordu Barosuna bağlı olarak Avukatlık yapan meslektaşlarımın CMK alacaklarının 
uzunca bir süredir ödenmediği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bunlara ilişkin olarak; 

1. Ordu adliyesinin çağdaş bir fiziki mekâna kavuşmasına dönük olarak 
Bakanlığınız nezdinde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Şayet yeni bir adliye 
binası yapılamasına dönük bir çalışma yok ise, en azından adliye binası bitişiğinde 
bulunan, şuan özelleştirme idaresine devredilmiş :Oİan eski TEKEL binasının, Ordu 
adliyesince ek bina olarak kullanımını temin etmek için Bakanlığınızca herhangi bir 
girişim yapılmış mıdır? 

2. İcra ve İflas kanunun birinci maddesinde "...Her icra dairesinde Adalet 
Bakanlığınca atanacak bir icra memuru ile yeteri kadar yardımcı ve mahallince 
atanacak kâtip, mübaşir ve sair müstahdemler bulundurulur." ibaresi yer almaktadır. 
Ordu adliyesinde faaliyet yürüten icra müdürlükleri personel yetersizliği nedeniyle 
verimli çalışamaz hale gelmiştir. 2008 yılı esası dosya sayısı 5500'ü geçmiş 
durumdadır. Bu "anlamda; bir icra müdürlüğü daha açmayı ve mevcut icra 
müdürlüklerinin yeterli sayıda personelle donatılması için bir çalışma yapılması 
düşünülmekte midir? Bu sorunu kısa süre içinde çözmeyi düşünüyor musunuz? 

3. CMK alacakları ile ilgili olarak Ordu ve ilçelerinde tahakkuk eden Avukatlık 
alacakları toplamı ne kadardır? Bu güne kadar Ordu ve ilçelerinde CMK alacağı 
olarak henüz ödenmeyen toplam avukatlık alacağının 370.000 YTL civarında olduğu 
iddiası doğru mudur? Tahakkuk eden Avukatlık alacaklarının bir an önce 
ödenebilmesi için gerekli ödeneğin tahsisine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 
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: T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/315/447 O&0İÖ009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10003 sayılı yazı, 

b) 30/12/2008 tarihli ve 3142/4369 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ordu Milletvekili Rahmi Güner tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5908 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t Ali ŞVtfffl Mehmet Ali ŞftHIN 
Bakan \ 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALEÎ BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

I 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/316/448 0İ/OHGOO9 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Rahmi GÜNER 
Ordu Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5908 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 14/01/2008 tarihli ve 2874 sayılı yazısıyla, 
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve mevcut icra 
dairelerinin sayılarının yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilâve 
olarak kurulması, sayısının artırılması veya kapatılması gereken icra dairesi bulunup 
bulunmadığının sorulduğu ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2008 tarihli ve 2008/168 
sayılı cevabî yazısında, ilâve icra dairesi kurulması taleplerinin bulunmadığının bildirildiği; 

Ordu Adliyesinde hâlen faaliyetini sürdüren 2 adet icra dairesinde 2 icra müdürü ve 2 icra 
müdür yardımcısının görev yaptığı; 2008 yılı icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınavı 
sonucunda başarılı olan adayların arasından 25/12/2008 tarihli kura ile Ordu icra müdür 
yardımcılığına bir atama yapıldığı; 2009 yılı kadro çalışmaları sırasında ilâve icra dairesinin 
kurulması talebinin değerlendirilmek üzere not edildiği; 

II- Bakanlığımızca Ordu adliye hizmet binası olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Tütün, 
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'ne ait gayrimenkulun Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından talep edildiği, ancak talebimizin mevcut yerin kullanım dışı olduğunda 
değerlendirileceğinin bildirildiği; kesin sonuç alınmamış olduğu ve görüşmelerin devam ettiği; 

III- Ceza Muhakemesi Kanunu uygulaması çerçevesinde avukatlık ücreti olarak tahakkuk 
eden alacaklar ile ilgili olarak Ordu ve ilçelerinde 2008 yılı içinde toplam 369.289,09 YTL ödeme 
yapıldığı; 

Bu kapsamda, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca 139.632,50 YTL, Akkuş Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 9.595,00 YTL, Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığınca 6.795,00 YTL, Fatsa 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 28.193,90 YTL, Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.560,00 YTL, 
İkizce Cumhuriyet Başsavcılığınca 7.820,00 YTL, Korgan Cumhuriyet Başsavcılığınca 8.423,59 
YTL, Kumru Cumhuriyet Başsavcılığınca 10.830,00 YTL, Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığınca 
5.150,00 YTL, Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığınca 1.965,00 YTL, Ulubey Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 1.000,00 YTL, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 120.790,00 YTL, Gürgentepe 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 10.535,00 YTL ödemenin yapıldığı; 

IV- Ordu İline adalet binası yapılması amacıyla arsa çalışmalarının tamamlanmış olduğu 
ve Acil Eylem Planına göre 2011 yılı Yatırım Programına alınmasının teklif edilmesinin 
planlandığı; 

2011 yılı yatırım programı onaylandıktan sonra proje ve inşaat çalışmalarına başlanacağı; 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan\ 
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7.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'in, Kars 'ta yapılması düşünülen cezaevine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5998) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.11.2008 

Gürcan DAĞDAŞ 
Kars Milletvekili 

Seçim çevrem olan Kars İlinde Bakanlığınızca yapılması düşünülen cezaevi 
projesi mevcut mudur? Yada Bakanlığınızın böyle bir düşüncesi veya çalışması 
var mıdır? Mevcut ise proje hangi aşamadadır? İlimizin hangi bölgesine 
yapılması düşünülmektedir? 

: T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/286/411 i^/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/5998-10223/21542 sayılı yazı, 

b) 30/12/2008 tarihli ve 3131/4355 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kars Milletvekili Gürcan Dağdas tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5998 Esas No.lu sora önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali KAHİN 
E K : Bakan\ 
Soru önergesi cevabı 
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: ,T.c. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/284/409 2fr/ö 1/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Gürcan DAGDAŞ 
Kars Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5998 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kars İlinde mevcut bulunan ceza infaz kurumunun kapasite itibarıyla yetersiz olması 
nedeniyle, 400 kişi kapasiteli T tipi kapalı ceza infaz kurumu yapılmasının planlandığı; bu amaçla 
yapılan çalışmalar sonunda Kars İli, Merkez, İstasyon Mahallesi, 562 ada, 1 parselde kayıtlı 
bulunan 115.200 metrekare yüzölçümlü bir taşınmazın tespit edildiği; nitelikleri belirtilen 
taşınmazın ceza infaz kurumu yapımına uygunluğunun teknik açıdan değerlendirilmekte olduğu, 
uygun bulunması halinde yeni ceza infaz kurumunun yapımına başlanacağı; uygun bulunmaması 
halinde alternatif arsa araştırılmasına devam olunacağı, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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8.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'in, Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde ya
pıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6031) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1 Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından Anayasanıny.98 ve 
İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederi 

Selahattin Dİ 
Diyarbakır Milletvekili 

Adana Karataş Kadın kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sevcan Atak adlı vatandaş, Adana 
İHD (İnsan Haklan Derneği) şubesine gönderdiği bir faksla, hapishanede bazı kanun ve 
insanlık dışı uygulamalara maruz kaldıklarım bildirmiştir. 

Karataş Hapishanesi'ne girişte arama adı altında zorla çırılçıplak soyundurulduklannı ve 
gardiyanlar tarafından o haldeyken 3 defa çömelip kalkmaya zorlandığını, bu uygulamanın 
daha önce başka tutuklulara da yapıldığım belirtmiştir. Nitekim yakın zamanda Türkiye'nin 
birçok cezaevinde benzer uygulamaların yaşandığı hatta ziyaretçilere bile bu uygulamaların 
aynınsın dayatıldığı kamuoyuna yansımıştı. TBMM İnsan Haklan İnceleme Kondisyonu da 
bu çerçevede kendisine yapılan başvurular neticesinde bu uygulamayı işkence olarak 
tanımlamış ve yasalara açıkça aykın olduğunu tespit etmiştir. 
Aynı cezaevinde diğer bir keyfi uygulama ise açık görüşe çıkarlarken tutuklulann kollarına 
"Tek Bayrak, Tek Dil, Tek Vatan" yazılı damganın vurulduğudur, bu uygulamayı kabul 
etmeyen tutuklulann aileleriyle görüşmeleri de engellenmektedir. 

Karataş Hapishanesinde meydana gelen bu yasadışı ve ırkçı uygulamalar karşısında aşağıdaki 
sorularımın cevaplanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

1. Tutukluların çınlçıplak soyundurulup aranmak istenmesi hangi mevzuata göre 
yapılmaktadır? Onur kinci bu uygulama Bakanlığınızın bilgisi ve onayı ile mi 
gerçekleşmektedir? 

2. Haksız ve keyfi yere çırılçıplak soyundurmak yetmiyor gibi çömelip kalkmaya 
zorlanarak, vij enlerinin içine ve makatlanna bakma gibi hiçbir insanın kabul 
edemeyeceği uygulamalara maruz bırakılarak haklan ihlal edilen kadın tutuklulann 
haklarını korumak için sorumlular hakkında acilen soruşturma başlatmayı ve 
tutuklulardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz? 
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3. AKP'nin bir sloganının tutukluların kollarına zorla damga olarak vurulmak istenmesi 

ve buna karşı çıkan tutukluların görüş yapma hakkının engellenmesi ırkçı, ayrımcı bir 

uygulama değil midir? Tutukluların hayvanlara reva görülen bir uygulama ile 

damgalanması hangi mevzuata dayanarak yapılmaktadır? Tek dil, tek bayrak, tek 

vatan damgasını koluna vurdurmayan tutukluların "cezaevini terk etmesini" isteyecek 

misiniz? 

4. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıp görevden el çektirmeyi düşünüyor 

musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/306/438 23/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 31/12/2008 tarihli ve 3207/4456 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtas tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6031 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ * ^ 
E K . Mehmet Ali Ş/pİN 
Soru önergesi cevabı a 
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î T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/304/436 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Selahattin DEMİRTAŞ 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6031 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun, "Kuruma alınma ve kayıt işlemleri" başlıklı 21. maddesinde; 

"(1) Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para 
cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle 
ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul odalarına konulur ve 
hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır. 

(2) Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, isledikleri suç, cezalarının 
türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü 
defteri"ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. 

(3) Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları 
çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan söz 
konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, 
Kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez."; 

B) 06/04/2006 tarihli ve 26131 No.lu Resmî Gazete'de yayımlanarak, aynı tarihte 
yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzüğün, "Arama, güvenlik tatbikatı ve sayım" başlıklı 46. maddesinde; 

"(1) Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her 
zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve 
eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur. 

(2) Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya 
eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi 
hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir. 

a) Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve kimsenin 
görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir, 

b) Arama sırasında önce bedenin jList kısmındaki giysiler çıkarttırılır, bedenin alt 
kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler de mutlaka 
aranır, 

c) Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Aranan 
kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması 
hâlinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi 
hâlde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi 
tabibi tarafından yerine getirilir, 

d) Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre'içinde bitirilir. 
(3) Beden ve üst arâmalarraynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından 

yapılır. 
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(4) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle ya da diğer 
kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir. 

(5) Kurum en üst amiri, Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek suretiyle önceden 
hazırlanan olağanüstü hâl plânlarına göre kurumun fiziksel özelliği ve mevcudunu değerlendirerek, 
yılda en az iki kez olmak üzere uygun gördüğü zamanlarda diğer kamu görevlilerinin katılımıyla; 
isyan, firar, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırır. 

(6) Sayımlar, Tüzüğün 22 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından, dörtlü vardiya 
hizmetinin uygulandığı kurumlarda sabah, akşam ve gece olmak üzere günde üç kez, diğer vardiya 
hizmetlerinin uygulandığı kurumlarda ise her vardiya değişiminde yapılır. 

(7) İdare tarafından uygun görülmesi durumunda, her zaman sayım yapılabilir. Olağanüstü 
durumlarda, kurum en üst amirinin talebi, Cumhuriyet başsavcısının oluru ile dış güvenlik 
görevlileri sayımlara katılabilir. 

(8) Sayımlar, yatma plânları da göz önünde bulundurularak odalarda yapılır. Sayımın 
yapılış şekli, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek biçimde odada bulunan hükümlülerin 
sayısı dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. 

(9) Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına kabulleri sırasında, üzerlerinde 

kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi 
emarelerin varlığı ve kurumun en üst amirinin gerekli görmesi halinde, anılan Tüzüğün 46. 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak üst aramaları yapılmaktadır. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; soru önergesinde adı geçen kişinin, "Silahlı 
terör örgütüne üye olma" suçundan 03/11/2008 tarihinde tutuklandığı ve aynı gün Karataş Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulduğu; ceza infaz kurumuna kabulü sırasında yapılan üst 
aramasının Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Tüzüğün 46. maddesine göre yapıldığı; tutuklunun çırıl çıplak soyularak üst aramasının yapıldığı 
yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı; Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, açık 
görüşe çıkarılan hükümlü ve tutuklu takiplerinin, kimlik kontrolü suretiyle yapıldığı anlaşılmıştır. 

III- Kapalı infaz kurumlarında hukuka aykırı davranışlarda bulunulduğu hususunda, yer, 
kişi ve zaman gibi unsurlarla olayın somutlaştınlarak bildirilmesi durumunda, gerekli incelemeler 
başlatılmakta ve sorumlular hakkında yasal gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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9.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, F tipi cezaevlerinde bir genelgenin uygulanmasına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6033) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.26.11.2008 

Hulusi Güve 

Adana Milletvekili 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2007 tarih ve 45/1 

sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler konulu genelgesinin 

ortak etkinlikler başlıklı 3'üncü bölümünde "Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, 

idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak 

gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki 

sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir 

araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüş, avukat ve ziyaretçi görüşlerim 

aksatmayacak şekilde yaptırılır" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Ülkemizde bulunan F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarının kaç 

tanesinde 45/1 sayılı genelgenin anılan hükmü uygulanmaktadır? Söz konusu genelgenin 

anılan hükmünün uygulanmadığı ceza infaz kurumları hangileridir? 

2. Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 45/1 sayılı genelgenin anılan 

hükmü hangi F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında kaç defa uygulanmıştır? 

3. 45/1 sayılı Genelgenin anılan hükmünün söz konusu ceza infaz kurumlarında 

uygulanmamasının gerekçeleri nelerdir? 

4. 45/1 sayılı Genelgenin anılan hükmünün uygulanmaması ve bunun nedenleri 

konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Genelgeyi uygulamayan ceza 

infaz kurumu yöneticileri hakkında herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? 
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; T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/336/474 WtflU009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 31/12/2008 tarihli ve 3197/4446 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi Güvel tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6033 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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; T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Çl/öj#2009 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/335/473 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hulusi GÜVEL 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6033 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 22/01/2007 tarihli ve 45/1 No.lu "Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve 
Diğer Hükümler" konulu Genelgenin, "Ortak Etkinlikler" başlıklı üçüncü bölümü bütün ceza infaz 
kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların ortak alan etkinliklerinden yararlanma esaslarını 
düzenlemektedir. Genelgenin, "Ortak Etkinlikler" başlıklı maddesinin onüçüncü fıkrasında 
"Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen 
istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık 
görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 
saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüş, 
avukat ve ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak şekilde yaptırılır." hükmüne yer verilmiştir. 

II- Sohbet ve diğer ortak etkinliklerden yararlanacak hükümlü ve tutukluların, işledikleri 
suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandınldığı; kendileri için 
hazırlanmış iyileştirme programları çerçevesinde eğitim, spor, meslek kazandırma, çalışma ve 
sohbet dâhil diğer sosyal kültürel faaliyetlere katıldıkları; programın süresi ile katılacak hükümlü 
ve tutuklu sayısının, her programın özelliğine, güvenlik şartlarına ve kurumun imkânlarına göre 
belirlendiği; mevzuat gereğince, tehlikeli vasıftaki hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yüksek 
güvenlikli ceza infaz kurumlarında ve diğer kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde, sohbet 
dâhil tüm ortak etkinliklerin 10 kişiyi aşmayacak gruplar halinde yürütüldüğü; ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin infazına ilişkin mevzuat hükümlerinin, tüm ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin 
ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve 
siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumlan 
yönünden ayırıma tâbi tutulmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulandığı; ceza 
infaz kurumlarındaki aşın kalabalıklaşma yanında, hükümlü tutuklu profilinin çeşitliliği ve örgüt 
sayısındaki fazlalık nedeniyle, kurumların fizikî imkânları ve mevcut personel sayısı ile 
karşılanması mümkün olmayan grup sayılarının ortaya çıktığı; olumsuz şartlara rağmen, 
kurumlardaki ortak alan etkinliklerinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin belirlediği 
standartlara uygun yürütüldüğü; kurumlarda eğitim, spor, sosyal-kültürel faaliyetler, iş-meslek 
eğitimi ve boş zaman etkinliklerinin artarak devam ettiği; 2008 yılının Kasım ayı itibarıyla, 13 F 
tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda kişi basma, 5 saati sohbet olmak üzere, haftada 
ortalama 11 saat ortak etkinlik gerçekleştirildiği; bu kurumlarda yaklaşık 4500 hükümlü ve 
tutuklunun barındırıldığı; sayılan 130'u bulan örgüt mensubu hükümlü ve tutuklunun, örgütsel 
tavır nedeniyle etkinliklere katılmayı bilinçli olarak reddettiği; 280 hükümlü ve tutukludan bir 
kısmının gözlem ve sınıflandırma sürelerinin devam etmesinden, diğerlerinin ise disiplin cezaları 
ile bireysel nedenlerden dolayı ortak alan etkinliklerine katılmadıkları; 
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Ortak alan etkinliklerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla F tipi yüksek güvenlikli 
kapalı ceza infaz kurumlarında, 01/01/2008 ilâ 30/09/2008 tarihleri arasında, resmî kurum, meslek 
kurulusu, sivil toplum kurulusu ve kişilerden oluşan toplam 117 birimle işbirliği yapıldığı; 

Haziran 2007 ilâ Nisan 2008 tarihleri arasında, F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz 
kurumlarında ortak alanların kullanımına yönelik bir model oluşturulması amacıyla, Tekirdağ 1 
No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "F Tipi Cezaevinde Sivil Toplum" 
adlı proje uygulandığı, bu projeden elde edilen deneyimler ışığında, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil 
Toplum Derneği ile işbirliği yapılarak, 13 F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunu kapsayan, 
Avrupa Birliği destekli yeni bir proje hazırlandığı; projenin amacının ortak etkinlik alanlarının 
daha verimli kullanılabilmesi için modeller oluşturmak, etkinlikler düzenleme konusunda 
personelin gelişimini artırmak ve ortak etkinliklere sivil toplum kuruluşlarının katkısını sağlamak 
olduğu; 

Bakanlığımızca, fizikî yapıdan kaynaklanan nedenlerle ortak alanların verimli 
kullanılamadığının tespit edildiği; bu alanlardan daha fazla hükümlü ve tutuklu grubunun 
yararlanabilmesi amacıyla, gerekli fizikî değişiklikler konusunda mimarî proje değişikliği 
çalışmalarına başlandığı; 

Bakanlığımız kayıtlarından anlaşılmıştır. 
111- Kapalı infaz kurumlarında hukuka aykırı davranışlarda bulunulduğu hususunda, yer, 

kişi ve zaman gibi unsurlarla olayların somutlaştırılarak bildirilmesi durumunda, gerekli 
incelemeler ve sorumlular hakkında yasal gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, karşılıksız çek davalarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6041) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.03.12.2008 

HuluJiGüvel 

Adana Milletvekili 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi l'inci fıkrası (b) 

bendinde "Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, 

toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek" Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle karşılıksız çek vermeye ilişkin ceza 

davalarının sayısı ne kadar olmuştur? Karşılıksız çek vermeye ilişkin ceza davalarının toplam 

ceza davalarına oranı ne kadar olmuştur? 

2. Anılan yıllar itibariyle karşılıksız çek vermeye ilişkin davalarda kaç kişiye, ne 

kadar adli para cezası uygulanmıştır? Karşılıksız çek veren kaç kişi bu fiillerinden dolayı hapis 

cezasına çarptırılmıştır? 

3. Mahkemelerce anılan yıllar itibariyle kaç hesap sahibi ve yetkili temsilcinin çek 

hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir? 

4. Anılan yıllar itibariyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un 15'incî maddesi uyarınca haklarında adli para 

cezasına hükmolunan banka sayısı kaçtır? Söz konusu bankalar hangileridir, haklarında ne 

kadar adli para cezasına hükmolunmuştur? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/296/428 .23/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 07/01/2009 tarihli ve 3236/4500 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi Güvel tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6041 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Ali ŞAHIN 
1-Soru önergesi cevabı Bakan 
2- İstatistik tablo 

; T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/294/426 23/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hulusi GÜVEL 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6041 Esas No.lu soru 

önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
I- Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından, 3167 sayılı Çekle 

Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunla ilgili olarak 
düzenlenen istatistik bilgiler yazımız ekinde sunulmuştur. 

II- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 9/1/2009 tarihli ve B.02.2.TCM.0.00. 00.00 
2009-OKM-D/5-01528 sayılı yazısıyla; 3167 sayılı Kanun uyarınca, karşılıksız çek keşide edenler 
hakkında mahkemelerce verilen 1 ilâ 5 yıl sureyle bankalarda çek hesabı açtırmaktan yasaklama 
kararlarının ve bu kararlara ilişkin ortadan kaldırma kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına gönderildiği; bu bildirimlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
birleştirildiği ve tüm bankaların genel müdürlüklerine bilgisayar ortamında duyurulduğu; Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara duyurusu yapılan karşılıksız çek keşide edenler 
hakkındaki çek hesabı açtırmaktan yasaklama kararlarının 2002 yılında 5525, 2003 yılında 18340, 
2004 yılında 70672, 2005 yılında 95978, 2006 yılında 67875, 2007 yılında 72502, 2008 yılında 
76782 olduğu bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ali ŞAHIN 

Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE 3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN 
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ 

AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILLAR 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

•AÇİLAN 
DAVA 
SAYISI 
180656 
138165 
152029 
186443 
262757 
320320 
262611 
307381 
177910 
131790 
123587 
97275 
115076 
142174 

SANIK SAYISI 
ERKEK 
189781 
145208 
156804 
192745 
269477 
326322 
271646 
314658 
181420 
135102 
128917 
105050 
120456 
146384 

KADIN 
6713 
4915 
6063 
7065 
9530 
10747 
10235 
12648 
9620 
7441 
7585 
7066 
8197 
12248 

TOPLAM 
196494 
150123 
162867 
199810 
279007 
337069 
281881 
327306 
191040 
142543 
136502 
112116 
128653 
158632 

CEZA MAHKEMELERİNE 3167 SAYILI ÇEKLE 
ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ HK. KANUN İLE 

İLGİLİ ÇIKAN DAVALARIN KARAR TÜRÜ 

YILLAR 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

MAHKU
MİYET 
71085 
56667 
52297 
59923 
75586 
99877 
132053 
90112 

KARAR TURU 

BERAAT 
45299 
35689 
39608 
52057 
58847 
62896 
50655 
48140 

DİĞERO 
49177 
49473 
50807 
57848 
70763 
84994 
83621 
203698 

TOPLAM | 
:iKAN DAVA 
165561 
141829 
142712 
169828 
205196 
247767 
266329 
341950 

CEZA MAHKEMELERİNE 3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN 
DÜZENLENMESİ HK. KÂNUN İLE İLGİLİ ÇIKAN DAVALARDAKİ 

SANIKLARIN KARAR TÜRÜ 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

KARAR TÜRÜ 
MAHKU
MİYET 
53639 
110547 
128873 
97946 
82987 
103909 

BERAAT 
45480 
17962 
14289 
14031 
13422 
12430 

DİĞER(*) 
6Ö125 
97113 
72063 
37116 
31937 
28504 

TOPLAM 
SANIK 
167244 
225622 
215225 
149093 
128346 
144843 

TOPLAM 
ÇIKAN 
DAVA 
148467 
205660 
197685 
132673 
113642 
129777 

NOT: 2002 YILINDAN İTİBAREN ÇIKAN DAVALARDAKİ KARAR TÜRLERİ 
SANIK SAYILARI BAZINDA TOPLANMAYA BAŞLANMIŞTIR. 
KARAR TÜRÜNE GÖRE BİLGİ TOPLANILMASINA 1994 YILINDAN İTİBAREN BAŞLANILMIŞTIR. 

. <*)DİĞER: YETKİSİZLİK, GÖREVSİZLİK, BİRLEŞTİRME, DAVANIN DÜŞMESİ, ORTADAN KALDIRILMASI 
VE BENZERİ KARARLARI KAPSAMAKTADIR. 
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11. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, seçmen kütüklerindeki sorunlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6151) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ' 

ıcı 
Gaziafhîöp Milletvekili 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının verilerine göre 22 Temmuz 2007 milletvekili 
seçimlerinde 42 milyon 533 bin 41 kişi olan seçmen sayısı 29 Mart 2009 yerel seçimleri 
öncesi yeni oluşturulan seçmen kütüğünde 48 milyon 265 bin 644 kişiye yükselmiştir. Bu 
durum 22 Temmuz genel seçimlerini şaibeli duruma düşürmüş, 29 Mart 2009 yerel seçimleri 
ile ilgili kamuoyundaki tereddütleri de artırmıştır. 

1- 13 Mart 2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'ndaki değişiklik ile seçmen kütüğünün YSK 
tarafından yapılması esası terk edilerek, içişleri Bakanlığı'nda oluşturulan adres 
kayıt sisteminin esas alınması yöntemine geçildi. On binlerce muhtarlığın yaptığı 
adres güncellemelerini sayıları yüzlerle kısıtlı olan ilçe müdürlüğünün sağlıklı 
yürütemeyeceği daha önceden öngörülemedi mi? 

2- Yapılan söz konusu değişiklik ile YSK'nın görev ve yetkileri idareye devredilmiştir. 
Seçmen kütükleri yürütmeye bağlı birimlerce oluşturulmuştur. Seçimin 
meşruiyetine gölge düşüren bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur? 

3- Seçmen sayısında oluşan %20 civarındaki artış uydurma adreslerle seçmen 
yaratılmasından, hayatını kaybeden kişilerin hala seçmen olarak görünmesinden, 

. mükerrer seçmen kayıtlarından kaynaklanmaktadır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için 
ne gibi bir çalışma yürütülmektedir? 

4- Seçmen listesinde kaydını bulamayan ve kayıtlarını yaptırmak için ilgili birime 
giden vatandaşların bir kısmı bazı teknik sorunlar yüzünden kayıtlarını 
yaptıramamıştır. Bu kişilerin anayasal hakkı olan oy verme haklarını 
kullanabilmeleri için süre uzatımına gitmeyi düşünüyor musunuz? Sadece 
Gaziantep Şahinbey ilçesinde 3-4 Aralık 2008 tarihlerinde internet ulaşımının 
olmaması nedeniyle yüzlerce kişi kaydını yaptıramamış ve en demokratik hakkını 
kullanamaz duruma düşmüştür. Oy kullanamayacağı için vatandaşın vicdanında 
oluşan bu yarayı nasıl tedavi edeceksiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/299/431 X% 1/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/6151-10513/22108 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-109-8/5227 sayılı yazı, 

c) 08/01/2009 tarihli ve 29/38 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici tarafından Saym Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6151 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AlAŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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; T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/297/429 4?:/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Akif EKİCİ 
Gaziantep Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/6151 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun "Seçmen kütüğü düzenlenmesi" kenar başlıklı 33. maddesinin 13/3/2008 tarihli 
ve 5749 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında "Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler 
esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden 
düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilip" hükmüne yer verildiği 
malûmlarıdır. 

Hükümet Tasarısında yer almayan düzenleme, Tasarının görüşüldüğü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda verilen önergeyle metne işlenmiştir. Anılan değişiklikle 
ilgili olarak Anayasa Komisyonu Raporunda "Yüksek Seçim Kurulunun resen seçmen kütüğü 
oluşturmasını düzenleyen çerçeve 4 üncü madde verilen bir önergenin benimsenmesi ile yeniden 
düzenlenerek kabul edilmiştir. Buna göre adres kayıt sistemi esas alınmak sureti ile seçmen kütüğü 
oluşturulacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. 

II- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 09/01/2009 tarihli ve C.05.0.İMİ.0. 
88-090.05-000158 sayılı yazısıyla; 

Anayasanın 79. maddesi hükmü gereğince seçimlerin yönetim ve denetimini yürüten 
Yüksek Seçim Kurulunun, görev ve yetkilerinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin (1) ilâ (14) numaralı bentlerinde sayıldığı; 
kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı; 

Anayasanın 98. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarının düzenlendiği; sözlü ve yazılı soruların Başbakanlıktan veya bakanlardan bilgi isteme 
biçiminde olacağının belirtildiği; bu bilgi isteme ve denetimin amacının, yürütme organının iş ve 
işlemleri hakkında bilgilenmek ve bilgi sahibi olmak olduğu; 

Kurulun görev alanına giren konular hakkında Başbakan veya bakanlardan yazılı soru 
yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın yasama bölümünde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 
yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görülmediğinden, soru önergesinde sorulan hususlara 
cevap verilmesine ilişkin istemin uygun görülmediği, 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

-1122 -

Mehmet AliKAHIN 
Bakam 



TBMM B: 52 3 .2 .2009 

12.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Türkiye Adalet Akademisi Başkanının istifasına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/6163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim, 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Birsen Karakaş 12.11.2008 tarihinde görevinden 
istifa etmiştir. İstifa nedenleri; ; 

-Hakim-savcı eğitiminin 4954 Sayılı Kânun ile istenen düzeyde gerçekleştirilememesi, 
-Akademi Başkanının yetkilerinin sınırlı olması, akademinin fiziki ve mali yapısının 

yeterli olmaması, 
-Türkiye Adalet Akademisi hakim-savcı eğitimi için kurulmuş tek kurum olmasına 

rağmen, başka kurumlar tarafından da hakini eğitimine yönelik seminer, sempozyumlar 
yapılması ve katılımcı hakim*savcılara izin verilmesi, 

-Akademinin eski Eğitim Merkezi Müdürlüğü görüntüsünden kurtulması ve Akademik 
hüviyete kavuşması düşüncesinin gerçekleştirilememesi, 

En önemlisi ise; Akademi eski başkanı Birsen Karakaş'ın sahte îsim ve imzasız 
mektuplarla çalışmalarının engellenmesi, tehdit, şantaj ve hakaretlere uğramasıdır. 

Adil bir hukuk düzeninin kurulmasında, adaletin hızlı ve doğru işlemesinde, çağdaş ve 
bilimsel yargının oluşturulmasında hakimlerin ve savcıların eğitiminin önemi izahtari 
varestedir. Bu istifa ile, hakim-savcı eğitiminde ciddi sorunlar yaşandığı, bunların çözüme 
kavuşması için Bakanlığınızın harekete geçmediği ve Akademi ile koordinasyon halinde 
olmadığı gün ışığına çıkmıştır. 

Adalet Akademisi Başkanı'nın bu şekilde görevini yapmasının engellenmiş olması ve 
bu engellemelere Bakanlık olarak sessiz kalınması, ülkemizde adalete olan güveni ve 
bağımsız yargı ilkesini yaralamıştır. 

Bakanlığınız, Türkiye Adalet Akademisi'nin uygulamada yaşadığı sorunlar karşısında; 
1- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Birsen Karakaş'ın kişisel veya kurum adına 

Bakanlığınıza yapmış olduğu müracaat veya şikayet dilekçeleri var mıdır? 
2- Eğer varsa bu başvurular karşısında Bakanlığınız, herhangi bir araştırma veya 

soruşturma yapmış mıdır? 
3- İstifa dilekçesinde belirtilen istifa nedenlerinin gerçek olması karşısında, bu 

nedenlerin ortadan kaldırılması veya çözüme kavuşması amacı ile Bakanlık olarak 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

4- Kurumsal bir yapı olan Adalet Akademisi'nin siyasi baskılardan uzak bağımsız ve 
mali yönden yeterli bir yapıya kavuşması için Bakanlık olarak bir çalışmanız var 
mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/341/480 ftO/ÖSÛ009 
Konu : Yazılı som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10537 sayılı yazı, 

b) 09/01/2009 tarihli ve 3250/4531 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili İsa Gök tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6163 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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; T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Cİ/0İZ2009 
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/338/477 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6163 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Türkiye Adalet Akademisinin önergede adı geçen önceki Başkanı tarafından, Türkiye 
Adalet Akademisinde hâkim sınıfından iki görevli hakkında ihbarda bulunulması üzerine, 
Bakanlığımız Ceza İğleri Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 97. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 22/08/2008 tarihli 
"01ur"la isleme konulmama onayı alındığı, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. 

II- 23/07/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 4. maddesinde 
belirtildiği üzere, Bakanlığımız ilgiü kurulusu olan Türkiye Adalet Akademisi, tüzel kişiliğe sahip, 
bilimsel, idarî ve malî özerkliği olan bir kuruluştur. 

Yine anılan Kanunda açıkça ifade edildiği gibi, Başkan teşkilâtın en üst ve itâ amiridir. 
Başkan ve başkan yardımcıları, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca ve en az beş üyenin 
olumlu oyu ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci smıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile 
bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en 
az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden kendilerinin muvafakatlan alınarak ve 
her biri için gösterilen üçer aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip 
görevlendirilmekte ve atanmaktadır. Adalet Akademisi Genel Sekreteri ise dört yıllık yüksek 
öğretim mezunlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi, görevlerde oniki yıl hizmeti 
bulunan kişiler arasından Başkan tarafından atanmaktadır. Akademinin idarî personeli ise naklen 
veya memuriyet sınavım kazananlar arasından genel sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından 
atanmaktadır. Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne birinci sınıfa ayrılmış adlî 
ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, müdür yardımcılıklarına en az ikinci dereceye 
yükselmiş olmak şartıyla adlî ve idarî yargı hakim ve savcıları arasından, muvafakatlan alınarak, 
Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından dört yıl için atama yapılmaktadır .Görüldüğü üzere, 
Türkiye Adalet Akademisi kadrosunun oluşumunda etkili ve yetkili kişi Türkiye Adalet Akademisi 
Başkanıdır. 

III- Türkiye Adalet Akademisi Kanununda değişik yapılması yönünde, Bakanlığımızca 
yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali İAHİN 
Bakan \ 
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13.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Türk Telekom yemekhanelerine et alımıyla ilgili id
dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/6193) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

, Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. . 

11 Yılmaz ATEŞ 
(/Ankara Milletvekili 

Türk Telekom A.Ş. yemekhanelerine et alımı için, yaklaşık 2 yıldır açık ihale 
yönteminin kullanılmadığı, Müdürlüğe bağlı yemekhanelerde kullanılan etlerin, veteriner 
sağlık raporu ve kesim raporunun bulunmadığı, insan sağlığı için tehdit oluşturacak bu 
etlerin başka yerlere ait kesimhane raporu veya fotokopilerinin eklenerek teslim edildiği 
iddia edilmektedir. Bu durumun, bölüm başkanı iş yeri hekimi, diyet uzmanı ve 
yemekhane müdürü tarafından tespit edilerek, kurum yetkililerine bir tutanakla bildirildiği 
fakat bunun üzerine her hangi sonuç alınamadığı belirtilmektedir. 

Ayrıca bu iddiaların devamında, kurumun diyet uzmanı tarafından 24.01.2008 
tarihinde, poşetli etlerin üzerinde damga üretim tarihi görülmediği, bu etlerin Türk gıda 
kodeksine uygunluğunun ve mikro biyolojik analizlerinin yapılması için il Kontrol 
Laboratuar Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiğini yazılı olarak bildirildiğine yer 
verilmektedir. 

1- Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Telekom Müdürlüğü 
Yemekhanelerine açık ihale yöntemiyle en son ne zaman et alımı yapılmıştır? 

2- Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ankara il Telekom Müdürlüğü 
Yemekhanelerine Ağustos 2006 - Kasım 2008 tarihleri arasında alınan et 
miktarı ve toplam değeri nedir? 

3- Bu etler hangi yöntemle ihale edilmiş ve hangi firmalardan alınmıştır? 

4- Alınan bu etlerin menşei, veteriner sağlık ve kesim raporları gibi bilgiler 
firmalar tarafında Türk Telekom A.Ş.'ne verilmiş midir? Bu etlerin başka 
firmalara ait belgelerle kuruma usulsüz olarak verildiği iddiası doğru mudur? 

5- Etlerin satın alındığı firmanlar ile Türk Telekom A.Ş. arasında yapılan et alım 
sözleşmesi var mıdır? Et alım şartnamesinden cezai hükümlerin çıkartıldığı 
iddiası doğru mudur? Neden buna gerek duyulmuştur? 

6- Bu etlerin hayır kurumlarına bağışlanan etlerden temin edilerek kuruma 
satıldığı iddiasıyla ilgili olarak Türk Telekom A.Ş.'in ilgili birimlerine verilen 
şikayet dilekçeleri var mıdır? Var ise bu konuyla ilgili ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

7- İdari işler müdürünün söz konusu usulsüzlükleri tespit ettiği ve kurumun ilgili 
birimlerini gereğinin yapılması için sözlü ve yazılı olarak uyardığı için 
görevden alındığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru değilse görevden 
alınma gerekçesi nedir? 

1 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ v > / ^L1 $ ° 
Konu :Ankara Milletvekili Sayın / 

Yılmaz ATEŞ'in 
yazılı soru önergesi. 0 c ŞUBAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi a) TBMM Başkanlığının 29.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/6193-
10597/22297 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığm Tarım ve Köyişleri Bakanlığına muhatap 31.12.2008 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-110-2/5359 sayılı yazısı. 

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15.01.2009 tarihli ve B.12.0.A.SGB.0.03.610/171 sayılı 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ tarafindan Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ilgi 
(c) yazı ekinde alınan 7/6193 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK :Cevap formu 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ'İN 
7/6193 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türk Telekom A.Ş. yemekhanelerine et alımı için, yaklaşık 2 yıldır açık ihale 
yönteminin kullanılmadığı, Müdürlüğe bağlı yemekhanelerde kullanılan etlerin, 
veteriner sağlık raporu ve kesim raporunun bulunmadığı, insan sağlığı için tehdit 
oluşturacak bu etlerin başka yerlere ait kesimhane raporu veya fotokopilerinin 
eklenerek teslim edildiği iddia edilmektedir. Bu durumun, bölüm başkanı iş yeri 
hekimi, diyet uzmanı ve yemekhane müdürü tarafından tespit edilerek, kurum 
yetkililerine bir tutanakla bildirildiği fakat bunun üzerine her hangi sonuç alınamadığı 
belirtilmektedir. 

Ayrıca bu iddiaların devamında, kurumun diyet uzmanı tarafından 24.01.2008 
tarihinde, poşetli etlerin üzerinde damga üretim tarihi görülmediği, bu etlerin Türk 
gıda kodeksine uygunluğunun ve mikro biyolojik analizlerinin yapılması için İl 
Kontrol Laboratuar Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiğini yazılı olarak 
bildirildiğine yer verilmektedir. 

SORULAR: 

1- Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Telekom Müdürlüğü 
Yemekhanelerine açık ihale yöntemiyle en son ne zaman et alımı yapılmıştır? 

2- Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Telekom Müdürlüğü 
Yemekhanelerine Ağustos 2006 - Kasım 2008 tarihleri arasında alman et miktarı 
ve toplam değeri nedir? 

3- Bu etler hangi yöntemle ihale edilmiş ve hangi firmalardan alınmıştır? 

4- Alman bu etlerin menşei, veteriner sağlık ve kesim raporları gibi bilgiler 
firmalar tarafindan Türk Telekom A.Ş.'ne verilmiş midir? Bu etlerin başka firmalara 
ait belgelerle kuruma usulsüz olarak verildiği iddiası doğru mudur? 

5- Etlerin satm alındığı firmanlar ile Türk Telekom A.Ş. arasında yapılan et 
alım sözleşmesi var mıdır? Et alım şartnamesinden cezai hükümlerin çıkartıldığı 
iddiası doğru mudur? Neden buna gerek duyulmuştur? 

6- Bu etlerin hayır kurumlarına bağışlanan etlerden temin edilerek kuruma 
satıldığı iddiasıyla ilgili olarak Türk Telekom A.Ş.'in ilgili birimlerine verilen şikayet 
dilekçeleri var mıdır? Var ise bu konuyla ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? 

7- İdari işler müdürünün sözkonusu usulsüzlükleri tespit ettiği ve kurumun ilgili 
birimlerini gereğinin yapılması için sözlü ve yazılı olarak u#a*dığk için görevden 
alındığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru değilse görevdin klintha gerekçesi 
nedir? *; v i 
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CEVAPLAR: 
Türk Telekom A.Ş.'nin; 13.11.2003 tarih ve 2003/6403 sayılı Bakanlar Kurulu 

Karan ile şirket hisselerinin en az %51'inin tek seferde blok olarak satılması ve blok 
satışı müteakip, kalan hisselerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek süreç çerçevesinde 
halka arzın da dahil olduğu metodlar ile özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda; 

Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin 
ihalenin sonucu,Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu ile Hisse Satış Sözleşmesi 24 
Ağustos 2005 tarihinde, Türk Telekom'un özelleştirmesine yönelik Hissedarlar 
Sözleşmesi ve Hisse Rehni Sözleşmesi ve İmtiyaz Sözleşmesi ise 14.11.2005 
tarihinde imzalanmıştır. 

Bu sözleşmelerin imzalanmasından sonra, Türk Telekom'un %55 oranındaki 
hissesi Oger Telekomünikasyon^A^jjfe devredilmiş ve Türk Telekom bir kamu 
şirketi olmaktan çıkmıştır. 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Bursa 'daki trafik kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

2007-2008 yıllarında Bursa ilimizde, 

1. Kaç trafik kazası meydana gelmiştir? 

2. Meydana gelen kazalar sonucunda kaç kişi yaralanmıştır? 

3. Meydana gelen kazalar sonucunda kaç kişi yaşamını yitirmiştir? 

4. Meydana gelen trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan maddi kayıplar ne 

kadardır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
l 9 Ocak 2009 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.05.0l/V<fyL - S S S / ^ * 5 S ° 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi •: 31/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in TBMM Başkanlığına sunduğu ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/6216 esas numaralı yazılı soru 
önergesinde yer alan konulara ilişkin istatistiki veriler ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İL-
Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 

EK: 
Tablo 
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15.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Düzce'deki bir çöp toplama ve uygulama 
projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/6217) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hikmet EHENKAYA 
Kocaeli Milletvekili 

İnsanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamlarını idame ettirmesi Anayasanın 56. 
Maddesinde güvence altına alınmıştır. Gerek su gerekse çevresel faktörlerin insanların yaşam 
koşullarını olumsuz etkilemeyecek şekilde temiz olmalıdır. Başta yerel yönetimler olmak üzere 
devletin diğer bütün kurumları çevreye duyarlı olmak zorundadır. Bu amaçla Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği 16 köyü ( Yeni Taşköprü Köyü, İhsaniye Köyü, İstilli Köyü, 
Karadere Hasanağa Köyü, Fevziye Köyü, Üçyol Köyü, Şaziye Köyü, İslahiye Köyü, Mamure 
Köyü, Paşakonağı Köyü, Bahçe Köy, Köprübaşı ömerefendi Köyü, Yayakaşı Köyü, Ozanlar 
Köyü, Otluoğlu Köyü, Sinirci Köyü ) içine alan kırsal kalkınma projeleri kapsamında çöp 
toplama ve uygulama projesi hazırlamıştır. 

Soru 1- Düzce merkez ilçeye bağlı bulunan Balkan göçmenlerinin ikamet ettiği köylerin 
çöp sorunlarının giderilmesi amacı ile ilgili planlanan veya yürütülmekte olan bir proje var 
mıdır? 

Soru 2- Planlanan proje var ise sorunun çözümü ile ilgili yatırım maliyeti nedir? Bu 
maliyetin finansmanını nasıl sağlayacaksınız? 

Soru 3- İl Genel Meclisinin 04-04-2008 tarihli 64 sayı ile kabul ettiği çöp toplama işi 
konteynır alımı kararına istinaden proje hayata geçirilmiş midir? Geçirildi ise planlanan bitiş 
süresi nedir? 

Soru 4- İl Genel Meclisinin kararına rağmen proje hayata geçirilmemiş ise bunun sebebi 
nedir? Bu durumda köylülerin mağdur edilmeleri anayasal bir suç teşkil etmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAH065000/ a.cn ^ A2&I/2009 
KONU: 7/6217 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 29/12/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6217/10639/22398 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA'nın 7/6217 sayılı yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak; Düzce Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

7>A 
££j . , Beşir AT ALA Y 

Bakan 

T.C. 
DÜZCE VALİLİĞİ 

îl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı : B050VLK4810700-5İ7.02.1/ M O \2J0U 2009 

Konu : 7/6217 Esas nolu yazıl ı soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 08.01.2009 tarih ve 480 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA'nın 7/6217 esas nolu yazılı soru 
önergesine Sayın Bakanımız tararından verilecek cevaba esas olmak üzere önergede yer alan 
sorular cevaplandırılarak aşağıya çıkarılmıştır. 

1- Düzce İli Merkeze bağlı 16 köye çöp toplama konteynır alımı işi için hazırladığı 
proje dikkate alınarak Düzce İli Genel Meclisinin 04.04.2008 tarihli Meclis Karan ile 40.000. 
TL ödenek ayrılmıştır. 

2- Projenin maliyeti 72,150 TL olup, ek bütçe ile 40.000 TL ödenek ayrılmıştır. îl 
Encümeninin 11.09.2008 tarih ve 239 nolu kararı ile de 16 köy ve merkez çöp toplama projesi 
bölümünde bulunan 40.000 TL'nin Düzce ÎJi Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme 
Birliğine aktarılmasına karar verilmiş olup, 

Düzce İli Merkez tlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafindan 16 köyle beraber 
Merkez İlçeye bağlı 93 köyü de kapsayan 3.709.705,00 TL maliyetinde yeni bir proje 
hazırlanmış ve proje ihale aşamasına gelmiştir. 

3- Proje hayata geçirilmemiştir. 
4- 16 köy ile birlikte merkeze bağlı diğer köylerinde çöplerinin toplanması amacıyla 

çöp konteynın alınması için aktarılan ödenek çerçevesinde; Düzce Belediyesinin çöp döküm 
sahası olarak belirlediği Kurugöl sahası ile ilgili vatandaşlar tarafindan açılan dava sonucunda 
"Yürütmeyi Durdurma Karan" verilmiş olup, hali hazırda cön döküm sahası 
bulunmadığından proje hayata geçirilmemiştir. /^**~~^) S^Z? 

Bilgi ve gereğini arz ederim. ^—Ç^S/CitSı- } 
6 * * Osman DEMÎR -' 

Vali V. 
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16.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani 'nin, Hakkâri 'de görevine son verilen öğretmenlere 
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6221) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 
Anayasa'nın 98. ve Meclis İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.12.2008 

Hamit GEYLANİ 
DTP Hakkari Milletvekili 

Bölgeler arası gelir dağılımı eşitsizliğinin en çok hissedilen yerlerden bir tanesi 
Hakkari'dir. Eğitim, sağlık ve istihdam sorunlarının yoğun olarak yaşandığı 
Hakkari'de, devlet yetkilileri çığ gibi büyüyen sorunları görmezden gelmektedir. 
Çifte standart muamelesi gören Hakkari'de hiçbir ekonomik yatırım yapılmadığı 
gibi, krizin de etkisiyle işsizlik ve yoksulluk büyük oranlarda artmıştır. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova 
ilçesinde ücretli ek ders karşılığı çalışan 47 öğretmenin görevlerine hiçbir 
gerekçe gösterilmeden son verilmiştir. 

Eğitim sorunlarıyla boğuşan Hakkari merkez ve ilçelerinde, mevcut öğretmen 
açıklarının giderilmesi amacıyla Ücretli ek ders karşılığı çalışan öğretmenlerle 
eğitim ve öğretim sağlanmaktadır. Büyük bir fedakarlıkla ve düşük bir ücretle 
çalışan bu öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin gitmek istemediği en ücra 
köylerde eğitim vererek, öğrencilerin mağdur olmalarını engellemektedirler. 

Bütün bu özverili çalışmalarına karşın, hiçbir gerekçe gösterilmeden ve hiçbir 
açıklama yapılmadan Yüksekova merkez ve köylerinde eğitim veren 47 
öğretmenin görevlerine son verilmesi, hukuk dışı bir uygulamadır. 

Üstelik yaşanan hukuk dışı uygulama, bununla da kalmıyor. Görevlerine son 
verilen ve büyük çoğunluğu fakülte ve yüksekokul mezunu olan bu 
öğretmenlerin yerine de, yine kendileri gibi ücretli ek ders karşılığı çalışan yeni 
öğretmenler atanmıştır. 
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Ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu uygulama konusunda herhangi bir 
bilgilerinin olmadığını açıklamışlar. Mağdur öğretmenlerin açıklamalarına göre, 
İlçe Kaymakamı'nın şahsi karanyla ve "güvenlik" gerekçesiyle bu haksız 
uygulamaya maruz kalmışlardır. 

Eğitim verdikleri okullarda öğrenim gören öğrenciler tıpkı öğretmenleri gibi 
mağdur olmuşlardır. Eğitim ve öğretimin yapıldığı bir dönemin ortasında 
böylesi bir karar, aileleri, öğrencileri, öğretmenleri ve bir bütün olarak bütün 
halkı zorda bırakmıştır. 

Bu bağlamda; 

1- 200 8-2009 Eğitim ve Öğretim Yılında Hakkari'de ücretli ek ders karşılığı 
çalışan kaç tane Öğretmen vardır? Bu öğretmenlerin kaç tanesinin 
görevlerine ve hangi gerekçelerle son verilmiştir? 

2- Hakk ari merkez ve ilçelerinde yaşanan. öğretmen açığı ne kadardır? 
Bunun nedenleri nelerdir? 

3- Hiçb ir gerekçe gösterilmeden Yüksekova merkez ve köylerinde çalışan 
47 öğretmenin görevlerine son verildiği konusunda Bakanlığınızın bilgisi 
var mıdır? Varsa bu uygulamanın haklı ve hukuki yanı nedir? 

4- Ka ymakam'ın "güvenlik" gerekçesiyle bu öğretmenlerin görevlerine son 
verilmesi iddiası hakkında bilginiz var mı? Bu iddia doğru mudur? Doğru 
ise, kaymakamın böyle bir yetkisi var mıdır? 

5- Görev lerine son verilen bu öğretmenlerin, mağduriyetlerinin karşılanması 
için herhangi bir girişiminiz olacak mı? Zira işsizliğin en büyük 
sorunlardan bir tanesi olan ilçede, bu gençler geçimlerini nasıl 
sağlayacaklar? 
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T.C. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/435 28/1/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29.12.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit GEYLANÎ'nin "Hakkâri'de görevine son verilen 
öğretmenlere ilişkin" İlgi yazı eki 7/6221 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Hakkâri ilinde 31.12.2008 tarihi itibarıyla; 1.298'i kadrolu, 1.105'i 
sözleşmeli, 645'i ücretli, 128'i okul öncesi alanında ücretli usta öğretici, 114'ü halk eğitim 
merkezlerinde ücretli usta öğretici olmak üzere toplam 3.290 öğretmen görev yapmakta olup 
bu sayılara göre Hakkâri ilinde öğretmen açığı bulunmamaktadır. 

Hakkari Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Bakanlığımızca, Kasım-2008'de 
gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamında 245 sözleşmeli öğretmenin 
Yüksekova ilçesindeki görevlerine başladığı ve bu sebeple sözleşmeli öğretmenlerin göreve 
başladıkları okullarda ders ücreti karşılığı görev yapan 182 kişiye ihtiyaç kalmadığı için görevlerine 
son verildiği anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, stajyerlikte eş durumundan tayine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı(7/6222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JYUKATAMAN 
Bursa Milletvekili 

Yurdumuzun çeşitli yerlerinde büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerimiz 
özellikle ilk atamada eşleriyle farklı illere gitmek durumunda kalmaktadır. Bu durum hem 
öğretmenlerimizin verimli çalışmasını engellemektedir.Evli iken ilk atama ile göreve başlayan 
öğretmenlerin stajyerliklerinin kalkması beklenmemelidir. 

Buna göre; 

1- Eş durumu tayinlerinden stajyerliklerin kalkıp kalkmamasına bakılmaksızın 
atama yapılması düşünülmekte midir? 

2- Bu konuda bakanlığınızca yapılmış bir çalışma bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/^( ~£& /O(/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 29.12.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın îsmet BÜYÜKATAMAN'ın "Stajyerlikte eş durumundan tayine 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/6222 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızca eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi bakımından, 
öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri 04.03.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik, düzenlenmesi aşamasında gerek ilgili birimler ve 
gerekse valiliklerden alınan geri bildirimler dikkate alınarak hazırlanmış, adaylık sürecinde yer 
değiştirme işlemlerinin eğitim ve öğretimi olumsuz etkilememesi, aday öğretmenlerin eğitim 
programlarına katılmaları ve adaylık kaldırma işlemlerinin tamamlanmasında -örneğin; temel 
eğitime katılan personelin atandığı yerde adaylık eğitim programı açılmaması nedeniyle 
hazırlayıcı eğitimi alamaması veya her iki eğitimi almasına karşın son atandığı yerde uygulamalı 
eğitim bakımından yeterli süre çalışılmamış olmasından dolayı adaylık kaldırma işlemlerinin 
yapılamaması gibi- olumsuzluklarla karşılaşılmaması bakımından, aday öğretmenlerin adaylıkları 
kaldırıldıktan sonra özür durumlarına bağlı yer değiştirmelerine imkân verilmiştir. 

Aday öğretmenlerin yer değiştirme başvurusunun kabul edilmeyeceğine ilişkin söz konusu 
Yönetmeliğin 20'nci maddesinin 8'inci fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle 
Bakanlığımız aleyhine idari davalar açılmış, Danıştay 2'nci Dairesinin 02.10.2006 tarihli ve 
2006/650 Esas sayılı kararıyla, bu hükmün yürütülmesinin durdurulması istemi reddedilmiş ve 
hâlen davanın esastan görüşülmesi devam etmektedir. " " ' " ' < • . . , 

Ayrıca, Bakanlığımızca anılan hükmün değiştirilmesine yönelik olarak' yürütülen herhangi 
bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, Van 'daki bir öğretmen atamasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELlK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. f \ 

Beytullah YAĞIZ adlı öğretmenin 57.172 KPSS10 puanı ile Van iline 4/B'li sözleşmeli 
öğretmen olarak atanmasının şaibeli olduğu Türk Eğitim-Sen tarafından açıklanmış, haber 
Hürriyet Gazetesi'nde "Bakan Bey, bu nasıl tayin" başlığıyla, 06.12.2008 tarihinde 
yayınlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Hürriyet Gazetesinin "Bakan Bey, bu nasıl tayin" haberi üzerine; 
06.12.2008 tarihinde internet sitesinde açıklama yapmıştır. 

Buna göre; 

1-Milli Eğitim Bakanlığının basın açıklamasında "Kamuoyunca da bilindiği üzere, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli 
personelin KPSS puanı ile görevlendirilmesi 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi 
Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Esaslar yayınlanmış ve bu tarihten sonra KPSS puan türüne göre sözleşmeli 
öğretmen görevlendirilmesi ilk defa 22 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir." 
denilmiştir. Bu açıklamadan 28 Haziran 2007 tarihinden önce KPSS Puanının kullanılmadığı 
ve görevlendirmelerde KPSS 10 puan türüne gerek kalmadığı anlaşılmaktadır. 

Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; "Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik" görevlendirilmesi 
işlemleri- 2005/78 nolu Personel Genel Müdürlüğünün genelgesi çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. 4/C kapsamında görevlendirilen öğretmenler Danıştay kararı gereğince 
4/B kapsamına alınmaları ise 2006/58 nolu genelge ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu görevlendirilmesini düzenleyen her iki genelge ve ilgili diğer kılavuzlarda her zaman 
KPSS 10 puan üstünlüğü gözetilmiştir. 

4/C ve 4/B kapsamında yapılan tüm öğretmen görevlendirmelerinde KPSS 10 puan üstünlüğü 
aranmasına rağmen Beytullah YAĞIZ, Van İli Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli 
Matematik öğretmeni olarak nasıl görevlendirilmiştir? Basın açıklamasında neden KPSS 
puanı gerekmediği vurgusu yapılmıştır? 
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2-Matematik alanında; 
2005-1- Matematik öğretmeni alınmamıştır. 
2005-2- KPSS10 taban puanı 85'dir. 
2005-78 No'lu Genelge kapsamında KPSS10 puanı 80'dir. 
2006-1- KPSS10 puanı 90'dır. 
2006-2- KPSS10 puanı 90'dır, daha sonra 87 olmuştur. 
2007-1 - Matematik öğretmeni alınmamıştır. 
2007-Aralık KPSS10 puanı 90'dır. Bu taban puanlar incelendiğinde en düşük puanın 80 
olduğu görülecektir. 

Beytullah YAĞIZ'm puanlan ise; 2005 yılında 39.523, 2006 yılında 56.900, 2007 yılında 
57.172, 2008 yılında 58.608'dir. Dolayısıyla Beytullah YAĞIZ 4/C'li matematik öğretmeni 
olarak atanabilecek puana ve başvuru hakkına hiçbir zaman sahip olmamıştır. Durum böyle 
iken Beytullah YAĞIZ'm görevlendirilmesinde hangi kriter kullanılmıştır. Sizin Van ili 
Milletvekili olmanız bu görevlendirmede etkili olmuş mudur? 

3-AKP'nin Van İl Genel Meclis Üyesi olan Seyfettin YAĞIZ'la, 4/B kapsamında sözleşmeli 
öğretmen olarak görevlendirilen Beytullah YAĞIZ'm bir akrabalık ilişkisi var mıdır? Kardeş 
oldukları doğru mudur? 

4-Beytullah YAĞIZ hangi tarihte ve hangi KPSS puanı ile 4/C kapsamında görevlendirilmiş 
ve hangi tarihte 4/B kapsamına alınmıştır? 

5-Basın açıklamasında "Adı geçen öğretmenin göreve başlatılması atama değil bir 
görevlendirmedir." İfadesi yer almaktadır. Fakat sürekli olarak Sözleşmeli öğretmenlerle 
kadrolu öğretmen arasında bir fark bulunmadığını söylemektesiniz. Yapılan öğretmen 
atamalarıyla gurur duymaktasınız. Bu çelişki değil midir? 

6-Beytullah Yağız'ı, 25 Haziran 2007 tarihinde görevlendirdiğinizi iddia etmektesiniz fakat 
hiçbir zaman Haziran ayında öğretmen ataması veya görevlendirilmesi yapılmamıştır. Bu 
tarihte başka atama ve görevlendirmeler var mıdır? Kimlerdir ve neye göre atanmış veya 
görevlendirilmişlerdir? Yoksa kişiye özel bir atama veya görevlendirme mi yapılmıştır? 

7-Basın açıklamasında "Beytullah YAĞIZ'm 4/C kapsamında görevlendirildiğini, ancak 
yargının 4/C uygulamasını iptal etmesi nedeniyle 25.06.2007 tarihinde Bakan onayı ile 
4/B'li olarak görevlendirildiğini" iddia etmektesiniz yine basın açıklamasındaki "Aksi bir 
tutumun olduğunu iddia edenler de dâhil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim 
organlarına atama işlemlerimizin tüm detaylarını açmaya hazırız." İbaresinden hareketle 
Beytullah YAĞIZ'm görevlendirme, atama ve belgelerini kamuoyuna açıklayacak mısınız? 

8-Hiç bir dönemde KPSS 10 puanı Matematik alanı için 80 puandan aşağıda olmamıştır 
Beytullah YAĞIZ hiçbir zaman KPSS 10 puanından 58.068 puanın üzerinde puan 
alamamıştır. Hal böyle iken bu kişi hangi dönemde hangi puanıyla başvuruda bulunmuştur? 
Basın açıklamasındaki "...bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve 
müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıkları başvurular değerlendirilmiş, 
bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri 
gerçekleştirilmiştir". İbaresine görç Beytullah YAĞIZ'dan alınan Başvuru belgelerini 
kamuoyu ile paylaşacak mısınız? 
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9-Basın açıklamasının " bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan 
onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'm 
görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların 
yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 25.06.2007 
tarihinde gerçekleştirilmiştir." İbaresinden görevlendirmenin Haziran 2007 de okullar 
kapandıktan sonra öğretmen ihtiyacı da gözetilerek yapıldığı anlaşılmaktadır. 25 Haziran 
2007 tarihinde Van İli Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesinde Matematik öğretmeni ihtiyacı nasıl 
hâsıl olmuştur? 

10-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sitesinde bulunan atamalara esas 
olan sayısal veriler incelendiğinde Matematik alanında minimum puan 81,962, 89,626 ve 
92,768 olarak oluşmuş ve hiçbir zaman Van ilimize Matematik öğretmeni de 
görevlendirilmemiştir. 2005 yılından 2007 Aralık ayına kadar Kılavuz ve genelge eklerinde 
Van ili için Matematik öğretmeni ihtiyacı belirtilmemiştir. Van ilimize Beytullah YAGIZ'ı 
ilgilendiren dönemde hiçbir zaman Matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir. Sadece 
Aralık-2007 Döneminde 3 Lise Matematik alanından öğretmen görevlendirilmiştir. Hal böyle 
iken Beytullah YAĞIZ nasıl görevlendirilmiştir. 

11-Beytullah YAĞIZ'ın Sigorta dökümünden 30 Eylül 2005 de "1001639" nolu işyerinde 
göreve başladığı anlaşılmaktadır. Bu İşyeri Bakanlığınıza ait bir iş yeri ise adı nedir? 

12- Beytullah YAĞIZ'ın Sigorta dökümünden aynı iş yerinde 2008/7 ayında 2.721,27 
YTL, 2.111,50 YTL ve 2.721,27 YTL olmak üzere üç ayrı kazanç elde ettiği 
görülmektedir. 

Hâlbuki 4/B kapsamında görev yapan öğretmenlerin sigorta dökümlerinde aynı aya ait 
kazançlarda bir öğretmende 1.297,09 YTL başka bir öğretmende 1.270,74 YTL, başka 
bir öğretmende 1.507,20 YTL kazanç elde ettikleri görülmektedir. Beytullah YAĞIZ 
2008/7 ayında neden üç ayrı kazanç elde etmiştir. Diğer 4/B kapsamında görevlendiren 
öğretmenlerde bu tür kazançlar bulunmakta mıdır? Beytullah YAĞIZ başka işlerden de 
kazanç elde etmekte midir? 

13-Basın açıklamasının "Haberde adı geçen "57 alan adamın puanı 90 olarak 
değiştirirsen sistem onu otomatik olarak atar" sözü doğru değildir. Herhangi bir puan 
değişikliği yapılmamıştır." İbaresine göre puan değişikliği yapılmadıysa hangi değişiklik 
yapılarak Beytullah YAĞIZ görevlendirilmiştir 

14-Seçimlere (22 Temmuz 2007 Seçimlerine) bir aydan daha az süre kala, atama dönemi 
olmayan, okulların kapanmış olduğu bir dönemde böyle bir görevlendirmenin yapılmasının 
nedeni nasıl açıklanabilir. 

15-Beytullah YAĞIZ'ın görevlendirildiğine dair resmi belgeleri Kamuoyuna 
açıklayamazsamz Basın açıklamasının "Açıklamadan da anlaşılacağı gibi sendika başkanı 
bir dizi yanlış ve yalan beyanlarda bulunmuştur." , "İdeolojik saplantılarla yapılan 
sendikacılık bu olsa gerektir." İbarelerine göre Türk Eğitim-Sen Sendikası Genel Başkanı 
İsmail KONCUK beyden özür dileyecek misiniz? 

16-Beytullah YAĞIZ'ın görevlendirildiğine dair resmi belgeleri Kamuoyuna 
açıklayamazsamz sayıları 200 bini bulan öğretmen adayları ve Yüce Türk Milletinden özür 
dileyip istifa edecek misiniz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/^^ 7 ^ Pi /2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :29.12.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Saym İsmet BÜYÜKATAMAN'ın "Van'daki bir öğretmen 
atamasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/6223 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soruya konu iddialarla ilgili olarak basında yer alan haberler üzerine, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliğimiz tarafından, 06.12.2008 ve 03.01.2009 tarihli basm açıklamalarıyla 
konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılmış olup anılan basın açıklamalarının birer örneği ekte 
sunulmuştur. ^ ^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^ / 

> ^ VfcTir. Hüseyin ÇELİK) 
/ ' y S ^ Millî Eğitim Bakanı / 

EK/EKLER: 
1- Basın Açıklaması 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

Bakan Bey Bu Nasıl Tayin Haberiyle İlgili Basın Açıklaması 

06.12.2008 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan "Bakan Bey Bu nasıl tayin" başlıklı haberde 
Matematik atamaları için taban puan 90 olarak belirlendiği halde Beytullah Yağız'ın 50.172 puanı 
olmasına rağmen Van Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli Matematik öğretmeni atandığı ve 
02.01.2008 tarihinde görevine başladığı iddia edilmektedir. 

8uhaber5827 kez okunmuştur. 06.12.2006-MEB 

BASIN AÇIKLAMASI 

06.12.2008 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan "Bakan Bey Bu nasıl tayin" başlıklı haberde Matematik atamaları için taban puan 90 
olarak belirlendiği halde Beytullah Yağız'ın 50.172 puanı olmasına rağmen Van Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli Matematik 
öğretmeni atandığı ve 02.01.2008 tarihinde görevine başladığı iddia edilmektedir. 

Kamuoyunca da bilindiği Özere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4/B maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli personelin KPPS 
puanı İle görevlendirilmesi 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayınlanmış ve bu tarihten sonra KPPS puan türüne göre sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi İlk 
defa 22 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce, görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı ile 
belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 26 Haziran 2007 tarihinden önceki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-C 
maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler, bir takım sebeplerle 
zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıkları başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın 
öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'ın 
görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 
25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Açıklandığı üzere Beytullah Yağız için özel bir işlem yapılmayıp bakanlığımızın o tarihteki genel uygulamasıdır. 

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi sendika başkanı bir dizi yanlış ve yalan beyanlarda bulunmuştur. 

Haberde adı geçen "57 alan adamın puanı 90 olarak değiştirirsen sistem onu otomatik olarak atar" sözü doğru değildir. Herhangi bir puan 
değişikliği yapılmamıştır. 

İddianın aksine görevlendirme 2007 yılı Aralık döneminde değil 2007 Haziran döneminde yasal çerçevede yapılmıştır. 

Adı geçen öğretmenin göreve başlatılması atama değil bir görevlendirmedir. 

Görüldüğü üzere sendika başkanının açıklaması son derece yakışıksızdır. Bakanlığımız kamuoyunca da bilindiği Özere İş ve işlemlerini 
Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. 
Aksi bir tutumun olduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim organlarına atama işlemlerimizin tüm 
detaylarını açmaya hazırız. 

Basınımızın da söz konusu haberi sendika başkanının söylemine dayanarak işin aslını araştırmadan üstelik suçlayan bir üslupla 
yayınlaması bir habercilik zafiyetidir. 

Sendika başkanının gazeteye yaptığı açıklamada, "kirli ilişkilerden" söz etmesi hem iftira hem de büyük bir talihsizliktir. Bir eğitimcinin 
konunun aslını bilmeden böyle ithamlarda bulunması, itham sahibi açısından hazindir. Bu sözlerini kendisine aynen iade ediyoruz. 
Bakanlığımızda öğretmen atamaları ile ilgili objektif kriterler, bütün kamuoyunun öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve basınımızın 
malumudur. Sendika başkanının bunlardan haberdar olmaması mümkün değildir. İdeolojik saplantılarla yapılan sendikacılık bu olsa 
gerektir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
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'Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak atandı' İddiasına Yalanlama 

Milliyet Gazetesi'nin bugünkü (03.01.2009) nüshasında "Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak 
atandı" başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 

Bu haber 11620 kez okunmuştur. 03.01.2009-MEB 

BASIN AÇIKLAMASI 

Milliyet Gazetesi'nin bugünkü (03.01.2009) nüshasında "Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak atandı" başlıklı haberle ilgili olarak 
aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 

S0z konusu haberde, CHP Milletvekili Sayın Isa Gök'ün TBMM Başkanlığı'na verdiği ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Doç. Dr. Hüseyin 
Çelik'ln cevaplamasını istediği soru önergesinde "Beytullah Yağız" isimli Matematik öğretmeninin atanmasına ilişkin İddialara yer 
verilmektedir. 

Öncelikle söz konusu öğretmenin atanması ile ilgili iddialar 6 Aralık 2008 tarihinde aynı gruba bağlı Hürriyet Gazetesi'nde "Bakan Bey bu 
nasıl tayin" başlığıyla bir sendikanın iddiasına dayandırılarak haberieştirilmiştlr. Basın Müşavirliğimiz tarafından, aynı gün yapılan basın 
açıklaması ile söz konusu sendikanın iddiaları detaylı bir şeklide yalanlanmıştır. Bunun yanında 21 Aralık 2008 Pazar günü TBMM Genel 
Kurulu'nda Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından konu tekrar gündeme getirilmiş ve Sayın 
Bakanımız tarafından ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen CHP Milletvekili Sayın Isa Gök'ün, daha önce defaatle cevaplandırılmış ve yalanlanmış bir iddiayı tekrar gündeme 
getirmesi düşündürücüdür. Bu konuda sayın vekil ya gündemin çok gerisinde ve dışında kalarak Bakanlığımız ile ilgili gelişmeleri takip 
etmiyor ya da art niyetli çevrelerce kendisine ulaştırılan ancak ilgisi olmayan bir bilgiyi sorgulamadan soru önergesine konu etmiştir. 

Konuyu haberteştlren Gazetenin, bir siyasi parti milletvekiline ait iddiayı haberleştirmesine karşın, onun çok öncesinde yayınlanmış cevabı 
görmemezlikten gelmesi İse hiçbir iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bu şekildeki bir gazetecilik medyanın güvenirliğine zarar vermektedir. 

Konunun önemine binaen 6 Aralık 2008 tarihli basın açıklamasını bir kere daha yayınlıyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
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19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. \ \ 

\ \ 

\ \ 
İsmefBÜ 

Bursa 

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıktan atamalarla ilgili elimize iki adet atama kararı ulaştı. 
Atama kararının ilkinde, duyuruya çıkılmadan bir okula müdür ataması yapılmakta, diğerinde 
ise daha önce öğretmenlik görevinden çekilen bir kişi öğretmen kadrosuna açıktan 
atanmaktadır.. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Diyarbakır İl Milli Eğitim 
müdürlüğüne yazılan 10.11.2008 tarih ve 166801 sayılı yazıda; C.Ö'nün 10.11.2008 tarih ve 
103554 sayılı atama kararnamesi ile atandığı ve îl Milli Eğitimden Gerekli işlemin yapılması 
istenilmektedir. 

Öğretmenin branşı: Model Öğretmenliğidir.Atanma tarihi: 10.11.2008 dir.Öğretmenl961 
doğumludur.İkamet ettiği yere atanmıştır.Atanan öğretmen daha önce de öğretmen olarak 
çalışırken herhangi bir nedenle bu görevinden ayrılmış bu nedenle de açıktan atanmıştır. 

Bu Bilgiler Işığında Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Kılavuzu gereğince; 

2008-2 Atama Dönemi Takvimi incelendiğinde: 

"Başvuruların Kabul Edilmesi 05-18 Ağustos 2008. Atamaların Yapılması, Sonuçların Basın 
ve İnternet Yoluyla Duyurulması 21 Ağustos 2008 

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlamaları Sonuçların Duyurulduğu Tarihten 
İtibaren" olduğu görülmektedir. Bu takvime göre 10.11.2008 tarihinde düzenlenen 
kararnamenin 2008-2 atama döneminde başvuru alınarak yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Atanan kişinin kararnamesinden açıktan atandığı anlaşılmaktadır. Fakat Kılavuzun 4.1.2. 
Açıktan Atama maddesindeki; "Açıktan atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, 40 

YUKATAMAN 
Milletvekili 
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yaşından gün almamış olmak, KPSS'ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip 
olmak şartları aranmaz." hükümlerine göre; 1961 doğumlu birisinin açıktan atanmasının da 
mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.. 

Kılavuzda ne ilk defa atamada nede diğer atama türlerinde model öğretmenliği ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Buna göre; 

1- İddia edilen bu atamalar doğru mudur? Eğer doğruysa binlerce aday 
arasından neden sadece bu iki kişi seçilmiştir? 

2- Atamalarda kayırma olmadığını her fırsatta söyleyen bakanlığınız, bu 
durum karşısında ne diyecektir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/£r/,£ 7_£/O(/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :29.12.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'ın "Bazı atamalarla ilgili iddialara 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/6224 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Model branşında Diyarbakır iline yapılan Cengiz ÖZER'e ait açıktan atama, 
yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ y 

S DiBtfDr. Hüseyin ÇELürj 
Y >S Millî Eğitim Bakanı / 

-1146 -



TBMM B: 52 3 .2 .2009 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, e-devlet uygulamasında köy öğretmenlerinin 
durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6225) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazıtı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederimi 

İ s ı î î e l ^ Y U K A T ^ A N 
Bursa Milletvekili 

Özellikle doğu bölgelerinde köylerde öğretmenlik yapan öğretmenler bir çok sıkıntı ile 
karşılaşmaktadırlar. Telefonu çekmeyen, interneti olmayan köylerde, mezralarda 
çalışmaktadırlar. On - on beş haneli mezralarda çalışan öğretmenler vasıta olmamasından 
dolayı haftalarca köyden ilçe merkezine bile gelememektedirler. Yolun karlarla kapanması 
durumunda ise aylarca ilçe merkezine inemeyen öğretmenlerimiz mevcuttur. 

Buna göre; 

1 - E-devlet uygulaması kapsamında öğretmenlerimiz öğrencilerle ilgili bilgileri, 
sınav sonuçlarını, performans ödevlerini vs internet marifetile 
www.meb.gov.tr adresine yüklemek zorundadırlar. Köyünde internet değil, 
elektriği dahi olmayan bu öğretmenlerimiz bu uygulamayı nasıl 
gerçekleştirecektir? 

2- Bu konuda bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞlTlM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/V<£ 1% fc(/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :29.12.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'ın "e-devlet uygulamasında köy 
öğretmenlerinin durumuna ilişkin" îlgi yazı eki 7/6225 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 2006-2007 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren ilköğretim 
okullarımızın tamamının öğrenci ve kurum bilgileri e-okul sistemine yüklenmiştir. 
öğrencilerimizin kayıt, nakil ve öğrenci dosyası bilgileri sistem üzerinden yapılmakta, karne, 
diploma, sınıf geçme ve teşekkür, takdir gibi belgeler sistemden alınmaktadır. 2008-2009 
eğitim-öğretim yılında sisteme kayıtlı olmayan hiçbir ilköğretim okulumuz bulunmamaktadır. 
İnternet bağlantısı olmayan okullardaki öğretmenler okullarına en yakın ilköğretim okuluna 
veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne giderek bu bilgileri e-okul sistemine işlemektedirler. 
Bugüne kadar Bakanlığımıza konuyla ilgili yansıyan herhangi bir problem bulunmamaktadır. 

2. Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde internete 
erişimini sağlamak üzere, Türk Telekom A.Ş. ile iş birliği yapılmış ve 22.12.2008 tarihi 
itibarıyla lise ve dengi okulların %100'ü, ilköğretim okullarının % 94'ü olmâk.üzere yaklaşık 
12 milyon öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kurumuna internet erişimi sağlanmış 'olup ' ' 
internet erişimi bulunmayan okullarımıza internet erişimi sağlama çalışmaları türri hızıyla 
sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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21. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Bursa 'da depreme karşı güçlendirilmesi gereken okul 
binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Daha önce vermiş olduğum soru önergelerinden bir tanesine gelen yanıtta; 

Yaşanan depremler sonrasında, Bursa ilinde, İl genelinde 3. ve 4. öncelikle 

güçlendirilmesi gereken 18 okul binasının bulunduğu yer almaktadır. 

Bahsi geçen bu 18 okul binası hangileridir ve bulunduğu yerler nereleridir ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ ^ 4 , l t P / o | /2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :29.12.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Bursa'da depreme karşı 
güçlendirilmesi gereken okul binalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/6226 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca, Sayın Milletvekilinin 7/5065 esas numaralı soru önergesine 
03.12.2008 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/6004 sayılı yazıyla verilen cevapta belirtilen 
söz konusu 18 okula ilişkin bilgileri içeren liste ekte sunulmuştur. ^^^-— 

Bilgilerinize arz ederim. ^̂ --— ) 

y ^ pof. Dr. Hüseyin CELİ 
/ yS Millî Eğitim Bakanı 

EK/EKLER: \ ~ * ^ 
1-Liste 
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BURSA İL GENELİNDE 3. VE 4. ÖNCELİKLE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN 18 
OKUL BİNASININ BAĞLI OLDUĞU İLÇE VE OKUL İSİMLERİ 

SDİANO İLÇE ADI 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-

Osmangazi 
Osmangazi 
Osmangazi 
Yıldırım 
Osmangazi 
Nilüfer 
Nilüfer 
Osmangazi 
Yıldırım 
Yıldırım 
Yıldırım 
Osmangazi 
Osmangazi 
Nilüfer 
Nilüfer 
Nilüfer 
Kestel 
Gürsu 

OKUL ADI 

Gazi İlköğretim Okulu - 32 Derslik 
Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası 1ÖO - 25 Derslik 
Fertur İlköğretim Okulu - 24 Derslik 
Setbaşı İlköğretim Okulu - 20 Derslik 
Osmangazi Lisesi - 22 Derslik 
Nedim öztan İlköğretim Okulu - 16 Derslik 
Ahmet Uyar İlköğretim Okulu - 19 Derslik 
Yusuf Köstem İlköğretim Okulu - 18 Derslik 
Selçuk Hatun İlköğretim Okulu - 19 Derslik 
Yunus Emre İlköğretim Okulu - 23 Derslik 
Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu -15 Derslik 
Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası llköğ. Ok -21 Derslik 
Şükrü Şenkaya İlköğretim Okulu-18 Derslik' 
Süleyman Cura İlköğretim Okulu - 19 Derslik 
Kayapa ilköğretim Okulu - 9 Derslik 
Konaklı İlköğretim Okulu - 9 Derslik 
Atatürk îlköğretim Okulu - 20 Derslik 
Hacı Huriye Tinç İlköğretim Okulu - 11 Derslik 
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22.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/6234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.12.2008 

10.11.2005 tarih ve 25989 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti Dinlenmesi Sinyal Bilgilerinin 

Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi l'inci 

fıkrasında "Hakim kararları ile yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu 

tespit edilen yazılı emirler, ilgili kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve nezaretinde 

yerine getirilir" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması 

için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iletilen hakim kararı ve ilgili kurumlardan 

gönderilen yazılı emir sayısı kaçtır? 

2. Söz konusu mahkeme kararları ve talepler doğrultusunda yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç adet iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi ve kayda alınması işlemi gerçekleştirilmiştir? 

3. Söz konusu kararların ilgili yönetmeliğin 13'üncü maddesinde sayılan suçlara 

dağılımı nedir? Söz konusu kararların ilgili kurumlara dağılımı nedir? 

4. Ayrı olarak belirtilmek kaydıyla, anılan yönetmeliğin 5'inci, 6'ncı, 7'nci 

maddeleri ikinci fıkraları hükmünce Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilerek ilgili kuruma iade 

edilen talep sayısı ve iade gerekçeleri nedir? 

5. Anılan yönetmeliğin 17'nci maddesi hükmünce Başbakanlık Makamına kaç 

defa bilgi verilmiştir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/<5> h l ^ 3 

Konu :Adana Milletvekili 
Sayın Hulusi GÜVEL'in 
yazılı soru önergesi. 

0 2 ŞUBAT 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 29.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/6234 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
Cevap formu 
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f ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 

7/6234 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

10.11.2005 tarih ve 25989 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti Dinlenmesi Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon 
iletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu 
maddesi l'inci fıkrasında "Hakim kararlan ile yapılan inceleme sonucunda bu 
Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, ilgili kurum görevlilerince 
Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirilir" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

SORULAR: 

1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda 
alınması için Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına iletilen hakim karan ve ilgili 
kurumlardan gönderilen yazılı emir sayısı kaçtır? 

2. Söz konusu mahkeme kararlan ve talepler doğrultusunda yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç adet iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması işlemi gerçekleştirilmiştir? 

3. Söz konusu kararlann ilgili yönetmeliğin 13'üncü maddesinde sayılan 
suçlara dağılımı nedir? Söz konusu kararlann ilgili kurumlara dağılımı nedir? 

4. Ayrı olarak belirtilmek kaydıyla, anılan yönetmeliğin 5'inci, 6'ncı, 7'nci 
maddeleri ikinci fıkraları hükmünce Yönetmeliğe aykınlığı tespit edilerek ilgili 
kuruma iade edilen talep sayısı ve iade gerekçeleri nedir? 

5. Anılan yönetmeliğin 17'nci maddesi hükmünce Başbakanlık Makamına kaç 
defa bilgi verilmiştir? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Haberleşme Hürriyeti 
Başlıklı 22. maddesi "(Değişik: 3.10.20014709/7 md.) Herkes, haberleşme 
hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalannın 
hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak 
usulüne göre verilmiş hakim karan olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili 
merciin karan yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, karannı 
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. İstisnalann 
uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlan kanunda belirtilir." hükmünü amirdir. 

Öte yandan, 5397 sayılı yasa ile değişik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 ş m h Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun ek 7'nci, 10/3/1983 tarihli ve 2803 Sayılı'Jand^ma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun ek 5 inci ile 1/11/1983 tarihlî ve;29J7^ay|ı 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nuıvi6;n^i mada$l<Şr|; 
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"Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen 
kayıtlar, birinci fıkrada- belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve 
kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı 
işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır." hükmünü 
amirdir. 

10 Kasım 2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmi Gazete'de, Başbakanlık tarafından 
yayımlanan, "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, 
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Yönetmelik"in 4 üncü maddesinde; 

"Haberleşmenin gizliliği esastır. Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller 
dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, 
dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez ve kayda alamaz. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen 
kayıtlar ve bilgiler, Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 
tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve usul dışında kullanılamaz. 

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik 
esastır." denilmektedir. 

14 Şubat 2007 tarihli ve 26434 Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi 
Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası; "Dinleme, iletişimin kayda alınması 
suretiyle yapılır ve gizlilik kurallarına tam uyularak gerçekleştirilir." hükmünü 
amirdir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Soruşturmanın gizliliği" başlıklı 
157 nci maddesi; "Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma 
haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir." 
hükmünü amirdir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında; 
"Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince 
gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin 
gizliliğinin ihlali açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz." hükmünü amirdir. 

Yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde; kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi emredici bir hüküm olduğu ve bu hususta herkesi 
bağladığı ayrıca cezai sorumluluk da getirdiğinden sözkonusu sorularda ifade edilen 
hususlara ilişkin bilgi verilmesinin uygun olamayacağı değerlendirilmektedir, ü * ,< 

Öte yandan, ilgili yönetmeliğin 17'inci maddesi hükmünce, B^baka^İıkça]biX« . 
güne kadar Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığından herhangi bir b}lgi .tâlebirtaç l 
bulunulmadığı gibi bu konuda Başbakanlığa herhangi bir bilgi de verilmemiştir.'%«" v 
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23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya Havaalanının etkin kullanılamamasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/6237) 

TBMM Başkanlığına 

18.12.2008 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sn. Binali Yıldırım 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Konya, yurtiçi ve yurtdışı yolcu potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. 

Mevcut havaalanı her ne kadar tüm birimleriyle sivil havaalanı niteliğinde değil 
ise de , pist özellikleri ve kulenin 24 saat çalışması sebebiyle, Konya-îstanbul ulaşımı dışındaki 
talepleri de karşılayacak özelliklere sahiptir. Nitekim Hac döneminde ve yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın yaz mevsiminde yoğun olarak geldikleri dönemlerde de düzenlenen ek sefer 
uçuşlarını rahatlıkla karşılamaktadır. 

Hal böyle olmasına rağmen havaalanında görevli olan personelin 24 saat ve 
vardiya usulü çalışmaması sebebiyle, gümrük ve diğer hizmetlerin süreklilik kazanmadığı ve 
bu yüzden de uçuş maliyetlerinin arttığı, bunun sonucunda da Konya'ya yapılması gereken 
uçuşların, yolcu talebinin aksine başka vilayetlere kaydırıldığı bilinmektedir. 

Bu uygulamayla hem Konya'ya yönelik taleplere cevap verilememekte ve hem 
de Konya ekonomisi hak ettiği imkanlardan yararlanamamış olmaktadır. 

Açıkladığımız sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını ve 
belirttiğimiz taleplerin Bakanlığınız tarafından dikkate alınmasını 
önermek amacıyla, iş bu önergenin verilmesi zorunluluğu doğmuştur; 

Askeri bakımdan da bir engelin olmadığı bilinmekte olmasına, kulenin 24 saat 
görev yaptığı açık olmasına göre; gümrük ve diğer hizmetlerin 24 saat aralıksız ve vardiya 
usulü sürdürülmesi yolunda neden herhangi bir çalışma yapılmamaktadır? 

Hizmetlerin bu şekilde yapılmasını engelleyen' personel eksikliği mi söz 
konusudur? 

Böyle bir eksiklik var ise, bunun giderilmesi yoluna neden gidilmemektedir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/,eb fol $j 
Konu :Konya Milletvekili Sayın 

Atilla KART'ın 
yazılı soru önergesi. 

0 c ŞUBAT 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 29.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10623 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/6237 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

• ^ 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 

- 1 1 5 6 -



TBMM B: 52 3 .2 .2009 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN 
7/6237 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Konya, yurtiçi ve yurtdışı yolcu potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. 

Mevcut havaalanı her ne kadar tüm birimleriyle sivil havaalanı niteliğinde 
değil ise de, pist özellikleri ve kulenin 24 saat çalışması sebebiyle, Konya-İstanbul 
ulaşımı dışındaki talepleri de karşılayacak Özelliklere sahiptir. Nitekim Hac 
döneminde ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaz mevsiminde yoğun olarak 
geldikleri dönemlerde de düzenlenen ek sefer uçuşlarını rahatlıkla karşılamaktadır. 

Hal böyle olmasına rağmen havaalanında görevli olan personelin 24 saat ve 
vardiya usulü çalışmaması sebebiyle, gümrük ve diğer hizmetlerin süreklilik 
kazanmadığı ve bu yüzden de uçuş maliyetlerinin arttığı, bunun sonucunda da 
Konya'ya yapılması gereken uçuşların, yolcu talebinin aksine başka vilayetlere 
kaydırıldığı bilinmektedir. 

Bu uygulamayla hem Konya'ya yönelik taleplere cevap verilememekte ve hem 
de Konya ekonomisi hak ettiği imkanlardan yararlanamamış olmaktadır. 

Açıkladığımız sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını ve 
belirttiğimiz taleplerin Bakanlığınız tarafından dikkate alınmasını önermek amacıyla, 
iş bu önergenin verilmesi zorunluluğu doğmuştur; 

SORULAR: 

1- Askeri bakımdan da bir engelin olmadığı bilinmekte olmasına, kulenin 24 
saat görev yaptığı açık olmasına göre; gümrük ve diğer hizmetlerin 24 saat aralıksız 
ve vardiya usulü sürdürülmesi yolunda neden herhangi bir çalışma yapılmamaktadır? 

2- Hizmetlerin bu şekilde yapılmasını engelleyen personel eksikliği mi söz 
konusudur? 

3- Böyle bir eksiklik var ise, bunun giderilmesi yoluna neden gidilmemektedir? 

CEVAPLAR: 

26.10.2007 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 
imzalanan " Sivil Havacılık İşletmelerinin Askeri Meydanlardan Yararlanabilmesinin 
Esaslarını Düzenleyen Genel Protokol " kapsamında, serbest kullanım statüsünde 
bulunan Konya Hava Alanının; 24 saat esasına göre Sivil Havacılık İşletmelerinin 
kullanımına açılması halinde, hava trafik hizmetleri ile diğer müşterek hizmetlerin 
Konya Hava Alanı Komutanlığınca sağlanıp sağlanamayacağına dair Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup, cevap beklenmektedir. 

DHMİ Genel Müdürlüğünce Konya Hava Alanında 87 adet^er$onel istihdam 
edilmektedir. Hava Alamnda mevcut hizmetlerin sürdürülmesinde -h%Jiangi bir 
personel eksikliği yaşanmamakla birlikte; Sivil Havacılık İşletriıeleîiry.rîstalepleri 
doğrultusunda, Hava Alanının 24 saat esasına göre kullanımına açılması burumunda 
doğabilecek personel eksikliği ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. , y, V 
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24- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, Paris Turizm Müşavirliği Ateşe Yardımcılığına yapı
lan atamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/6240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Fransa İslam Konseyi Başkam olan Hasan Yavuz, 2004 yılında Başbakanlık 
müşavirliği görevine atandıktan sonra, geçtiğimiz Ağustos ayında da gerekli hiçbir 
sınavdan geçirilmeden Paris Turizm Müşavirliği Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcılığı 
makamına atanmıştır. Oysa ülkemizde yurtdışında temsil edebilmek için atanan kişilerin 
gerekli liyakate sahip olup olmadığım ölçmek için, memuriyete giriş sürecinden itibaren 
çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Çünkü ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil kabiliyetine 
sahip kişilerin varlığı, özellikle üye olma sürecinde bulunduğumuz AB ile ilişkilerimizin 
olumlu anlamda ilerlemesi için de çok önemlidir. Ancak, iddialara göre Hasan Yavuz, 
atandığı makamın gerektirdiği hiçbir niteliğe sahip olmadığı gibi, benzeri atamalar için 
gerekli olan hiçbir ölçücü sınavdan da geçmemiştir. Bu çerçevede; 

1. Paris Turizm Müşavirliği Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcılığı makamına atanan 
Hasan Yavuz, ilgili atamanın gerektirdiği herhangi bir sınavdan başarılı olmuş mudur? 

2. Hasan Yavuz'un hiçbir sınavdan geçirilmeden, liyakat ilkesine aykırı olarak böylesi 
önemli bir makama atandığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise 
gerçekleştirilen atamanın gerekçesi nedir? 

3. Ataması gerçekleştirilen Hasan Yavuz, Paris Turizm Müşavirliği Kültür ve Tanıtma 
Ataşe Yardımcılığı görevini layıkı ile yerine getirebilmesi için gereken ne gibi eğitim 
ve niteliklere sahiptir? 

4. Bugüne dek Hasan Yavuz'un atandığı makama herhangi bir ölçücü sınav olmaksızın 
atanan herhangi bir kişi olmuş mudur? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ÎB.16.0.SGB.0.10.01.00/610 -%tyQ% {%> IC>2~ ' 2 0 0 9 

Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13/01/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-1113-3/118 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un 7/6240 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY/ 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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ADANA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 7/6240 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Fransa İslam Konseyi Başkanı olan Hasan YAVUZ, 2004 yılında Başbakanlık 
Müşavirliği görevine atandıktan sonra, geçtiğimiz Ağustos ayında da gerekli hiçbir 
sınavdan geçirilmeden Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Kültür ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcılığı makamına atanmıştır. Oysa ülkemizde yurt dışında temsil edebilmek 
için atanan kişilerin gerekli liyakate sahip olup olmadığını ölçmek için, memuriyete 
giriş sürecinde itibaren çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Çünkü ülkemizi yurt dışında 
başarıyla temsil kabiliyetine sahip kişilerin varlığı, özellikle üye olma sürecinde 
bulunduğumuz AB ile ilişkilerimizin olumlu anlamda ilerlemesi için de çok 
önemlidir. Ancak, iddialara göre Hasan YAVUZ, atandığı makamın gerektirdiği 
hiçbir niteliğe sahip olmadığı gibi, benzeri atamalar için gerekli olan hiçbir ölçücü 
sınavdan da geçmemiştir. Bu çerçevede; 

SORU 1: Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Kültür ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcılığı görevine atanan Hasan YAVUZ, ilgili atamanın gerektirdiği herhangi 
bir sınavda başarılı olmuş mudur? 

SORU 2: Hasan YAVUZ'un hiçbir sınavdan geçirilmeden, liyakat ilkesine 
aykırı olarak böylesi önemli bir makama atandığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar 
doğru ise gerçekleştirilen atamanın gerekçesi nedir? 

SORU 3: Ataması gerçekleştirilen Hasan YAVUZ, Paris Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcılığı görevini layıkı ile yerine 
getirilebilmesi için gereken ne gibi eğitim ve niteliklere sahiptir? 

SORU 4: Bugüne dek Hasan YAVUZ'un atandığı makama herhangi bir ölçücü 
sınav olmaksızın atanan herhangi bir kişi olmuş mudur? 

CEVAP 1-2-3-4: 13 Ocak 2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel 
Hakkında Yönetmeliğin ( Değişik şekli 9 Mayıs 2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Genel Şartlar başlıklı 6'ncı maddesinde; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde öngörülen 
şartları taşımak, 

b) En az 4 yıllık yükseköğretinı.^frt^ûSfeplmak, 
c) Yabancı dil bilmek ve meşrçki y*eferRKK sınavında başarılı olmak, 
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d) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az 3 yıl çalışmış veya kendi 
mesleki alanında doktor unvanını almış olmak, 

e) Son 3 yılda olumlu sicil almış olmak, 
f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak 

şartları sayılmaktadır. 

09 Mayıs 2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren, Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde aynı yönetmeliğin 9' 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "seksen puan" ibaresi "yetmiş puan" 
olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, 
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora 
eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere 
görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngürülen yabancı dil yeterliliği 
belgesine sahip olma şartı aranmaz." denilmektedir. 

Dört yıllık fakülte mezunu olup Fransa Strasbourg II Üniversitesinde master, 
Fransa Marc Bloch Üniversitesinde doktora öğrenimi yapmış olan ve yukarıda 
belirtilen yurt dışı teşkilatında söz konusu göreve atama şartlarına haiz olduğu 
anlaşılan ve Başbakanlıktan da muvafakati alınarak 29/05/2008 tarihinde yapılan 
mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan Hasan YAVUZ'un 05/08/2008 tarihli ve 
2008/10301 sayılı müşterek kararname ile Paris Kültür ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcılığına ataması yapılmıştır. 

Bu nedenle hiçbir sınavdan geçirilmeden, liyakat ilkesine aykırı olarak böylesi 
önemli bir makama atandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 
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25.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'in, Kars 'taki bir türbenin korunmasına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/6259) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18/12/2008 

Gürcan DAĞDAŞ 
Kars Milletvekili 

Seçim çevrem olan Kars ilinin kuzey doğusunda şehre hakim Karadağ 
tepenin üzerinde büyük İslam alimi Şehit Arap Baba Hazretleri'nin türbesi 
mevcut olup, türbe bakımsızlıktan kaderine terk edilirken bu durum 
vatandaşlarımızın tepkisini çekmektedir. 

Her Cuma günü yüzlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edilen Türbede 
mezar taşının bulunmaması, sandukanın olmaması, mezar üzerinde muhtelif 
pisliklerin olması ve içerisinin su alması yürekleri burkmaktadır. Türbe geceleri 
kim olduğu belli olmayan kişilere ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; söz konusu türbenin ilgisizlik ve 
bakımsızlıktan kurtarılması yönünde Bakanlığınızca yapılan herhangi bir proje 
ya da çalışma mevcut mudur? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00/610—J2-I'39^> 0 3 / O Z / 2 0 0 9 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 09/01/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/10700 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Gürcan DAĞDAŞ'in 7/6259 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: 
Cevap 

J^^ 
Ertuğrul GÜNAY 

Bakan 
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KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRCAN DAĞDAŞTN 7/ 6259 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU: Seçim çevrem olan Kars ilinin kuzey doğusunda şehre hakim Karadağ 
tepenin üzerinde büyük İslam alimi Şehit Arap Baba Hazretleri'nin türbesi mevcut 
olup türbe bakımsızlıktan kaderine terk edilirken bu durum vatandaşlarımızın 
tepkisini çekmektedir. 

Her Cuma günü yüzlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edilen Türbede 
mezar taşının bulunmaması, sandukanın olmaması, mezar üzerinde muhtelif 
pisliklerin olması ve içerisinin su alması yürekleri burkmaktadır. Türbe geceleri kim 
olduğu belili olmayan kişilere ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; söz konusu türbenin ilgisizlik ve bakımsızlıktan 
kurtarılması yönünde Bakanlığınızca yapılan herhangi bir proje ya da çalışma 
mevcut mudur? 

CEVAP : Şehit Arap Baba Hazretleri türbesi ve türbenin bulunduğu Arap 
Tabyası Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/12/1993 
tarihli ve 596 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kars Valiliği 
koordinasyonunda 2008 yılında Kars ilinde bulunan 46 adet tabyanın korunması ve 
turizme kazandırılması amacıyla bir çalışma başlatılmış olup bu çalışma kapsamında 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık 
Makamından alınan 15/08/2008 tarihli ve 151109 sayılı olur ile Kars Valiliği 
koordinasyonunda Kars Tabyaları Bilimsel Damşma Kurulu oluşturulmuştur. 
Tabyalarının turizme kazandırılması için 2009 yılında tabyaların temizlik, 
ışıklandırma, çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 
turizme açılacaktır. 

Kars Valiliği koordinasyonunda çalışmalara başlayan Bilimsel Danışma 
Kurulu 24/10/2008 tarihinde ve 28/11/2008 tarihlerinde Kars ilinde yaptığı 
toplantılarda Kars Tabyalarının korunarak turizme kazandırması için aldığı 
kararlarla gerekli çalışmaları başlatmıştır. 

Kars Tabyaları Bilimsel Danışma Kurulu kararlan ile şehirdeki tabyalardan 
Karadağ Tepesinde bulunan ve 100.000 um2'lik geniş bir alanda kurulmuş Arap 
Tabya, Gemli Tabyası, Karadağ Taby^4Wtörg1*.|Jaba Türbesinin bulunduğu alanın 
tamamının tarihi sit alanı olarak i l^ru ' ldJ^^^f i^T^üze Müdürlüğünce bahse konu 

-1163 -



TBMM B:52 3 . 2 . 2009 

tabyaların bulunduğu Karadağ Tepesinin tarihi sit alanı olarak ilan edilmesi 
amacıyla hazırlanan rapor ve dokümanlar Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş olup Erzurum Bölge Kurulunun 2009 Ocak ayı 
sonunda yapacağı toplantıda bu konu ilk gündem maddesi olarak sıraya alınmıştır. 

Bilimsel Danışma Kurulunun ikinci toplantısında ildeki tabyalardan bir 
başkası olan Kanlı Tabyanın "Harp Tarihi Müzesi" olarak düzenlenmesi kararı 
alınmış olup bu konuda Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden 
görevlendirilen uzman Kasım 2008 ayında Kars ilinde gerekli incelemelerde 
bulunarak tabyanın müze binası olarak düzenlenmesi için çalışmalara başlamıştır. 

Yakın tarihimizde önemli bir yere sahip olan Kars Tabyalarının temizlik, 
ışıklandırma, çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarına 2009 yılı içerisinde hız 
verilerek Bakanlığımız ile Kars İl Özel İdaresinin sağlayacağı ödenekler ile mevcut 
tabyaların çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları yapılırken Arap Tabyası 
içerisinde bulunan Şehit Arap Baba Türbesinin de bakım ve onarımı yapılacaktır. 
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26.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, hukuka aykırı olduğu iddia edilen bir atamaya 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/6260) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Türk Eğitim - Sen Başkanı İsmail Koncuk'un iddiasına göre, AKP Van İl Meclis 

Üyesi Seyfettin Yağız'in kardeşi Beytullah Yağız KPSS'den 57.172 puan almasına karşın 

taban puanı 81.962 olan Van'ın Saray ilçesi Ahmet Nacar Lisesi'ndeki kadroya sözleşmeli 

öğretmen olarak atanmıştır. Binlerce öğrencimiz zor şartlar altında üniversite eğitimlerini 

tamamlamakta ve atanabilmek için KPSS'den yüksek puan alabilmek için büyük umutlarla 

çalışmalarına devam etmelerine rağmen, az sayıda kadro ilan edildiği için, birçok Eğitim 

Fakültesi mezunu işsizlik sorunu ile mücadele ederken, gerekli atama puanına sahip olmadığı 

halde, on binlerce kişinin hakkını yiyerek düşük puanlı bir kişinin istediği yere ataması 

yapılmasının hukuki hiçbir gerekçesi yoktur. Bu çerçevede; 

1. Beytullah Yağız'in atanabilmek için gerekli puanı almadığı halde, sözleşmeli 

öğretmen olarak istediği okula atamasının yapılmasının gerekçesi nedir? 

2. Gerçekleştirilen bu atamanın hukuka aykırı olduğu açıkken, mevcut olan 

hukuksuzluğu gidermek için ne gibi bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

3. Bahsi geçen hukuka aykırı atama ile ilgili sorumlular hakkında herhangi bir idari ya da 

cezai işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadı ise, böyle bir inceleme ya da soruşturma 

başlatılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ t, £ O 

Konu : Soru önergesi 

1£ M /2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :09.01.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10700 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un "Hukuka aykırı olduğu 
iddia edilen bir atamaya ilişkin" îlgi yazı eki 7/6260 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz tarafından, hâlen Bakanlığımız web sitesinde 
yer alan ve birer örneği ekte sunulan basın açıklamalarıyla soruya konu iddialara ilişkin 
gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1-Basın Açıklaması 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

'Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak atandı' İddiasına Yalanlama 

Milliyet Gazetesi'nin bugünkü (03.01.2009) nüshasında "Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak 
atandı" başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 

Bu haber 18172 kez okunmuştur. 03.01.2009-MEB 

BASIN AÇIKLAMASI 

Milliyet Gazetesi'nin bugünkü (03.01.2009) nüshasında "Gerekli puanın yarısıyla öğretmen olarak atandı" başlıklı haberle ilgili olarak 
aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 

Söz konusu haberde, CHP Milletvekili Sayın Isa GoKün TBMM Başkanlığı'na verdiği ve Muit Eğitim Bakanımız Sayın Doç. Dr. Hüseyin 
Çellk'ln cevaplamasını İslediği soru önergesinde "Beytullah Yağız" İsimli Matematik öğretmeninin atanmasına İlişkin iddialara yer 
verilmektedir. 

Öncelikle söz konusu öğretmenin atanması ile ilgili İddialar 6 Aralık 2008 tarihinde aynı gruba bağlı Hürriyet Gazetesinde "Bakan Bey bu 
nasıl tayin" başlığıyla bir sendikanın iddiasına dayandırılarak haberleştirilmiştir. Basın Müşavirliğimiz tarafından, aynı gün yapılan basın 
açıklaması He söz konusu sendikanın İddiaları detaylı bir eskilde yalanlanmıştır. Bunun yanında 21 Aralık 2008 Pazar günü TBMM Genel 
Kumlu'nda Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından konu tekrar gündeme getirilmiş ve Sayın 
Bakanımız tarafından ayrıntılı bir seklide cevaplandırılmıştır 

Bütün bunlara rağmen CHP Milletvekili Sayın Isa Gölfün, daha önce defaatte cevaplandırılmış ve yalanlanmış bir iddiayı tekrar gündeme 
getirmesi düşündürücüdür. Bu konuda sayın vekil ya gündemin çok gerisinde ve dışında kalarak Bakanlığımız İle ilgili gelişmeleri takip 
etmiyor ya da art niyetli çevrelerce kendisine ulaştırılan ancak İlgisi olmayan bir bilgiyi sorgulamadan soru önergesine konu etmiştir. 

Konuyu haberteştiren Gazetenin, bir siyasi parti milletvekiline alt İddiayı haberteştirmesine karşın, onun çok öncesinde yayınlanmış cevabı 
görmemezllkten gelmesi ise hiçbir iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bu şekildeki bir gazetecilik medyanın güvenirliğine zarar vermektedir. 

Konunun önemine binaen S Aralık 2008 tarihli basın açıklamasını bir kere daha yayınlıyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

06.12.2008-MEB 

BASIN AÇIKLAMASI 

06.12.2008 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan "Bakan Bey Bu nasıl tayin" başlıklı haberde Matematik atamaları için taban puan 90 
olarak belirlendiği halde Beytullah Yağız'ın 50.172 puanı olmasına rağmen Van Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli Matematik 
öğretmeni atandığı ve 02.01.2008 tarihinde görevine başladığı iddia edilmektedir. 

Kamuoyunca da bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4/B maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli personelin KPPS 
puanı ile görevlendirilmesi 28 Haziran 2007 tarih 26568 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayınlanmış ve bu tarihten sonra KPPS puan türüne göre sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi ilk 
defa 22 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce, görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı İle 
belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önceki 657 Sayılı Devlet Memurları Kenunu'nun 4-C 
maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B'ya geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler, bir takım sebeplerle 
zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıktan başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın 
öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'ın 
görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 
25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Açıklandığı üzere Beytullah Yağız için özel bir İşlem yapılmayıp bakanlığımızın o tarihteki genel uygulamasıdır. 

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi sendika başkanı bir dizi yanlış ve yalan beyanlarda bulunmuştur. 

Haberde adı geçen "57 alan adamın puanı 60 olarak değiştirtmen sistem onu otomatik olarak atar" sözü doğru değildir. Herhangi bir puan 
değişikliği yapılmamıştır. 

İddianın aksine görevlendirme 2007 yılı Aralık döneminde değil 2007 Haziran döneminde yasal çerçevede yapılmıştır. 

Adı geçen öğretmenin göreve başlatılması atama değil bir görevlendirmedir. 

Görüldüğü üzere sendika başkanının açıklaması son derece yakışıksızdır. Bakanlığımız kamuoyunca da bilindiği üzere iş ve işlemlerini 
Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. 
Aksi bir tutumun olduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim organlarına atama İşlemlerimizin tüm 
detaylarını açmaya hazırız. 

Basınımızın da soz konusu haberi sendika başkanının söylemine dayanarak işin aslını araştırmadan üstelik suçlayan bir üslupla 
yayınlaması bir habercilik zafiyetidir. 

Sendika başkanının gazeteye yaptığı açıklamada , "kiril ilişkilerden" söz etmesi hem İftira hem de büyük bir talihsizliktir. Bir eğitimcinin 
konunun aslını bilmeden böyle ithamlarda bulunması, İtham sahibi açısından hazindir. Bu sözlerini kendisine aynen iade ediyoruz. 
Bakanlığımızda öğretmen atamaları De İlgili objektif kriterler, bütün kamuoyunun öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve basınımızın 
malumudur. Sendika başkanının bunlardan haberdar olmaması mümkün değildir. İdeolojik saplantılarla yapılan sendikacılık bu olsa 
gerektir. 
Kamuoyuna saygı İle duyurulur. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
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27.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Türkbükü 'ndeki orman yangınlarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.12.2008 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Her köşesi turizm cenneti olan Muğla ilimizde sürekli olarak nedeni ve faili belli 
olmayan orman yangınları çıkmaktadır. Mumcular, Mazı, Gökpınar, Bayır, 
Eğridere, Kurudere vb. gibi pek çok belde ve köylerin ardından Türkbükü 
beldemizde de son bir yıl içinde 3 defa orman yangını çıkmıştır. Ormanlarımız 
rant uğruna ya yakılarak ya da izinsiz kesimler yapılarak sürekli katledilmekte 
ve yok edilmektedir. Bu konuda pek çok soru önergesi vermeme rağmen, hiçbir 
somut adım atılmamış, tarafınızdan gelen cevaplardan da anlaşılacağı üzere çok 
yetersiz kalan çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda; 

1-Kamuoyundan edindiğim bilgilere göre, TEMA Vakfı tarafından Türkbükü 
beldemizde çıkan orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması için 
Bakanlığınıza 3 adet dosya verilmiştir. Fakat dosyalar işleme alınıp 
değerlendirilmek yerine her seferinde kaybolduğu söylenmiştir. Bakanlığınız 
nezdinde bu tür evrak kayıpları oluyor mu? Oluyor ise bu normal midir? 

2-Türkbükü beldemiz, denize sıfır ve doğasıyla ayrı bir öneme sahip olması 
nedeniyle rantçılar için oldukça cazip bulunan bir yerdir. Bu nedenle bu 
beldemizdeki katliamlara yasal düzenlemelerle bir son verilmez ise ne yazık ki 
herhangi bir yer haline gelecektir. Bu tür yerler için acilen çıkarılması gereken 
yasal düzenlemeler ne zaman yapılacaktır? 

3-Bu katliamların önlenmesi için başta TEMA Vakfı olmak üzere çeşitli sivil 
toplum örgütleri aşırı çaba sarf ederken; siz Bakanlık olarak ya bölgeye uygun 
olmayan fidan vermekte yada yetersiz ekipman ve işgücü ile çalışmaları 
sürdürmektesiniz. Amacınız bölgeyi eski haline getirmek mi yoksa kaderine ve 
rantçılara terk etmek mi? 
4-Her felaket sonrası Bakanlık olarak mağduriyetin giderilmesi hususunda 
çeşitli vaadler verilmesine rağmen hiçbir sözün yerine getirilmediği 
görülmektedir. Verilen bu sözleri yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız ne zaman? 

5-Çıkan bu yangınların özellikle seçim arifesinde çıkması bir tesadüf mü? Yoksa 
başka nedenler var mı? Bu konuda kapsamlı bir çalışma, bir araştırma 
yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-7P ^ . /^ /2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

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

îlgi : TBMM' nin 09.01.200J tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10684-22565 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN' un, 7/6274 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı ı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN ERGUN' UN 
7/6274 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kamuoyundan edindiğim bilgilere göre, TEMA Vakfı tarafından Türkbükü 
beldemizde çıkan orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması için Bakanlığınıza 3 adet 
dosya verilmiştir. Fakat dosyalar işleme alınıp değerlendirilmek yerine her seferinde 
kaybolduğu söylenmiştir. Bakanlığınız nezdinde bu tür evrak kayıpları oluyor mu? Oluyor ise 
bu normal midir? 

CEVAP 1. Bahse konu dosyalar, Orman Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında mevcut 
olup, işleme konulmuştur, tddia edildiği gibi evrakların kaybolması söz konusu değildir. 

SORU 2. Türkbükü beldemiz, denize sıfır ve doğasıyla ayrı bir öneme sahip olması 
nedeniyle rantçılar için oldukça cazip bulunan bir yerdir. Bu nedenle bu beldemizdeki 
katliamlara yasal düzenlemelerle bir son verilmez ise ne yazık ki herhangi bir yer haline 
gelecektir. Bu tür yerler için acilen çıkarılması gereken yasal düzenlemeler ne zaman 
yapılacaktır? 

CEVAP 2. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 5192 sayılı Kanunla değişik 17/3 üncü 
maddesi gereğince savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı 
ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; devlete ait sağlık, 
eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde 
bulunması veya yapılanmasında kamu yaran ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel 
kişilere bedeli mukabilinde Bakanlığımızca izin verilmekte olup, bunun dışında orman sayılan 
alanlarda izinsiz yapılacak her türlü iş ve işlem suç sayılmaktadır. 

SORU 3. Bu katliamların önlenmesi için başta TEMA Vakfı olmak üzere çeşitli sivil 
toplum örgütleri aşırı çaba sarf ederken; siz bakanlık olarak ya bölgeye uygun olmayan fidan 
vermekte yada yetersiz ekipman ve işgücü ile çalışmaları sürdürmektesiniz. Amacınız bölgeyi 
eski haline getirmek mi yoksa kaderine ve rantçılara terk etmek mi? 

CEVAP 3. Yapılan çalışmalarda, yöreye uygun orijinde fidan ve yeterli ekipman 
kullanılmakta olup, yanan alanlar yılı içerisinde ağaçlandırılmaktadır. 

SORU 4. Her felaket sonrası Bakanlık olarak mağduriyetin giderilmesi hususunda 
çeşitli vaadler verilmesine rağmen hiçbir sözün yerine getirilmediği görülmektedir. Verilen 
bu sözleri yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman? 

CEVAP 4. Orman Genel Müdürlüğümüz kendisine verilen görevleri mevcut yasal 
düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmektedir. 

SORU 5. Çıkan bu yangınların özellikle seçim arifesinde çıkması bir tesadüf mü? 
Yoksa başka nedenler var mı? Bu konuda kapsamlı bir çalışma, bir araştırma yapılmakta 
mıdır? 

CEVAP 5. özellikle son yıllarda, küresel ısınmaya ve kuraklığa bağlı olarak, orman 
yangını sayısında ve yanan alanda artışlar olmaktadır. Orman yangınlarının çıkış zamanları ve 
sebepleriyle ilgili istatistikler tutulmakta ve buna göre çalışmalar yapılarak, gerekli tedbirler 
alınmaktadır. 
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28.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'in, sözleşmeli personelin ek ödeme düzenlemesinden ya
rarlanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/6275) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16/12/2008 

Gürcan DAĞDAŞ 
Kars Milletvekili 

1. 27.06.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenindi.03.2006 
tarihli 5473 sayılı kanunun 1. maddesiyle değiştirilmiş) ek 3. maddesiyle 
getirilen ek ödeme düzenlemesinden; tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca istihdam 
edilen sözleşmeli personel yararlanmakta mıdır? 

2. Belirtilen ek 3. maddenin 9. fıkrasında sözleşmeli personelle ilgili 
getirilen düzenlemeden, aynı maddenin 1.fıkrasında sayılan kamu kurum 
ve kuruluşları dışındaki yerlerde çalışan 4-B maddesine göre istihdam 
edilen sözleşmeli personel yararlanabilmekte midir? 

3. Hangi kurum ve kuruluşlarda çalışan ( kadro karşılığı sözleşmeli personel 
hariç olmak üzere )sözleşmeli personele ek ödeme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin yetki kime aittir? 

4. Ek ödemeden yararlandırılmayan 4-B maddesine göre istihdam edilen 
sözleşmeli personel var mıdır? Varsa hangi kurumda çalışmaktadırlar? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.33.7/ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

29.01.09' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 09/01/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6275-10696/22577 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde alman Kars Milletvekili Sayın Gürcan DAĞDAŞ'ın tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/6275 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü 
maddede düzenlenen ek ödemenin kapsamına; görev yaptıkları kurumlar itibariyle personel 
mevzuatı dışında ilave bir ödemeden yararlanamayan memur ve sözleşmeli personel 
girmektedir. 

Anılan düzenleme uyarınca yürürlüğe konulan 7/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
istihdam edilen sözleşmeli personelden hangilerinin ne oranda ek ödeme alacağı 
düzenlenmiştir. / 

Bilgilerini arz ederim. ^^/yy/^^' 

r^TUNAKITAN 
afiye Bakanı 
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29.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman ve GAP Bölgesindeki insan hakları ihlali 
incelemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6404) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

15.08.2001 tarih ve 24494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan 
Haklan Üst Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 5'inci maddesi l'inci fıkrası (d) bendinde, "İnsan haklarının korunması ve 
geliştirilmesini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Türkiye'nin 
taraf olduğu insan haklan ile ilgili uluslararası sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde, çağdaş ve 
evrensel ölçülere uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla yapılacak çalışmaları koordine 
etmek" İnsan Hakları Üst Kurulunun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu bağlamda: 

1. 2002-2008 yıllan arasında ve yıllar itibariyle İnsan Haklan İhlali İddialarım İnceleme 
Heyetlerinin Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 6'ıncı maddesi (b) bendi uyannca GAP Bölgesi illeri ve Adıyaman'da 
re'sen oluşturulan inceleme heyeti sayısı kaçtır? 

2. Anılan yıllar itibariyle, Bakanlığınızca insan haklan ihlali iddialarının incelenmesi ve 
araştırılması için izin verilmeyen başvuru var mıdır? Bunlardan kaçı GAP Bölgesi 
illerindedir? Başvurular genel olarak hangi ihlal konusunda yapılmaktadır? 

3. Anılan yıllar itibariyle, Adıyaman ilimizde insan haklan ihlali iddiası ile ilgili kaç 
başvuruda bulunulmuştur? Söz konusu başvurulardan kaç âdedi kabul edilebilir 
nitelikte bulunarak İnsan Haklan Üst Kurulunun gündemine alınmıştır? Adıyaman 
ilimizden yapılan başvurulardan kaç adedi İnsan Haklan İhlali İddialarını İnceleme 
Heyetince kabul edilebilir nitelikte bulunmamıştır? 

4. Söz konusu yıllar itibariyle İl İnsan Hakları Kurullarınca önleyici faaliyet eğitim, 
bilinçlendirme ve diğer konularda toplam kaç proje yürütülmüştür? Adıyaman İl İnsan 
Haklan Kurulunca yürütülen proje sayısı kaçtır? 

5. Adıyaman ilimizde 2002-2008 yılları arasında önleyici faaliyetler kapsamında yapılan 
denetleme ve ziyaretlerin sayısı kaçtır? İlgili ziyaret ve denetlemeler sonucunda 
inceleme/soruşturma açılan kişi veya kurum var mıdır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

^ :B.<n.omw t» 2 ŞII3AT2Û09 
Konu: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ÎLGÎ: 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6404-10877/22950 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sn. Şevket KÖSE'nin Adıyaman ve GAP Bölgesindeki insan 
haklan ihlali incelemelerine ilişkin, (7/6404) esas numaralı yazılı soru önergesine verilen 
cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

CenSçİÇEl 
Devlet Bakanı ye 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-1 yazı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SN. ŞEVKET KÖSE'NİN 
TARAFIMA TEVCİH ETTİĞİ 7/6404 SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

İnsan hakları ihlali iddialarına ilişkin başvurular İnsan Hakları 
Başkanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile İl ve İlçe 
İnsan Hakları Kurulları ve ayrıca ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından incelenmektedir. Bu nedenle İnsan Hakları İhlali İddialarını 
İnceleme Heyeti görevlendirilmiştir. 

İnsan Hakları Başkanlığına yapılan ihlal iddiası başvurularının 
incelenmesi herhangi başka bir makamın iznine tabi bulunmamaktadır. 
İnsan Hakları Başkanlığına talep üzerine olduğu kadar re'sen de ihlal 
iddialarını araştırmaktadır. Araştırma izni verilmeyen başvuru olmamıştır. 

İnsan Hakları Başkanlığı'na ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 
yapılan insan hakları ihlali iddialarına ilişkin sayısal verilere İnsan Hakları 
Başkanlığı'nın internet sitesinden (jyww.ihb.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 
Diğer taraftan, Kurullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında 
hiyerarşik bir bağ bulunmamaktadır. 

İnsan Hakları Başkanlığı'na ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının 
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgilere İnsan Hakları Başkanlığı'nın 
internet sitesinden (www.ihb.gov.tr) ve sitemizdeki "Kurullar" başlığından 
ulaşılması mümkündür. 

İnsan Hakları Başkanlığı'na ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının 
gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin bilgilere İnsan Hakları Başkanlığının 
internet sitesinden (www.ihb.gov.tr) ve sitemizdeki "Kurullar başlığından 
ulaşılması mümkündür. 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

52 NCİ BİRLEŞİM 
3 ŞUBAT 2009 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

1_ 

2 

5 

6_ 

7 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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; 3.2.2009 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmesinden sonra 

diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, 

3.2.2009 Sah günkü birleşiminde 15:00 - 20:00, 4.2.2009 Çarşamba ve 5.2.2009 Perşembe 
günkü birleşimlerinde 14:00 - 20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

322 sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve birin
ci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün Ek Geçici 86, 87 ve 88 inci maddeler 
dahil olmak üzere 21 ilâ 38 inci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 27.1.2009 tarihli 49 uncu 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.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
52 NCİ BİRLEŞİM 3 ŞUBAT 2009 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/73), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>•$< 
Rp 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS 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 çabaları 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. - 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) 

7. - 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) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. - 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) 

11. - 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) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 

- 4 - 52 NCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 
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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - 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) 

24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) (**) 

27. - 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) 

28. - 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) (**) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

33. - 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) 

34. - 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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

35. - 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) 

36. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkmdaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

44. - 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) 

45. - 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) 
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46. - 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) 

47. - 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) 

48. - Aydm 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) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) (**) 

55. - 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) 

56. - 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) 
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57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 
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68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

76. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

77. - 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) 
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78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 
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90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 
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101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

108. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111. - 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 uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 
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112. - 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) 

113. - 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118.- 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121.- 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) 

122. - 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) 

- 1 4 - 52 NCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
123.- 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) 

124. - 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) 

125. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

126. - 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) 

127.- 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) 

128. - 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) 

129. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

130. - 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) 

131.- 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137.- 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) 

138.- 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 
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147. - 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) 

148. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151. - 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

154.- 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) 

155. - 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) 

156.- 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 
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159. - 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) 

160.- 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) 

161.- 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

171.- 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180.- 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) 

181. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

182. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187.- 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)(**) 

188.- 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) (**) 

189.- 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) (**) 

190. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/245)(**) 

191. - 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) (**) 

192.- 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) 

193. - 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) 
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194. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edime 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) (**) 

201. - 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) 

202. - 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) (**) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 

- 2 1 - 52 NCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

214. - 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) 

215.- 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 
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218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221. - 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) 

222. - 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) 

223.- 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

230. - 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) 

231.- 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - Sımak 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) 

236. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

237. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 

238. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

239. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291) 

240. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 
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241.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 

uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

242. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/294) 

243. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

244. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

245. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

247. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

249. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce'deki 
Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

250. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

251. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

252. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/304) 
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253. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 

rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

254. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı 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 (10/306) 

255. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 20 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

256. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

257. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 

258. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların'ın araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

259. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

260. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki işçi 
sağlığı 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 (10/311) 

261. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz 
ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/312) 

262. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 

263. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 
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264. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta 

yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

265. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/316) 

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda yaşayan 
halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 
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1. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

2. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

3. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

5. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

6. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

7. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

8. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

9. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

10. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

11. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

12. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

13. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

14. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

15. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

17. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

18. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

19. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

20. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

21. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 
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23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 

olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
24. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 

öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

25. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

26. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

27. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

28. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

30. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

31. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

32. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

33. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

34. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

37. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

38. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

39. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

41. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 
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42. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 
43. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 

sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 
44. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 

müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
45. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 
46. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 
47. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 
48. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 

kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 
49. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 
50. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 
51. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 
52. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 
53. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 
54. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 
55. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
56. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 

Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 
57. - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 

atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 
58. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul îl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 
59. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 

kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 
60. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 

düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/575) 
62. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 

Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 
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63. -Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 
64. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 
65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/585) 
66. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 

durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 
68. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 
69. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 

olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
70. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 

öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
71. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
72. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
73. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 
74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 

düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 
75. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 
76. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 
77. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 
78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 
79. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
80. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
81. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
82. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/610) 
83. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
- 31 - 52 NCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
84. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
85. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
87. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
88. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 

(Mehmet Aydm) sözlü soru önergesi (6/618) 
89. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 

şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 
90. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/620) 
91. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 

vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 
92. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 
93. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 
94. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
95. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/625) 
96. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
98. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 
99. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
100. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
101. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
102. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 

ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 
103. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 

ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 
104. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 
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105. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 

projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 
106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 

olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 
107. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
108. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek

lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 
109. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 
110.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 
111. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 

(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 
112.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 
113.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 

kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 
114. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
115. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 
116. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 

iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
117.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 

çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 
118.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 

seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 
119.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 
120. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 
121.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 
122. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 
123. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
124. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 
125. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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126. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 

kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 
127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 

yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 
128. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 

aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 
129. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 

Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 
130. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 

iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 

dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 
132. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 

verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 
133. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
134. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 
135. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
136. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 

araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 
137. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 

desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 
138. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 

kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 
139. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 
140. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 
141. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 

izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 
142. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 

alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 
143. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
144. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 
145. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 
146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 
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147. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

148. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

149. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

150. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

151. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

152. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

153. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

156. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

158. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

159. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

160. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

161. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

162. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

163. - Aydm Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

164. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

165. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

166. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

167. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
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168. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
169. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 

Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
170. - Aydın Milletvekili Ali Uzumrmak'm, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
171. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
172. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 

ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
173.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 

kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 
174.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 

ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 
175.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 

kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 
176.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 

uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 
177.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
178. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 
179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
180.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 
181.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 
182.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
183.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
184. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/796) 
185.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 

kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 
186.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
187. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
188.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 

eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

189.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
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190. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
191. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
192. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/806) 
193. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 
194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
195. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'in, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
196. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
197. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/812) 
198. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 

artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
199. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 
200. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'in, uygulama imkânı kalmayan kanunların 

yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
201. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 

yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
202. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
203. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 
204. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/823) 
205. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 

Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/824) 
206. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/825) 
207. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
208. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine satışına 

ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
209. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 
210. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 

kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 
211. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 
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212.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

213. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

214. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

215. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

216.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

217. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kenelere karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

218. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

219.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

220. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

221.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

222. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

224. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/855) 

225. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

226. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

227. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

228. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

229. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

230. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

231.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

232. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) 
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233. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

234. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını 
kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

238. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

240. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

241.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

242. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

243. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

244. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) 

245. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) 

246. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

247. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

248. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) 

249. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB'lere bağlantı 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

250. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

251.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

252. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

253. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

254. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) 
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255. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) 

256. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) 

257. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) 

258. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

261.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir 
anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

262. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

263. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

264. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/906) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

268. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Mersin'e havaalanı yapımına ve Adana 
Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

269. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

270. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/914) 

271. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

272. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/916) 

273. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/918) 

274. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli kömür rezervlerinin 
kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağmın indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

276. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 
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277. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yayın izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/923) 

279. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

280. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

281.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

282. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

283. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

284. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

285. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

286. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

287. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

288. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

289. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, iade edilen ve cevaplandırılmayan soru önergelerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/972) 

290. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

291.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

295. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

296. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/951) 

297. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

298. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 
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299. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

300. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

301. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

302. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

303. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

304. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

305. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir yol yapım çalışmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

306. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

307. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

308. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

309. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydm) sözlü soru önergesi (6/970) 

310.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

311.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

312.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

313.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

314.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

315. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

316. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

317. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

318.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de 
yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/981) 

319.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

320. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmda sözlü soru önergesi (6/985) 

- 42 - 52 NCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

321.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

322. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

323. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

324. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

327. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

328. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

329. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

330. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/998) 

331.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

332. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

333. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

334. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TKİ'nin yardım kömürü satışına ve kömür 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 

335. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

336. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

337. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1007) 

338. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

339. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

340. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

341. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

342. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 
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343. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

344. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

345. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine devrettiği 
su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

346. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çek alacaklılarının mağduriyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) 

347. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

348. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programlan 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1022) 

349. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1025) 

350. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

351. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

352. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

353. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Bakanlık logosuyla birlikte kullanılan bir slogana 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

354. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

355. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

356. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

359. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

360. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

361. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

362. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

363. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 
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364. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

365. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

366. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1046) 

367. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

368. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

369. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet 
Aydın) sözlü soru önergesi (6/1049) 

370. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

371. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

373. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

374. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

375. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

378. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

379. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

380. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

381. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

382. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

383. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

384. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten 
çıkarılan şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 
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385. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

386. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

387. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

388. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1068) 

389. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

390. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

391. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, kooperatif 
üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

392. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

393. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

394. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

395. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

396. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

397. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1078) 

398. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

399. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda 
değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

400. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

401. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

402. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanmdan (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1084) 

403. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

404. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin akaryakıt satış 
fiyatına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/1086) 
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405. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

406. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

407. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

408. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

409. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

410. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1092) 

411.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

412. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

413.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

414. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

415. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

416. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

417. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

418.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Reşadiye yolunun bölünmüş yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

419.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara-Samsun arasındaki yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

420. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Amasya arasındaki yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 

421.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

422. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

423. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

424. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

425. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
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426. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

427. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

428. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

429. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

430. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

431. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

433. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1118) 

435. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

436. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

437. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

438. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

439. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

440. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

441. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

442. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

443. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

444. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

445. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

446. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin maaşlarında intibak düzenlemesi 
yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 
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447. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

448. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hidroelektrik enerji potansiyelinin 
değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

449. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Bulgaristan'daki tartışmalı bir intihar olayına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

450. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

451.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

452. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1136) 

453. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

454. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

455. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

456. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

457. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

458. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

459. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

460. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

461. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

462. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

463. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

464. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczanelerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

465. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

466. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

467. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 
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468. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

469. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Paşa Limanı Adası'nın ulaşım sorununa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

470. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1154) 

471.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

472. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MKE'nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) 

473. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1157) 

474. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir ilköğretim okulu önüne üst geçit yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

475. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

476. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

477. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, petrol boru hatlarının güvenliğine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

478. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

479. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

480. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

481.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

482. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

483. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgazda fiyat indirimine ve çiftçilerin 
elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 

484. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1168) 

485. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

486. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

487. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

488. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

489. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Nizip otoyoluna batı çıkışı 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
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490. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, İsrail'le görüşmelerde Gazze Bölgesinin 
gündeme getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1174) 

491. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Mısır Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

492. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'in, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1176) 

493. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

494. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mersin'deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

495. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

496. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) (*) 

3. 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) 

4. - 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) 

5. - 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) 

6. X - Yükseköğretim Kurumları 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) 

7. - 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) 

8. 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) 

9. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (2/365, 1/454) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 14.1.2009) (**) 

10. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) 

11. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

(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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12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk - Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/632) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

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 - 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. - 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 
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35. 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) 

36. 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) 

37. - 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) 

38. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

39. 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) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 
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48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. - 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) 
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58. - 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) 

59. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. 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) 

66. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

67. - 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) 

68. 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) 

69. 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) 

70. 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) 
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71. 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) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanmda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

73. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

87. - 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) 

88. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm 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) 

89. - 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) 

90. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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 
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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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - 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) 

99. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - 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 
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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) 

101.- 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) 

102. - 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) 

103. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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 
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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) 

108.- 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) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111.- 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) 

112.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- 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) 

114.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115.- 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 
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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) 

116.- 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) 

117.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118. - 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) 

119.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - 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) 

121. - 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) 
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122. 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm 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'nm 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) 
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131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın 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) 

135. - 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) 

136.- 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) 

137.- 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) 

138. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - 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 
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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) 

148. - 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) 

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 (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150.- 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153.- 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) 

154. 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) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

156.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157. 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) 
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158. 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) 

159. 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) 

160. - 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) 

161.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
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) 

162. 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) 

163. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) 

164. X - Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız 
Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

165. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 318) 
(Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

166. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 
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