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(Bu Tutanak Dergisinde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür 
belge aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) DUYURULAR 
1.- Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Profesör Anibal Cavaco 

Silva'nın, Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteğine ilişkin duyuru 
B) ÖNERGELER 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/1328) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/135) 
2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, 3285 Sayılı "Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Kanunu"nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi'nin (2/396), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/134) 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 milletvekilinin, orman 

yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama 
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ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 milletvekilinin, diş 
hekimlerinin soranlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 

3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 milletvekilinin, 
mobilya ve ev tekstili sektörünün sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştirmasi açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

D) TEZKERELER 
1.- Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa A. Kınmoğlu'nun vaki 

davetine icabet edecek olan TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in bir 
Parlamento heyetiyle birlikte Dünya Kırım Tatar Kongresine iştirak etmek 
üzere Kırım Özerk Cumhuriyetime resmî ziyarette bulunmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/791) 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Yalova Milletvekili Muhareem İnce'nin, Millî Eğitim Bakanlığındaki 

yönetici atamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
2.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Özürlüler Haftası ve engellilerin 

yaşadığı soranlara ilişkin gündem dışı konuşması 
3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çukurova'da yaşanan sel 

felaketi nedeniyle çiftçilerin uğramış olduğu zararlara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

VI.- AÇIKLAMALAR 
1.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Çukurova'da yaşanan sel 

felaketine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı 

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Çukurova'da yaşanan sel 
felaketine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı 

3.- Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın, Çukurova'da 
yaşanan sel felaketine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

VII.- SÖYLEVLER 
1.- Portekiz Cumhurbaşkanı Profesör Anibal Cavaco Silva'nın, Genel 

Kurala hitaben konuşması 

VIII.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 

Genel Kumlun, 12 Mayıs 2009 Salı günkü birleşiminde bir saat süre ile sözlü 
somlann görüşülmesinin ardından diğer denetim konulannın görüşülmeyerek, 
kanun tasan ve tekliflerin görüşülmesine; 13 Mayıs 2009 Çarşamba günkü 
birleşiminde ise sözlü somlann görüşülmemesine ilişkin Danışma Kumlu önerisi 
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IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının 

iyileştirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil 
kartlılara ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/562) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve 
inşaat sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın 
küçük hissedarlarına dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/696) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs 
kutlamalarına izin verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/698) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik 
sıkıntılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın 
küçük hissedarlarına kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/710) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere 
inşaat girdilerindeki fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/734) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden 
alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

13.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir 
konuşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) (Cevaplanmadı) 
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Savfa 
15.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/806) ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 1122:1141 

16.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 1122:1141 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 1141 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1141:1152 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/324) 

(S. Sayısı: 96) U41 
2.- 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) 1141:1152 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1153 
1.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Varlık Barışı uygulamasına 

ilişkin somsu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7495) 1153:1154 
2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İhlas Finans Kurumunun tasfiye 

işlemlerine ilişkin somsu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
(7/7508) 1155:1158 

3.- Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne'deki 2-B arazilerine 
ilişkin somsu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/7514) 1158:1159 

4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin bir panele yönelik 
tepkisine ilişkin Başbakandan somsu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/7528) 1160:1181 

5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İstanbul'da vergi 
rekortmenlerinin açıklanmamasına ilişkin somsu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/7544) 1182:1183 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van iline son yıllarda yapılan yatırımlara, 
Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Ardahan ilindeki sınır ticaretine ve yatırımlara, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na ilişkin gündem 

dışı konuşmasına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay cevap verdi. 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, koruculuk sisteminden kaynaklanan 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve ön görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l'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), 

2'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki 
Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasansı 
ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlannın (1/543) (S. Sayısı: 263), 

3'üncü sırasında bulunan, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporlarının (1/670) (S. Sayısı: 353), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
4'üncü sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Çocuklann Uçucu Maddelerin 

Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/8) (S. Sayısı: 89) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

12 Mayıs 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.59'da son verildi. 
Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

Başkan Vekili 
Harun TÜFEKÇİ Murat ÖZKAN 

Konya Giresun 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Fatoş GÜRKAN 
Adana 

Katip Üye 

Yasama Yılı: 3 
No.: 96 

II.-GELEN KÂĞITLAR 
8 Mayıs 2009 Cuma 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.-İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7392) 
2.-İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, pazar artıklan ile geçimini sağlayanlarla ilgili haberlere 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7393) 
3.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Sulukule'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7394) 
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4.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya'nın, kredi kartı borçlularına yönelik 
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7397) 

5.-Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Üsküdar'daki Validebağ Komşuna ilişkin Başbakandan 
yazılı som önergesi (7/7398) 

6.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyükelçilik binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7399) 

7.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir medya kuruluşundaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7404) 

8.-Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, elektrik enerjisindeki fıyatlandırmaya ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/7406) 

9.-İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliağa Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7407) 

lO.-İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliağa Belediye Encümeninin bazı kararlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7408) 

11.-İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, batan bir gemideki kontamine olmuş suyun tahliye 
işiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7409) 

12.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7410) 

13.-Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir mitingde 
yaptığı konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7411) 

14.-Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun'daki bir gözaltına alma olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7412) 

15.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ülkemizdeki Türkmen kökenli şahısların 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7413) 

16.-Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, hakkında somşturma izni verilen belediye 
başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7414) 

17.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir ilköğretim okulundaki branş öğretmeni ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7415) 

18.-İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, yabancı özel okulların engelli öğrenci almayacakları 
haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7416) 

19.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bedensel engelli öğrencilerin özel yabancı ortaöğretim 
okulları giriş sınavına alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7417) 

20.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kayıp bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı som önergesi (7/7418) 

21 .-Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Siyah Çay Tebliğindeki değişikliklere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7421) 

22.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Antalya'da yaban domuzlarına karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7422) 

23.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/7423) 

24.-Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Pamukkale Ekspres seferlerinin 
durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/7424) 

25.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı som önergesi (7/7425) 

26.-Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali işlemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7427) 
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No.: 97 
II.-GELEN KÂĞITLAR 

11 Mayıs 2009 Pazartesi 
Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve 
Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/693) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında 
İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/695) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009) 

4.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/696) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.2009) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz 
Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı (1/697) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.2009) 

6.- T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve 
Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/698) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin 
Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/699) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.2009) 

8.- Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/700) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/701) (Plan ve Bütçe ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009) 

10.- Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi 
Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/702) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.2009) 

11.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilati Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/703) 
(Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009) 

Teklifler 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 4 Milletvekilinin; Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, 

Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
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Teklifi (2/449) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2009) 

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 3 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/450) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009) 

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/451) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile 
İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009) 

Tezkereler 
1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/780) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009) 

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/781) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009) 

3.- Muş Milletvekili Sim Sakık ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/782) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/783) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009) 

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/784) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009) 

6.- Nevşehir Milletvekili Rıtvan Köybaşı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/785) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009) 

7.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/786) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009) 

8.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/787) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009) 

9.- Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/788) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/789) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009) 

11.- Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/790) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü som 

önergesi (6/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009) 
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2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri ödemelerine 
yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009) 

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından 
(Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Kemer'deki bir mesire alanının milli park statüsünden 

çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
2.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, sahte içki üretimine ve TAPDK'nın 

sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
3.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Katılım Öncesi Ekonomik Programın AB'ye 

sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tanmsal amaçlı soğuk hava depolanna 

ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
5.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TMSF'nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Hatay ve Antalya tatillerinin masraflarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi 

(7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, futbol sahalarındaki şiddete ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına 

ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
11.-Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, siyasi tutuklu ve hükümlülere kötü muamele 

iddialanna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
12.- Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın, çeklerle ilgili kanunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 

Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Deniz Feneri dava dosyasının çevirisine ilişkin Adalet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 
14.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yerel seçimlerdeki ihlaller ve itirazlara ilişkin Adalet 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009) 
15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, deprem bölgelerine göre konut sayısına ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da deprem riski taşıyan binalara ve deprem 

sigortasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15/04/2009) 

17.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009) 

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009) 

19.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Şanlıurfa'da yaşanan bazı olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009) 
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20.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'teki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7600) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

22.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya'nın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

23.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bazı demek ve vakıflarda yapılan aramalara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

24.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İDO'nun bir televizyon kanalıyla anlaşmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

25.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter 
kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

26.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, güvenlik güçlerinin neden olduğu yaralama ve ölüm 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

28.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Yüreğir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

29.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009) 

30.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Ağrı'da meydana gelen bazı olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009) 

31.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009) 

32.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Göksu EDAŞ ihalesine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı som önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009) 

33.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kurumlar arası geçiş yapan öğretmenlerin zorunlu 
hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

34.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, tıp fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
som önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

35.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya'nın, üniversitelerle ilgili bazı hususlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

36.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

37.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Ergenekon Somşturmasıyla ilgili beyanına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

38.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir sınavda sorulan somya ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

39.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, felsefe gmbu öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

40.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir sınav sorusuna ve bazı uygulamalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

41.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir hayvan hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı som önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 
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42.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, balıkçılıktaki bazı uygulamalara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

43.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, arıcılık sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

44.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, TARİŞ'in desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

45.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TMO'nun alımlarına ve ödemelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, hızlı trene yönelik bazı iddialara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

47.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Antalya-Kepez yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009) 

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul-İzmir otoyol projesinde yer alan asma 
köprüdeki demiryolu şeridine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20/04/2009) 

49.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye sulama göleti yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009) 

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı yerlerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

51.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin, TAPDK yönetimine yönelik bazı iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, 2009 yılı bütçesinin revizyonuna ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/04/2009) 

53.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, RTÜK'e yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
(Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

54.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, turizm sektörüne yönelik tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009) 

55.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına zam 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16/04/2009) 

No.: 98 
12 Mayıs 2009 Salı 

Tasarı 
1.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/704) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2009) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Deniz Feneri davası dosyasının durumuna ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

2.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine ilişkin 
Devlet Bakanmdan (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/04/2009) 
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4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

9.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerinde kullanılan çocuklann korunmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

10.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

11.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı som 

önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Kınm Kongo Kanamalı ateşi hastalığına karşı alınacak 

önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Azerbaycan politikasına yönelik bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı som önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına ilişkin 

Başbakandan yazılı som önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı 

som önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin 

Başbakandan yazılı som önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, emekli maaşlarındaki farklılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
8.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, SGK'nın emekli maaşları ödemesinde bankalardan 

komisyon almasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7642) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

9.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

11.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Vakıfbank Yönetim Kumlunun bir üyesinin 
görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı som 
önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

12.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, ücretlilere bir defaya mahsus ödeme yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı sora önergesi (7/7646) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
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13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bazı Valilerin AK PARTİ Genel Merkezindeki görüşme
lerine ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı som önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, İETT'nin ithal ettiği bazı otobüslere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

15.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Diyarbakır-Kayapmar Kaymakamlığının hizmet 
binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yollarının yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, yeni kurulan ilçe belediyelerinin borçlandırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

20.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Darülaceze Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

21.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan 
metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

22.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, bazı mükellefler hakkında oluşturulan listeye 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

24.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, THY'nin Başbakanın kullanımı için uçak aldığı 
haberlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

25.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Konut Edindirme Yardımı ödemelerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

26.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özürlü personelin çalışma koşullarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özürlü personelin çalışma koşullarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan TEDAŞ İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

29.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bakan onayı ile atanan eğitim kurumu yöneticilerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bazı okul müdürü atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

31.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, bazı okullara doğrudan müdür atadığı iddialanna 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köydeki sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

33.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir hastanede işten çıkarılan işçilere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin 
Sağlık Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 
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35.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir derneğe kaynak aktarılmak istendiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı som önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

36.- Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın, Tanm Satış Kooperatifleri ve Birliklerine finansman önerisine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sora önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

37.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, gıda güvenliği denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı sora önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

38.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, tohum bayilerinin birliklere yaptıklan ödemelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

39.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, balıkçılıktaki avlanma sürelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir yönetmelikteki bazı düzenlemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir yönetmelikteki bazı hükümlere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

42.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir tebliğde yoğurtla ilgili değişikliklere ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

43.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul-Izmir otoyolu ve hızlı tren projelerinin güzer-gahlanna 
ilişkin Ulaştırma Bakarımdan yazılı som önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan TELEKOM İl Müdürlüğünün bir ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı sora önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) yazılı sora önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

46.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı sora önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bir ihalesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı sora önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009) 

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün bir 
ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı sora önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/04/2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına müdahalede 

kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddialann araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 ) 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin soranlannın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 07.05.2009) 

3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev tekstili 
sektörünün soranlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 ) 
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12 Mayıs 2009 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşimini 
açıyorum. 

• 
IIL- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) DUYURULAR 
1.- Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Profesör Anibal Cavaco Silva'nın, Genel Kurula 

hitaben konuşma yapma isteğine ilişkin duyuru 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün 

resmî davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Profesör Anibal Cavaco Silva bugünkü birleşimde Genel Kurula hitaben bir konuşma yapmak 
istemişlerdir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün saat 16.00'da Genel Kurula hitap edeceklerdir. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
İlk söz, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici atamaları hakkında söz isteyen Yalova Milletvekili 

Muharrem İnce'ye aittir. 
Buyurunuz Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekili arkadaşlarım, biraz sessiz olursanız konuşmacı daha rahat dinlenebilecek. 
Buyurunuz efendim. 

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Millî Eğitim Bakanlığındaki yönetici atamalarına 

ilişkin gündem dışı konuşması 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bugün sizlere gündem dışı olarak, beş dakikada, ibretlik bazı olayları anlatacağım. 
2003'ten bu yana Millî Eğitim Bakanlığı... 
Sayın Başkan, AKP sıralarındaki arkadaşlanm benim insicamımı bozuyorlar, lütfen oturmalannı 

söyler misiniz. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturun ve Sayın Milletvekilini dinleyiniz. 
Buyurunuz efendim. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı 

2003 yılından bu yana okullara yönetici atamakla meşgul. Ne yazık ki bir sistem kuramadı. 2003 yılı 
ile 2009 yıllan arasında, Eğitim Kuramlarına Yönetici Atama Yönetmeliği tam 7 kez değiştirildi ve 
bu yedi değişikliğin tümü yargıdan döndü ve bu arada, bu yönetmelik değişiklikleriyle atanan 35 bin 
eğitim kurumu yöneticisinin de atamaları iptal edildi, yedi yönetmeliğin tümü, 35 bin eğitim kurumu 
yöneticisinin atamalarının tümü. 

Yine, 2007 yılında çıkarılan bir yönetmelikle sadece yirmi sekiz günde 14.476 yönetici atandı. 
Bu, cumhuriyet tarihinin rekorudur, bu hatta bir dünya rekorudur. Yani bir yönetmeliği 
değiştiriyorsunuz, yirmi sekiz gün içerisinde AKP il başkanları, ilçe başkanları toplanıyor -elimizde 
bunun belgeleri var- şu kişi şuraya müdür olsun diye, yirmi sekiz günde 14.476 yönetici atıyorlar ve 
Danıştay hem yönetmeliği iptal ediyor hem de atanan yöneticileri iptal ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hüseyin Çelik'in döneminde, 2007'de sınav kaldınldı. Mevcut 
yönetmeliğe göre yönetici atama olayı şöyle işliyor: 

1) Önce duyum yapılıyor. 
2) Başvurular alınıyor. 
3) Puanlama yapılıyor. Öğrenim yılı, doktora yapıp yapmadığı, yüksek lisansı var mı, sicil puanı, 

hizmet yılı, bunlar puanlanıyor. 
Sonra, atama yetkisi de valiye ait, valiliklere ait, bakana ait bir yetki yok burada. Puan 

üstünlüğüne göre valiliklerin bunu ataması gerekiyor. 
Değerli arkadaşlanm, yapılan değişikliklerin tümünde, sınav kaldınldıktan sonra, mülakat, takdir 

ve teşekkür puanları, vekâleten görevlendirilenlere verilen puanlar, buna benzer nesnel olmayan, 
adaletli olmayan esaslar getirildi ve bu ölçütler öne çıkarıldı. Hepimiz biliyomz ki nerede mülakat 
varsa orada liyakat dışarı çıkmıştır ama ne yazık ki Sayın Hüseyin Çelik'in döneminde bunlar böyle 
olmuştur. Doktora yapmak, yüksek lisans yapmak, sınavda başanlı olma şartı göz ardı edilmiştir. 

Bakın, sizlere -elinizi vicdanınıza koyarsanız- bir şey söyleyeceğim: Yönetici Değerlendirme 
Formu'nda, eğer siz doktora yaparsanız 5 puan alırsınız, 90 veya yukarı sicil puanı alırsanız 10 puan 
alırsınız. Sicil puanı müdürün iki dudağı arasında bir şey, 10 puan ama doktora yapmak 5 puan, 
yüksek lisans yapmak 3 puan, aylıkla ödüllendirme almak 5 puan. Aylıkla ödüllendirme yine müdürün 
takdirinde bir şey, hatta bunu 3 kez alabiliyorsunuz, yani 15 puan. Aylıkla ödüllendirme 15 puan, 
doktora yapmak 5 puan. Ben şimdi sizlere soruyorum: Adalet bunun neresinde, merhamet bunun 
neresinde, insaf bunun neresinde, hikmet bunun neresinde, bilim bunun neresinde, hukuk bunun 
neresinde, onu vicdanlannıza bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, liyakata, bilime, emeğe verilen saygı işte bu kadar. Bu adaletsiz, haksız 
ve zulüm dolu yönetici atamaları yargıdan dönünce, Sayın Bakan dâhiyane fikriyle 76'ncı maddeyi 
buldu ve keyfî bir şekilde, liyakati, emeği esas almayan yönetici atamaları yaptı Bakan oluruyla. İşte 
size bir keyfîlik örneği: 9 Martta halk eğitim merkezlerinden müdür başyardımcısı kadrolarını iptal 
etti, 29 Nisanda Konya'da müdür başyardımcısı atadı halk eğitim merkezine. Sorun şu: Son bir yılda 
76'ncı maddeye göre kaç yönetici atandı? Bu atamalar, hangi sendikaya üye? Branşları ne? Çiçeği 
burnunda Sayın Çubukçu'ya sordular ve Sayın Çubukçu şunu dedi: "Bu atamalar hukuka uygundur." 
Şimdi, hukuka uygunsa bu atamalar, o zaman Yönetici Atama Yönetmeliği'ni kaldıralım, Sayın 
Bakan istediği gibi yöneticileri atasın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Çubukçu hukuk fakültesi mezunudur. Bu atamaların 

hukuka uygun olup olmadığına yargı karar verecek ama ben Sayın yeni Bakanımıza şunu söylüyorum 
-hukuka uygun olup olmadığına yargı karar versin- ben şimdi diyorum ki: Bu atamalar vicdana uygun 
mu, bu atamalar adalete uygun mu, bu atamalar Bakanlığa olan inancı sarsıyor mu, okullardaki iş 
barışını, huzuru bozuyor mu, bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim tarihimizin en acı örneğini veriyorum: 30 Haziran 2006 tarihinde 
yapılan müdür yardımcısı sınavını 15.036 kişi kazandı. Sınav sonucuna göre bu 15.036 kişiden 1 
kişi atanmadı. Bakanlık sürekli olarak yargıyı suçluyor, sendikaları suçluyor. Burada diyoruz ki: Bu 
nasıl bir mantıktır, 15 bin kişiden 1 kişiyi böyle bir atama yapmadınız? 

Değerli arkadaşlarım, burada gözden kaçan bir başka nokta var. Bu yetki Bakana verilmiş ... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen toplayınız. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bakana bu yetki verilmiş olabilir. Ancak yargı kararlarına göre, Bakana verilen bu yetki, bu 

takdir yetkisi mutlak bir yetki değildir, bağlı bir yetkidir, yürürlükteki yönetmelikle çerçevesi 
çizilmiştir ve bu atama yetkisi Bakanlıkta değil, valiliklere verilmiştir. Dolayısıyla, Millî Eğitim 
Bakanlığı burada yetki gasbı yapmıştır, suç işlemiştir. 

Ben siyasi kimliğimizi bir kenara bırakarak, bir öğretmen milletvekili olarak, bütün öğretmen 
arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi adına bu kürsüden söz veriyorum: Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarında kesinlikle sınav olacak, liyakat esas olacak, emek esas olacak; kesinlikle kayırmacılık 
yapılmayacak, hukuksuzluk yapılmayacak; doktora ve yüksek lisans yapmak özendirilecek. 

ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Geçmişte niye yapmadınız, geçmişte? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Biz yandaşlarımızı müdür yapmak için değil çocuklarımızı 

iyi eğitmek için, eğitimin niteliğini yükseltmek için enerjimizi, yetkimizi bu şekilde kullanacağız 
diyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İnce. 
Gündem dışı ikinci söz, Özürlüler Haftası münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Selçuk 

Ayhan'a aittir. 
Buyurunuz Sayın Ayhan. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'ın, Özürlüler Haftası ve engellilerin yaşadığı sorunlara 

ilişkin gündem dışı konuşması 
SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; engelli yurttaşlarımızın 

yaşadıkları ve her geçen gün ağırlaşan sorunları üzerine söz almış oluyorum. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Başbakanlık Özürlüler İdaresinin son yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 8,5 
milyon engelli yurttaşımız yaşamakta. Bu da ortalama nüfusun yüzde 12'sine tekabül etmekte ve 
aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon insanımız engellilerimizin sorunlarıyla iç içe yaşamak zorunda 
kalmakta. Türkiye'nin gerçeği bu. 
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Özürlü bireylerimizin, yapılan araştırmalara göre, başta ortopedik özürlülük olmak üzere, sırayla, 
görme, işitme, konuşma ve zihinsel engellilik olarak tanımlanabilecek değerlendirmeler var. En basit 
örneğiyle, kent yaşamı içinde yerel yönetimlerdeki uygulamalar nedeniyle kent yaşamına giremeyen 
ve sosyal yardıma, desteğe, insani yardıma ihtiyacı olan engellilerimiz var. Günümüzde engelli 
yurttaşlarımızın büyük bir bölümü yeterli düzeyde eğitim alamıyor, sosyal yaşamın olanaklarından 
da yararlanamıyor. Engelli yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu kendi kendine yetemediği gibi, 
başkalarının desteğine ihtiyaç duymak zorunda kalıyor. 

Uygar toplum, hepimizin bildiği gibi engelli yurttaşlarına verdiği değerle belirlenir. Bugün 
önemli bir bölümü üretime katılamayan, sosyokültürel somnları bulunan engellilerimizin üretken ve 
bağımsız bireyler olarak yaşamını sürdürebilmeleri için toplumun her kesimine, elbette ki başta 
devletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze ciddi görevler düşmektedir. Bu anlamda 
da eğitim hizmetleri konusunda tüm yurttaşlarımızın bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Anayasa'mızın 42, 50, 59 ve 61 'inci maddelerinde yapılan 
düzenlemeler, özürlü yurttaşlarımızın eğitimi, istihdamı ve çalışma yaşamlarındaki konumlarına 
ilişkindir. Ayrıca ülkemizin bu alanda uluslararası sözleşmelerden, Avrupa Birliği müktesebatından 
doğan yükümlülükleri de bulunmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Sosyal Şartı, 
Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ve Özürlü Hakları Bildirgesi ülkemizi bağlayan başlıca 
sözleşmelerdir. Kısaca bu sözleşmelerde temel amaç, engelli yurttaşlarımızla sağlam yurttaşlarımız 
arasındaki eşitliğin sağlanması ve fırsat eşitliğinin yaratılmasına yöneliktir. 

Yasal düzenlemelere karşın, özellikle engelli yurttaşlarımızın istihdamı konusunda yaşanan 
sıkıntı ortadan kaldırılamamıştır. Türkiye İş Kummunun 2008 Aralık verilerine göre, Kumma kayıtlı 
özürlü sayısı 96.533'tür. Kamudaki açık kontenjanı 2.674, özel sektördeki ise 23.004 olup, bu, 
kamuda bile zomnlu olmasına rağmen, yasalarla zomnlu olmasına rağmen özürlü kontenjanının tam 
olarak doldurulamaması, devletin engelli yurttaşlanmıza verdiği önemin ne kadar yetersiz olduğunun 
bir göstergesidir. 

2022 sayılı Yasa kapsamında özrü oranında Emekli Sandığından özürlü maaşı alanlara verilen 
aylık, ortalama 160 ile 300 lira arasındadır. Bu rakamla bir insan, yaşamını ne kadar devam ettirebilir? 
Bunu da hepinizin vicdanına bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; engellilerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet 
eliyle sağlanan sosyal ve ekonomik desteğin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla 
birlikte, verilen hizmetler, birçok bakanlığa bağlı değişik kurumlar kanalıyla sürdürülmektedir, 
dağınıktır ve özürlü açısından da hizmete ulaşmada somn yaratmaktadır. 

Bir diğer konu ise, özürlülüğe ilişkin, eğitimden bakıma, imardan emlake, gelirden gümrüğe, 
657'den İş Kanunu'na kadar yaklaşık kırk alanda, şu anda uygulamada olan kırkın üzerinde kanun, 
birçok kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğ bulunmaktadır. Temmuz 2005'te çıkan 5378 sayılı 
Yasa, bu çok başlılığı ve dağınıklığı ortadan kaldırmakta yetersiz kalmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
SELÇUK AYHAN (Devamla) - Özürlülerle ilgili uygulamalann tek bir merkezden ve tek bir 

elden yürütülmesine gereksinim vardır. Bu konuda, Parlamentomuzun gereken çalışmayı etkin bir 
biçimde yapması ve sonuçlandırması gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; engelli yurttaşlarımızın yaşamın her alanında yeterli ölçüde 
yer almasını sağlayacak kalıcı ve yeterli politikaların üretilerek bir an önce hayata geçirilmesi 
dileğiyle yüce heyetinizi ve bizi izleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan. 
Gündem dışı üçüncü söz, Çukurova'da yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin uğramış olduğu 

zararlar hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'a aittir. 
Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Çukurova 'da yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin 

uğramış olduğu zararlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker 'in cevabı 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten, her bahar yaşadığımız bir felaketle tekrar karşı karşıyayız. Mersin Tarsus, Adana 
Kadirli, Kozan, Karataş ilçelerinde yani Çukurova'da geçen hafta perşembe gecesi Devlet Su İşleri 
6. Bölge Müdürlüğüne bağlı baraj kapaklarının açılmasıyla yaşanan bir sel felaketiyle karşı 
karşıyayız. Rakamlar muhtelif ama yaklaşık 170 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı. Çok sayıda 
köyümüz, köylümüz tam hasat öncesinde mağdur oldu; çaresiz, çaresizliğin içerisinde de maalesef 
sahipsizlik içinde çırpınıyor. Bunu sizlerle paylaşmak için söz aldım. 

Tabii, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Bir kasıt olduğunu söylememiz mümkün değil. 
Ama bu ne biçim bir ihmaldir ki göz göre göre gölet kapaklan, baraj kapakları açılıyor ve ova, köy, 
köylü, emek, mahsul suyun altında kalıyor. Vatandaş faks çekmiş, ismini yazmış, imzasını atmış, 
diyor ki: "Suyu üstümüze bıraktılar. Neden?" 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çığlığı duymalıdır. Köylü diyor ki: 
"Suyu üstümüze bıraktılar." Bizim Genel Başkan Yardımcımız Sayın Recai Yıldınm karpuz tarlasını 
gösteriyor, hasat öncesindeki karpuz tarlası. Tarsus'ta yaklaşık 20 bin dönüm buğday, yaklaşık yirmi 
gün sonra hasat edilecek buğday bugün sular altında, hiçbir ekonomik değeri yok, öldü. Mısır öldü, 
karpuz öldü... Seralar; meyve seraları, sebze seraları sular altında kaldı. 

Tarsus'un birçok köyü, dedim; köylüler bizi izliyorlar, onun için söyleyeyim isimlerini: Baharlı, 
Kefeli, Köprü, Yaramış, Çatalca, Ağzıdelik köyleri, maalesef devletimizin ve Hükümetimizin 
şefkatini, merhametini beklemekte; çocuklarının rızkını suyun altında kaybettiler, devletin şefkat 
kucağını beklemekte. 

İnanıyorum, inşallah Tarım Bakanı bilgi verecektir ama ben de bir katkı olsun diye... Acaba 
şunlar yapılamaz mı Sayın Bakanım: 

Öncelikle, Tarsus Ziraat Odası Başkanının yazdığı, size de gönderdiği faks önümde. Diyor ki: 
"Çıkardığınız Afet Kanunu'nun bize hiçbir faydası yok. Çiftçinin yüzde 40 varlığının kaybedilmesi 
hâlinde ancak afette yardım yapabiliyorsunuz." Böyle bir şey söz konusu değil. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Mal varlığının... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Mal varlığının yüzde 40'ı. 
Yani, burada çıkan kanunlar eğer bu insanın faydasına olmayacaksa niye çıkartıyoruz? Yüzde 

40 varlığını kaybetmiyor ama buğdayını kaybetmiş, emeğini, ekmeğini kaybetmiş. Ne yapacağız? 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tümünü kaybetmiş. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Saym Bakanım, çiftçi diyor ki: "Hiç olmazsa şu primlerimizi 

hemen ödeyin. Çünkü bu su çekilir çekilmez bu suyun çekildiği yere yeni bir mahsul ekebilelim. 
Borçlanmızı silin ki yeniden borçlanabilelim. Başbakanlık fonlarından özel bir imkân yaratın bize, 
hiç olmazsa yeni mahsulü ekebilelim, yoksa ekemeyiz." 

Afet Fonumdan faydalanamayacağına göre bu çiftçiyi kendi çaresizliğinde sahipsiz bırakma 
hakkına sahip değiliz değerli milletvekilleri, köylünün adına. İşte, sahadan gelen milletvekillerini de 
söz istedi. Her partiden sayın milletvekili oradaydı. Bu, bizim insanımızın somnu ve bu soruna biz 
bigâne kalamayız. Ümit ediyomm, inşallah, Sayın Bakan burada, güzel, müjdeli haber de verecektir. 
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Adana'nın Kadirli, Kozan ve Karatas ilçesinde yaşanan ve çok net 
söylüyomm, hiç kimseyi suçlamadan söylüyorum, bir ihmalin sonucu, bir dikkatsizliğin sonucu, göz 
göre göre o baraj kapaklarını açarak köylüyü su altında bırakmanın anlamı ne? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Niye gereken tedbir alınmıyor? Niye dikkatli olunmuyor? 

Bunlar Hükümetin sorumluluğunda olan somlar, cevaplan da onların vermesi lazım ama ben 
vatandaşım adına şunu söylüyomm: Çiftçi mağdur, çiftçi şu anda gözünü açmış, kulağını açmış bizi 
dinliyor ve buradan bir müjdeli haber bekliyor. Sayın Tanm Bakanı, dünü falan anlatmadan, 2002'de 
şöyle oldu, şöyle yaptık, böyle yaptık demeden, Tarsus çiftçisine, Adana çiftçisine buradan bir şey 
söylemeli. Söylediğimiz basit: Şu primleri yarın ödemeye başlayın. Çiftçinin bugün ödemek 
mecburiyetinde olduğu, tarım krediye, bankaya olan borçlarını silin. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Silifke'ye de söz vermişti Mehmet Bey, Silifke'ye de. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Başbakanlık fonlarından bu çiftçiye bir fon, bir imkân yaratın. 

Devletimiz güçlü. Başbakanlık Acil Destek Fonu'ndan bir imkân yaratın, il özel idaresi bütçesini bu 
yönde teşvik edin. Sayın Vali, Sayın Tarsus Kaymakamı bu konuda hazır. 

Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, halkımızın bir kısmı bir acıyı yaşıyor ve buradan bir çözüm 
bekliyor. Bunu sizin vicdanınıza ve dikkatlerinize sunmak için söz aldım. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyomm. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomz Sayın Şandır. 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Efendim, söz isteyebilir miyim? İlave yapacağım birkaç konu var. 
BAŞKAN - Sayın Seçer, yerinizden iki dakika söz veriyorum bu konuyla ilgili. 
Buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR 
1.-Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Çukurova 'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklaması ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Taşkın sahası benim de seçim bölgem. Geçtiğimiz gün diğer muhalefet milletvekili 

arkadaşlarımızla oralarda inceleme fırsatımız oldu hasarları. Gerçekten üzüntü verici bir durum. 
Üreticimizin aylardır emek edip ortaya çıkardığı ürünler, maalesef, bu taşkın sonucunda ciddi zararlar 
görmüştür, tahrip olmuşlardır. Tabii, burada, bu alanlar, tarımsal alanlar, taşkın alanları, ancak bunu 
böylece geçiştirmemiz mümkün değildir. Burada, DSÎ'nin, Devlet Su İşlerinin önemli bir ihmali söz 
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konusudur. Bu, bizim tespitlerimizdir, üreticilerin de tespitleridir. Bu yıl, her yda göre çok daha fazla 
yağış aldığımız bir yıl oldu, hem bölge olarak hem ülke olarak. İşte, burada, mühendis 
arkadaşlarımızın, teknisyen arkadaşlarımızın, oradaki bir yıl boyunca yağışları takip eden, baraj 
gölüne giren su seviyesini kontrol eden ve onları tehlike sınırının altında tutmaya çalışan teknik 
eleman arkadaşlarımızın buradaki vizyonsuzluğundan ve öngörüsüzlüğünden kaynaklandığını ben 
düşünüyorum. Nitekim, bu, hesap işidir, kitap işidir, mühendislik işidir. Yıllık yağış ortalamaları 
vardır, geçmiş yıllara bakılır, o yılın yağış miktarı alınır, kar rasatı yapılır, baraj göletine girecek su 
miktarı hesap edilir ve önümüzdeki aylarda oluşacak yağış tahminleri de yapılarak, barajdaki su 
seviyesinin tehlike oluşturmayacak boyutlarda tutulması gerekiyordu; bunlar yapılmamış. Bir emsal 
verebilirim: Berdan Irmağı'nı besleyen Tarsus Berdan Barajı'nda böyle bir sorun yoktur. Oradaki 
mühendis arkadaşımız, bu konuda bu süreci iyi sevk ve idare etmiştir ve Tarsus Ovası'nı böyle bir 
taşkından, Tarsus Berdan Irmağı'nı böyle bir taşkından koruma başarısını göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Seçer. 
VAHAP SEÇER (Mersin) - İki kelime daha ekleyebilir miyim Sayın Başkanım? Hemen 

bitireceğim. 
BAŞKAN - Buyurun, iki kelime... 
Şunu izah edeyim yalnız sayın milletvekilleri: Bu konunun önemi ve gündemde olan bir konu 

olduğu için gruplardan birer kişiye söz vereceğim, diğer arkadaşlarımız lütfen şey yapmasınlar. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Vilayetler farklı olduğu için Sayın Başkan, yani Adana 

vilayetinden de bir arkadaşımızın konuşması lazım. 
BAŞKAN - Bir kişiye söz vereceğim. 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkanım, hemen sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. 
Tabii, olan olmuştur. Şimdi, tabii, üreticimiz dayağı yiyen kesim, biz sayan kesimiz. Bu 

insanların mağduriyeti vardır. Sayın Bakan burada, Sayın Tarım Bakanımız. 
Üreticilerimizin talepleri vardır, en azından 2008 yılına ait prim destek ödemelerinin bir an önce 

yapılması konusunda talepleri vardır. Kısa bir süre sonra bu alanda sular çekilecektir, tekrar ekim imkânı 
doğacaktır. En azından, akaryakıt yardımı, gübre yardımı, tohum yardımı gibi yardımları talep ediyorlar. 
Siz de takdir edersiniz, krizin ortaya çıkardığı sonuçlar üreticimizi de mağdur etmiştir. En azından, bu 
tip yardımlarla bu yaraların sarılmasına katkı sunacağını ümit ediyorum Sayın Tanm Bakanının. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Seçer. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Adana ve Mersin milletvekillerimizi istirham ediyorum. 
BAŞKAN - Bir kişiye söz vereceğim, lütfen. 
Buyurunuz Sayın Tankut. 
2.- Adana Milletvekili Yümaz Tankut'un, Çukurova 'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklaması 

ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de az önce hem Sayın Şandır'ın hem de Sayın Seçer'in dile getirdiği konuyla ilgili olarak 

bilgilendirme yapmak istiyorum. 
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İfade edildiği gibi, Seyhan baraj gölünün kapaklarının açılarak dere yatağına hacminin üzerinde 
su verilmesiyle meydana gelen baskınlarda bölge çiftçimiz ne yazık ki büyük bir ziyanla karşı karşıya 
kalmıştır. 6 Mayısta Seyhan ve Çatalan barajlarının kapaklarının açılması sonucunda Seyhan ve 
Ceyhan nehirlerinin geçtiği Akdeniz'e kadar uzanan, yaklaşık, bizim bölge itibarıyla, 80 bin dönüm 
ekili alan ve narenciye bahçesi su baskınlarına maruz kalmıştır ve özellikle Yüreğir, Seyhan ve 
Karatas ilçelerine bağlı köyler başta olmak üzere, Gümüşyazı, Damlapınar ve Tabaklar köylerimizde 
büyük hasarlar meydana gelmiş, karpuz ve mısır tarlaları tamamen sel sularının altında kalmıştır ve 
ne yazık ki çiftçilerimizin bütün emekleri ve umutları da sel sulan altında kaybolmuştur. Çiftçilerimiz 
-az önce de ifade edildiği gibi- bu felaketin sorumlusu olarak Devlet Su İşlerini göstermektedir. 
Toroslardaki karın erimesi ve yoğun yağışlarla birlikte meydana gelen taşkınlar neticesinde barajların 
dolması üzerine açılan kapaklar yüzünden böylesine büyük bir felaketle karşı karşıya kalmışlardır ve 
bunda da yetkililerin ihmali olduğunu, bu kapakların açılmasının lazım geldiğini ancak bunun çok 
daha önceden, geniş bir zaman dilimi içerisinde kademeli olarak, kontrollü olarak açılmasının lazım 
geldiğini ifade etmişlerdir. Benzer hadise, yine geçen sene de Karatas'ta sel felaketi olmuştu. Bununla 
da ilgili ben gündem dışı söz almıştım. Ama ne yazık ki o dönemde de yaklaşık 36 bin dönüm ekili 
alan ziyan gördüğü hâlde Hükümetimiz ve yetkililer bu felaket karşısında duyarsız kalmışlardı. Netice 
olarak biz de bölgemizin, Adana'mızın, Çukurova'mızın bu felaketine karşı Hükümetin özellikle 
tedbirleri acilen alarak bu insanlarımızın ve çiftçilerimizin yardımına bir an önce koşmasını ve 
yanlarında yer almalarını temenni ediyomm. 

Söz verdiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyomm. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomz Sayın Tankut. 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Sayın Başkanım, biz de sel alanında olduğumuz 

için, eğer müsaade ederseniz... 
BAŞKAN - Sizden sisteme girmiş kimseyi görmüyorum efendim. 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Girmemiz şart mı? Az önce girmediler. 
BAŞKAN - Evet efendim, sisteme girince konuşabiliyorsunuz. 
Kim konuşmak istiyor? 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Mehmet Kastal, Osmaniye. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Kastal, iki dakika... 
3.- Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal 'ın, Çukurova 'da yaşanan sel felaketine ilişkin 

açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Teşekkür ediyomm. 
Gerçekten bizim Çukurova'mızda çok büyük bir sel felaketi olmuştur. Ama şu bir gerçektir, 

gidip gördüğümüzde, cumhuriyet tarihinde belki elli yıldır böyle bir yağmur ve sel görülmemiştir. 
Şimdi, bu baraj kapaklarının açılmasından kaynaklandığını biz düşünmüyomz. Neden derseniz, 

biz cumartesi günü DSİ Bölge Müdürü, Tarım Kredi Bölge Müdürü, Vali Bey ve tüm ekibiyle birlikte 
bu köyleri gezdik. Ama bu köylerde bu senelerin yıkılmasıyla birlikte, bunlann dağıtılmasıyla birlikte 
patlaklar oluşmuş ve bunun sonucu diğer alanlara sıçramıştır. Devletimiz orada gerekli incelemeleri 
yapmıştır. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Tanm İlçe Müdürlüğümüz şu an arazilerin boşalmasıyla birlikte 
raporları hazırlıyorlar. İnşallah raporları hazırladığımızda Sayın Bakanımıza takdim edeceğiz ve afet 
kapsamına alınması için gerekli mücadeleyi göstereceğiz diyorum. 

Teşekkür ediyomm. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kastal. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, Adana Milletvekili Hulusi Bey'in de bir söz 

talebi var. 
BAŞKAN - Şimdi, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker. 
Buyurunuz Sayın Eker. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Bakan, şu Silifke'ye verdiğiniz sözü de açıklayın. 26 

Kasım 2008 günü bu Mecliste söz verdiniz, "Ödenmediyse ödeyeceğim." dediniz, ondan sonra soru 
önergesine doğru dürüst yanıt vermediniz. Silifke'ye ödemediğiniz paraları ne yapacaksınız? 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Eker. 
V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 
3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Çukurova 'da yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin 

uğramış olduğu zararlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı (Devam) 

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

Çukurova'da son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin uğramış olduğu zararlar 
konusunda yapılan gündem dışı konuşmalarla ilgili huzurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Mayıs tarihinde Osmaniye'de, Kadirli ilçesine bağlı 21 
köyde, bize ulaşan ilk tespitlere, ilk bilgilere göre 1.250 çiftçiye ait çeşitli ürünlerin ekili bulunduğu 
35 ila 40 bin dekar alanda, ilk tespitlere göre yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda bir 
zarar oluştuğu bilgisine sahibiz. 

Keza, Mersin ili Tarsus ilçesinde 8 Mayıs 2009 tarihinde 205 köydeki 295 çiftçiye ait 24.800 
dekar hububat ve sebze ekili alanda da yine muhtelif oranlarda zarar meydana geldiği, Adana ilimizin 
Karataş ilçesinde yine 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde 4 köyde 30 bin dekar hububat ve sebze alanının 
zarar gördüğü, Yüreğir ilçesinde yine 7-8 Mayıs tarihlerinde 15 köydeki 290 çiftçiye ait 18 bin dekar 
alanda da hububat ve narenciye alanıyla yine 7 arıcıya ait 1.900 kovanın zarar gördüğü, Kozan 
ilçesinde 5 Mayıs tarihinde aşırı yağışlar sonucu Deliçay'ın taşmış olduğu ve 56 çitçiye ait yaklaşık 
2 bin dekar -1.900 dekar- alanda bir zarar meydana geldiği, Seyhan ilçesinde de, yine, 9 Mayıs 
tarihinde 9 köye ait narenciye, mısır ve diğer sebze meyveden oluşan muhtelif tarım ürünlerinin ekili 
dikili bulunduğu 20 bin dekar alanın selden etkilendiği bilgisi ulaşmıştır. 

Tabii, öncelikle, ben, bütün çiftçilerimize, burada, bir daha böyle bir felaketle karşılaşmamaları 
yönünde temennide bulunduğumu ifade etmek istiyorum, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlükleri çalışmalarına başlamış durumda. Suların 
çekilmesini takiben de yapılacak olan kesin hasar tespitleri ve zarar oranıyla, zarar gören çiftçilerin 
sayısı tabii net olarak ortaya çıkacak ve il hasar tespit komisyon çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra da çiftçilere yapılacak olan, yasalar gereği yapılacak olan yardımlar da kesinleşecektir. Tabii, 
bu arada, eğer bütün bu süreç içerisinde herhangi bir ihmal veya zarar, kasıt durumu varsa, 
belirlenmişse, onlarla ilgili olarak da gerekli işlem yapılacak. 

Tabii, bu arada, çalışmalar sürüyor. Hem illerdeki Köy Hizmetleri ekipleri hem DSİ hem il, ilçe 
tanm müdürlükleri konuyla ilgili, afet bölgesinde, bu selden zarar görülen bölgelerde gerekli 
çalışmaları yaptılar. Bundan sonra da bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar devam edecek. 
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Biz tabii, hasar tespitini müteakip olarak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, kanunların vazettiği 
biçimde ve imkânlar ölçüsünde zararları tazmin edilecektir. 

Pazartesi günü biz yağlı tohum primlerinin ödemesine başlıyoruz. Bu arada bunu özellikle Sayın 
Şandır, illa buradan -bir kısım milletvekillerimiz de- ifade edilmesini istediler. Ben de söylüyomm, 
yağlı tohum ödemeleri pazartesi gününden itibaren başlıyor. Bu, 350 milyon lira civarında tutuyor. 
Sadece Adana'da 58 milyon liralık bir ödeme var. Diğer il, ilçelerimizin de tahakkuku... 

VAHAP SEÇER (Mersin) - Tarsus'u unutmayalım Sayın Bakan, bizim ilçeyi unutmayalım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Unutmuyoruz, 

hiçbir yeri unutmayız, merak etmeyin. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tarsuslulara bunu diyebiliriz değil mi Sayın Bakan?3 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Hiçbir yeri 

unutmuyoruz ama hangi ilçemizin, hangi çiftçilerinin ne kadar tahakkuku varsa onların tamamı 
ödenecek, bunu özellikle ifade etmek istiyomm. Bunun dışında da yine, gerek valilikler yoluyla 
gerekse diğer şekillerde yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. 

Tabii, tarım zor ve sorunlu bir alan, tanmsal üretim. Yağışın olmaması da sorundur, kuraklıktır. 
Geçen sene ve önceki sene bundan dolayı ıstırap çektik, bundan dolayı sıkıntı çektik. Bu sene yağış 
var, hamdolsun, Türkiye'nin genelinde iyi dummda ama maalesef Çukurova'da, geçtiğimiz günlerde 
olduğu gibi, bazı yerlerde de aşırı yağış sebebiyle bu defa çiftçilerimiz bir zararla, bir hasarla karşı 
karşıya. Eldeki kanun, bu konuyla ilgili 2090 sayılı Kanun. Bu Kanun çerçevesinde yapabileceğimiz 
yardımlar var, bunun hasar tespiti var. Bu arada, yüce Meclisi şöyle bir bilgiyle de bilgilendirmek 
istiyomm: 2090 sayılı Kanun'da hasar oranı yüksek. Yüzde 40 toplam mal varlığının yok olması 
hâlinde zarar ve ziyan ödemesine gidilebiliyor. Biz, bunu... Bu Yasa'da bir değişiklikle ilgili bir 
çalışmamız var, Bakanlık olarak böyle bir tasarı hazırladık, onu özellikle ifade etmek istiyomm ama 
sigorta uygulamaları içerisinde de özellikle önümüzdeki yıllarda selin de dâhil edilmesi yönünde de 
bir çalışma yaptığımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyomm. 

Esasen sigorta uygulamasının yapıldığı risklerle ilgili, doğal afetlerle ilgili de oldukça, şu ana 
kadar, başarılı bir çalışma yapıldı. 675.500 poliçe kesildi ve bugüne kadar da 122 milyon lira da bu 
poliçelerin bedeli olarak da devlet desteği sağlandı çiftçilerimize, 122 milyon lira. 95 milyon lira da 
biz hasar ödemesi yaptık son birkaç yıl içerisinde. Tanm sigortası yaptırıp doğal afetle karşı karşıya 
kalan çiftçilerimize hasar ödemesi olarak yaptığımız 95 milyon lira. Bunu da yüce Meclisin bilgilerine 
sunmak istiyomm. 

Tabii, daha önce bu konuyla ilgili, bizim, bir başka kanun vardı. Bu kanun 2001 yılında 
yürürlükten kaldırılmış, 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki 
Kanun. Bu kanun biraz daha kolay uygulanabilir bir kanundu, özellikle doğal afetlerle karşı karşıya 
kalındığında muhtaç çiftçilere hem tohumluk verilmesi hem borçların ertelenmesiyle ilgili daha 
kolaydı. O kanun 2001 yılında yürürlükten kaldırıldı. Mevcut 2090, 1996 yılına kadar hiç işlerliği 
olmayan, işletilmeyen bir kanundu; 96'dan 2002 yılına kadar sadece hayvancılıkta, özellikle hayvan 
varlığı, yangın vesaireyle ilgili telef olduğunda uygulanırdı. Ondan sonra, biz, 2002 yılından bu yana 
da onu çiftçi lehine işletiyoruz ama bu Kanun, tabii, başlangıçta bu amaçla ihdas edilmediğinden 
dolayı ihtiyacı tam olarak karşılamıyor. 
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Biz, şimdi, burada düzeltme yapmak üzere bir tasan hazırladık ama alternatif olarak da Tarım 
Sigortaları Kanunu'nu yürürlüğe koyduk ve biraz önce de söylediğim gibi, şu ana kadar başarılı bir 
şekilde gidiyor. Sigorta prim poliçesinin yüzde 50'si hibe olarak ödenmekte ve bugüne kadar da biz 
122 milyon lira hibe destek sağladık bu konuda. 

Şimdi, bu biraz önce söylediğim yağlı tohumlarla ilgili ödeme yapılacak illerde Adana var. 
Özellikle onu ifade etmek istiyorum, demin söylendi. Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, 
Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Manisa, Samsun, Osmaniye... Bu illerimizin ödemesi 
evvelemirde yapılacak. 

VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Bakan, Mersin yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Diğer illerle ilgili 

de icmalle ilgili bir mesele var. O icmal tamamlanır tamamlanmaz o da ödenecek. Bunu da 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Geçmiş olsun dileklerimi tekraren ifade etmek istiyorum. Allah bir daha böyle afetlerle bizi 
karşı karşıya bırakmasın. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkanım, bir katkıda bulunabilir miyim? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, kısa bir katkıda bulunacak. 
BAŞKAN - Ama böyle bir usulümüz yok, biliyorsunuz. Tartıştık konuyu da. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Bir dakika falan sürer. 
BAŞKAN - Daha sonra tekrar konuşursunuz. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek, gündemin 

"Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 9, 19, 37, 38, 40, 43, 44, 53, 56, 67, 68, 69, 71, 73 
ve 78'inci sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 
Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 

IV- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÖNERGELER 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/1328) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/135) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 469. sırasında yer alan (6/1328) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. Ayrı ayrı okutuyomm: 
C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Adana Milletvekili Kürşat Atügan ve 20 milletvekilinin, orman yangınlarına müdahalede 

kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 19.01.2009 tarihinde 7 yıllığına 12 helikopter ve 4 uçak 

olmak üzere hava araçları kiralanması ile ilgili olarak yapılan ihaleyle ilgili iddiaların araştırılıp 
incelenerek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. 
maddeleri uyarınca bir "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Kürşat Atılgan (Adana) 
2) Oktay Vural (İzmir) 
3) Yılmaz Tankut (Adana) 
4) Recai Yıldırım (Adana) 
5) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
6) Muharrem Varlı (Adana) 
7) Ahmet Orhan (Manisa) 
8) Erkan Akçay (Manisa) 
9) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
10) Hasan Özdemir (Gaziantep) 
11) D. Ali Torlak (İstanbul) 
12) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 
13) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
14) Necati Özensoy (Bursa) 
15) Murat Özkan (Giresun) 
16) Şenol Bal (İzmir) 
17) Ahmet Bukan (Çankırı) 
18) Akif Akkuş (Mersin) 
19)Recep Taner (Aydın) 
20) Cumali Durmuş (Kocaeli) 
21) Osman Ertuğrul (Aksaray) 
Gerekçe 
Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla 

mücadele etmek maksadıyla 5 yıl süreyle 16 helikopter ve 7 yıl süreyle 5 adet amfıbik (suya inip 
kalkabilen) uçakların kiralanması için hizmet alım ihalesi yapmıştır. İhale şartnamesinde yer alan 
Birim Fiyat Teklif Cetveli (ki teklifler buna göre verilmek zorundadır) incelendiğinde 16 helikopter 
için aşağıdaki gibi teklif verilmek durumundadır. 

-1102-



TBMM B: 88 12 .5 . 2009 O: 1 

18506 saat zorunlu teklif ve bu miktarın 2/3'ü kadar (yani 12337 saat) opsiyonel teklif. 
îhale sonucu uçuş saat ücreti 7500 ABD doları ($) civarında gerçekleşmiştir. Kontrat imza 

aşamasındadır ve bu duruma göre: 18506x 7500= 138.795.000 $ zorunlu + 92.527.000 opsiyonel 
olmak üzere, Toplam: 231.322.000 $. 

Söz konusu helikopterlerin yenisinin fiyatı 7-8 milyon $ civarındadır. Zaten şartnamede bu 
hususta bir hüküm yoktur. Yeni olduğu farz edilse bile 16 helikopter 120 milyon $ etmektedir. Alınan 
helikopter her yıl sadece 4,5 aylık süre için kiralanmak üzere istenmektedir. Devletin ya da diğer bir 
organizasyonun (Kızılay, Türk Hava Kurumu ya da özel şirketler gibi) kendi filosunu oluşturması 
durumunda kalan 7-8 aylık sürede bu helikopterler diğer maksatlarla (ambulans, kayak merkezlerine 
yolcu taşıma gibi) rahatlıkla kullanılabilir. Yukarıdaki hesabı yeniden gözden geçirdiğimizde yılda 
azami 5 ay için 120 milyon $ ödenmiş oluyor, yani aylık bazda hesap yapılırsa 120:5=24 milyon $ 
yapar. Bu da demektir ki helikopterlerin gerçek ticari değeri ihaleyi gerçekleştirenler tarafından 24x12 
ay=288 milyon $ üzerinden hesaplanmış durumdadır. 

Bu ülkenin 4,5 aylık orman yangın sezonu dışında da helikopter ihtiyacı vardır. Şayet bu kadar 
kaynak harcanacak ise bir helikopter filosu kurup belediyeler dâhil tüm ihtiyaçların bu filodan 
sağlanması gerekir. Aksi takdirde geçen on yıl içerisinde yurtdışından kiralanan helikopterler ve 
uçaklara verilen kiralama yıllık ve saat ücretlerindeki savurganlık önümüzdeki yıllarda da artarak 
devam edecek ve ülkemizin, milletimizin kaynakları yanlış ve plansız bir şekilde kullanılacaktır. 
Örneğin 1998'de saat başına kiralama ücreti 1600 $ iken, bu bedel 10 yıl içinde katlanarak 2008 yılı 
itibariyle yaklaşık 8000 dolara (7995 $) ulaşmıştır. Bu şekilde kümülatif olarak katlanan fiyatlar 
ileriye dönük kaynak israfı yaratacaktır. Diğer taraftan amfıbik uçak kiralama konusunda şartname 
Kanada üretimi Bombardier CL-215 uçağını tarif etmektedir. Zaten ihale sonucu da öyle olmuştur. 
Söz konusu uçaklar 1969-78 yıllarında üretilmiştir. Bu nedenle şartnamede de herhangi bir yaş limiti 
konulmamıştır ve bu uçaklar yaşlı uçaklardır. 

Ülkemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan yangın söndürme helikopteri ve uçakları konusunda 
geçtiğimiz günlerde yapılan ihale kamuoyumuzun gündemini işgal etmiş olup halen de bu konuda 
bazı tereddütlerin olduğu, ihale koşullarının yeterince kamuoyuyla paylaşılmadığı ve bilhassa 
kiralama bedellerinin bazı soru işaretlerine yol açtığı aşikârdır. Yukarıda gerekçesini izah ettiğimiz 
bu önemli konunun bir "Meclis Araştırma Komisyonu" kurularak araştırılıp incelenmesi ve 
sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını uygun bulmaktayız. 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 milletvekilinin, diş hekimlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin yaşadığı en büyük sorunların başında sağlık sisteminin zafiyetleri gelmektedir. Tüm 

vatandaşları kapsamayan sosyal güvenceler, hekimlerin bir kısmının sağlık sisteminin dışında 
tutulması, altyapı yetersizlikleri gibi sorunlar, ülkemiz sağlık sisteminin içinde bulunduğu hastalıklı 
yapının da göstergesi olmaktadır. 

İnsan sağlığı söz konusu olduğunda, ağız ve diş sağlığının özel bir önemi vardır. Dünya Sağlık 
Örgütü'nün verilerine göre, diş ve diş eti rahatsızlıkları yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeniyle 
insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarındandır. Örneğin; 5-17 yaş grubu çocuklarda diş ve 
diş eti enfeksiyonu nedeniyle büyüme ve gelişim yetersizliği görülmektedir. Yine diş ve diş eti 
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hastalığı olan 39-69 yaş grubunda, koroner kalp hastalığı görülme riskinin 7 kat fazla olduğu ve kötü 
ağız hijyenine sahip bireylerde kronik sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 kat fazla 
olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı toplum sağlığının korunmasında diş 
hekimlerinin rolü büyüktür. Sosyal devlet ilkesi gereğince, toplum sağlığını korumak için ağız ve 
diş sağlığına, yani diş hekimlerine gereken özen gösterilmelidir. Ülkemizde ise bu özen maalesef 
gösterilmemektedir. Diş ve diş eti hastalıklarının sağlık sorunu gibi görülmemesi diş hekimlerini ve 
hastaları rahatsız etmektedir. Genel tıp alanında özel sağlık kuruluşlarından hizmet alımının önü 
açılırken, % 80'i muayenehanelerde çalışan diş hekimleri unutulmuştur. Toplumumuzun yaşadığı 
ağız ve diş sağlığı sorunları, kamunun verdiği hizmetle çözülemeyecek kadar büyük orandadır. 
Üstelik, kamuda çalışan diş hekimlerinin koşulları da gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı'nın istihdam ettiği diş hekimi sayısı 5 bin 500'dür. Kamu kuruluşlarımızda 
çalışan meslektaşlarımızın halkın diş ve diş hastalıkları ile ilgili talebini karşılama olanağı yoktur. 
Devletin, kamu kaynaklarını en iyi biçimde kullanması açısından tam bir otomasyon ile başta 
muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan diş hekimlerinden hizmet satın alması halkın ve diş 
hekimlerinin talepleri ile örtüşmektedir. 

Türk Dişhekimleri Birliği, bu konuya dikkatleri çekebilmek için bir imza kampanyası başlattı ve 
toplamda 20 bine yakın imza toplandı. Ayrıca; 11 Ekim 2008 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği 
Başbakan ile bir görüşme yaptı. Başbakan, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 
bu konuda çalışma yapmasını istedi. Bunun üzerine iki bakanlık temsilcileri ve Türk Dişhekimi 
yetkilileri 15 Ekim'de bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından tam 170'i aşkın gün geçti ve henüz 
bir sonuç alınamadı. 

Hiçbir branşta sağlık hizmeti alınırken şevke gerek duyulmamaktadır. Bunun tek istisnası diş 
hastalarıdır. Yani, ülkemizdeki ağız ve diş hastaları hizmete zor ulaşmaktadır. Bunlarla birlikte, Türk 
Dişhekimleri Birliği'nin yayınlamış olduğu asgari ücret tarifesi ile Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı diş 
tedavi yardımı arasında rakamsal anlamda oldukça fark bulunmaktadır. Bunun düzeltilmesi için dava 
açılmış ve dava kazanılmıştır. Yalnız bu sefer de SGK bunu uygulamamaktadır. Özellikle büyük 
şehirlerde şevkler durmuş durumdadır. Hastalar aylarca tedavi olabilmek sıra beklemektedir. 
Dolayısıyla hem hastalar hem de doktorlar mağdur olmaktadır. 

Diş hekimlerinin sorunları, toplum sağlığını olumsuz etkileyecek boyuta gelmeden önlenmelidir. 
Bu nedenle diş hekimlerinin yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla 
Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Şevket Köse (Adıyaman) 
2) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
3) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
4) Atilla Kart (Konya) 
5) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
6) İsa Gök (Mersin) 
7) Akif Ekici (Gaziantep) 
8) Nevingaye Erbatur (Adana) 
9) Hulusi Güvel (Adana) 
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10) Ali Rıza Ertemür 
11) Algan Hacaloğlu 
12) Abdullah Özer 
13) Ali Kocal 
14) Atila Emek 
15) Ahmet Ersin 
16) Ahmet Küçük 
17) Muharrem İnce 
18) Gökhan Durgun 
19) Abdulaziz Yazar 
20) Ali Rıza Öztürk 
21) Tekin Bingöl 
22) Ergün Aydoğan 
23) Rahmi Güner 
24) Yaşar Ağyüz 
25) Eşref Karaibrahim 
26) M. Fatih Atay 

(Denizli) 
(İstanbul) 
(Bursa) 
(Zonguldak) 
(Antalya) 
(İzmir) 
(Çanakkale) 
(Yalova) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(Balıkesir) 
(Ordu) 
(Gaziantep) 
(Giresun) 

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

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün resmî 

davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Profesör 
Anibal Cavaco Silva şu anda Meclisimizi onurlandırmışlardır. (Ayakta alkışlar) 

Kendilerine yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. 
Alınan karar gereğince, Sayın Silva'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyomm. 
Buyurunuz Saym Silva. (Alkışlar) 

VII.- SÖYLEVLER 
1.- Portekiz Cumhurbaşkanı Profesör Anibal Cavaco Silva 'nin, Genel Kurula hitaben konuşması 
PORTEKİZ CUMHURBAŞKANI ANİBAL CAVACO SİLVA - Sözlerime ilk kez ülkemin bir 

Cumhurbaşkanına yüce Meclisinize hitap etmek üzere yapılan ve büyük onur duyduğum davetiniz 
için teşekkür ederek başlamak istiyomm. 

Portekiz'e ve Portekizlilere bir dostluk ve saygı ifadesi olarak değerlendirdiğim bu nezaketiniz 
beni ziyadesiyle mütehassıs etmiştir. Bu düşüncelerle şahsım ve tüm Portekizliler adına, Türk halkının 
egemen iradesini temsil eden yüce Meclisinize teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. 

Türk milleti, yaptıklarıyla tarihin akışını değiştiren az sayıda milletten biridir. Tarih boyunca 
gerçekleştirdikleri, devraldığı mirasın olağanüstü zenginliği ve yetiştirdiği tarihî şahsiyetler hayranlık 
uyandırıcıdır. Ancak Türk halkının tarihi, bütün bu saydıklarımın da ötesine geçen bir enginliğe 
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sahiptir. Öylesine geniş ulusal meziyet ve kararlılık örnekleriyle doludur ki, onlar olmaksızın ne 
zaferler kazanılabilir ne de düşmanlıkların üstesinden gelinebilir. Bu halk, tarihinin en zor 
zamanlarında yeniden ayağa kalkarak, bugün dünya sahnesinin en önemli aktörleri arasında yerini 
alan, sözü dinlenen, saygı duyulan ve birçok alanda örnek alınacak modem Türkiye'yi kuran 
insanlardan oluşmaktadır. Bu halk, Atatürk'ün gurur duyduğu ve bu Meclisin varlık nedenini 
özetleyen ifadede belirtildiği gibi egemenliğin yegâne kaynağı olarak tarif ettiği halktır. 

Sayın milletvekilleri, büyük halklara, büyük milletlere arzu ettiğimiz dünyanın inşasında da 
büyük sorumluluklar düşmektedir. Nasıl bir dünya? Ekonomik ve toplumsal gelişim için tüm 
insanların ihtiyaç duyduğu barış, istikrar, güvenlik ve insanlık onumna saygının hâkim olduğu ve 
tüm bireylerin "ben de varım" diyebildikleri bir dünya. 

19'uncu yüzyıl Portekiz tarihinin büyük ismi yazar, tarihçi, savaşçı ve politikacı Alexandre 
Herculano "İstek engelleri tartar, irade yener." demiştir. Arzu ettiğimiz dünyayı gerçeğe 
dönüştürmenin önüne dikilen engelleri teşhis etmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Etrafımıza 
bakmak, yakın tarihimize damgasını vuran olayları hatırlamak yeterli. İçinde yaşadığımız ve 
karşımıza çıkması muhtemel sorunlardan çıkarabileceğimiz dersler, gördüklerimiz ve 
yaşadıklarımızla karşımızdadır. 

Halklar ve milletler arasındaki çatışmalar, terörist şiddet, güvensizlik, ortam, gıda ve enerji 
krizleri, çevrenin tahribi ve iklim değişikliğine bağlı felaketler, hızla salgına dönüşen hastalıklar... 
Kendimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir dünya istiyorsak bütün bunlardan bir ders çıkarmak 
dummundayız. Tabiatıyla, herkes kendi sonucunu kendisi çıkartacaktır. Benim çıkardığım sonuç, 
açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin, kabulü mümkün olmayan suçların cezasız kalmasının, 
umutsuzluğun, hoşgörüsüzlüğün dışlanma ve aşağılanma duygusunu beslediği ve çatışmayı tahrik 
ettiği yönündedir. Terörizmin, kabul veya müzakere edilmesi mümkün olmayan ölüm ve yıkım 
mantığını yaymak için bulduğu müsait ortam da işte budur. 

Mali ve ekonomik krizin ilk uyarıları birçokları tarafından iflah olmaz kuşkucuların vesveseleri 
olarak görülmüşse de fosil yakıtların ve gıda maddelerinin fiyatlarının nerelere dayandığını 
hatırlayalım. İçinde bulunduğumuz kriz elbette bir gün sona erecek ancak mevcut kaynakların 
bugünkü alışkanlıklarımızla yaşamaya devam etmemiz için yeterli olmadığının ortaya çıkması 
dummunda ne olacak, bunu bir düşünelim. Bu yeteri kadar endişe verici gerçeğe, bir de hiç 
tükenmeyecek gibi baktığımız yaşamsal bir kaynağımız olan suyla ilgili olası bir krizi de ekleyelim. 

Son dönemde yaşadığımız olayları değerlendirdiğimde vardığım diğer bir sonuç da, serbest 
pazar ekonomisinin ekonomik ve toplumsal ilerlemenin önünü açtığıdır. Ancak bunun layıkıyla 
yaşam bulması için devletin ve yetkili kurumların düzenleme ve denetleme konusunda sorumluluklar 
üstlenmeleri, etik değer ve ilkelerin mali piyasaların işleyişine hâkim olmasını sağlamaları aynı 
derecede hayati önemdedir. Gözlemlerim bana, iklim değişikliğine bir çözüm bulamamamız hâlinde 
arzu ettiğimiz dünyayı koruma yönündeki gayretlerimizin sonuç vermeyeceğini söylemektedir. Bilim 
adamlarının bizi uyardıkları senaryoların gerçekleşmesi hâlinde bazılarının bundan kazançlı 
çıkabileceği yönündeki düşünceler bana tehlikeli hayaller olarak görünmektedir. 

Bütün bunların ışığında, sözünü ettiğim konulardan çıkarılacak sonucun apaçık ortada olduğunu 
düşünüyomm. Karşılaştığımız sorunlar ya doğaları gereği küresel bir nitelik taşıyor ya da devletler 
arasındaki karşılıklı bağımlılık nedeniyle küreselleşiyorlar. Somnlar küresel olunca korumacılık fayda 
getirmiyor. Bir örnek vermek gerekirse: İklim değişikliğine sınırları kapatmak mümkün müdür? 
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Devletler arasında karşılıklı bağımlılığın bu dereceye vardığı bir aşamada korumacılık ancak daha 
vahim krizlere yol açar. Bu nedenledir ki uluslararası eş güdüm araçları hiçbir zaman bugünkü kadar 
önemli olmamıştır. 

Uluslar arasında çatışmaların ortaya çıkmasını daha etkin bir şekilde önleyecek ve bunların 
neden ve sonuçlarıyla mücadele edecek, terörizme karşı daha etkili bir savunma sağlayacak, 
silahsızlanmayı teşvik edecek ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleyecek, enerji, gıda, mali ve 
ekonomik krizlerin öngörülebilirliğini kolaylaştıracak ve bunlann ortaya çıkması hâlinde daha hızlı 
ve etkin müdahalede bulunabilmemizi mümkün kılacak bir uluslararası eş güdümden söz ediyomm. 
Uluslararası eş güdümün etkinliği, karar yapı ve mekanizmalarında vanlacak sonuçları herkesin içine 
sindirmesini sağlayacak şekilde günümüzün gerçeklerini yansıtan bir temsiliyete dayanmasına 
bağlıdır. Devletlerin coğrafi, tarihî ve kültürel çeşitliliğine ve bu çeşitliliğin neden olduğu çok boyutlu 
çıkarlarına saygı gösteren bir eş güdüm, uluslararası kumluşlann giderek artan önemini göz ardı 
etmeyen bir eş güdüm. Bu nedenledir ki Portekiz, G20'nin oluşumunun bölgesel örgütleri görmezden 
gelemeyeceği düşüncesindedir. Aynı nedenledir ki, Portekiz, 2001-2012 dönemi için Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine aday olmuştur. Bu vesileyle Türkiye'nin bu 
adaylığımıza desteği için derin şükranlarımı ifade etmeme izin veriniz. İnandırıcı olabilmesi için 
uluslararası eş güdümün bazı ilke ve değerlere dayanması gerekir. Birleşmiş Milletler örneğinde bu 
ilke ve değerler küresel kabul gören uluslararası anlaşmalarda ifadesini bulmuştur. Bunların etkin 
bir şekilde yaşama geçirildiğini gözetmek dummundayız. 

Mali piyasalar konusunda ise kamuoylarımızı kararların etik kurallar çevresinde alındığı 
yönünde ikna etmek dummundayız. Kaynaklann tahsisinde en kınlgan yapıya sahip gelişmekte olan 
ülkelerin ihtiyaçları da görmezden gelinmemelidir. Bu uluslararası eş güdüm, halklar ve kültürler 
arasında köprüler kurmayı amaçlayan oluşumlara da değer veren bir eş güdüm olmalıdır; Türkiye'nin, 
kuruculanndan biri olduğu "Medeniyetler İttifakı" örneğinde olduğu gibi. Kanımca, Atatürk'ün: 
"Beşeriyet tek bir vücuttur. Her toplumu bu vücutta bir uzuv gibi tanımak zarureti vardır. Dünyanın 
filan noktasında şayet bir huzursuzluk varsa 'Bundan bize ne.' dememeliyiz. Bir bedenin en küçük 
parçasına isabet eden herhangi bir ıstırap, o bedeni baştan ayağa kadar müteessir etmez mi?" 
sözlerinden ilham almalıyız. Sorun, özet olarak, küresel vatandaşlığın gerektirdiği siyasi sonuçları 
üstlenmekte yatmaktadır. İşte bu çerçevede biz Avrupalılar için Avrupa Birliğinin bahşettiği 
kazanımlar göze çarpmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası sahnede güçlü, inandırıcı, ağırlığını koyabilen Avrupa 
bütünleşmesi, savunduğu değerler ve toplumsal ve ekonomik modeliyle ister güvenlik ister iklim 
değişikliği ister ekonomik ve mali krizle ilgili olsun, günümüzün önemli meselelerine bulunacak 
çözümleri şekillendirmek ve yönlendirmek durumundadır. Bu mücadeleye girişebilmek için 
Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin katılmasıyla Avrupa Birliği, çok boyutlu kültürel 
bir mirasa sahip büyük bir ulusun kazandıracağı zenginliğin yanı sıra Avrupa Birliği ortak geleceği 
için hayati önem taşıyan alanlarda çok daha büyük bir ağırlığa sahip olarak hareket edebilmesini 
sağlayacak katlanan bir stratejik anlama kavuşacaktır. Sadece iki örnek vereceğim: Enerji ve dış 
politika. 

Avrupa Birliğinin bir ortak enerji politikasına ihtiyacı vardır. Dışarıda tedarik kaynaklarında ve 
dağıtım ağlarında çeşitliliği, içeride ise şebekelerin birbirine bağlanmasını temin edecek bir 
politikaya, Türkiye'nin bu alanda belirleyici bir katkısı olabilir. 
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Öte taraftan, Türkiye, sahip olduğu savunma olanakları, birliğin yanı başındaki veya birlik için 
yaşamsal bir stratejik önem taşıyan bölgelerdeki nüfusu, büyük bir Müslüman ve demokratik ulusun 
Avrupa projesinin temelinde yatan değer ve ilkelerin savunmasına yapacağı katkılar nedeniyle Avrupa 
Birliği dış politikasının inandırıcılığının artmasının teminatıdır. Ancak şunun da altını çizmeme izin 
veriniz ki arzu ettiğimiz Avrupa Birliği Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa Türkiye'nin de 
Avrupa'ya o kadar ihtiyacı vardır. 

Kendi ülkemin tecrübesinden hareketle şu inancımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Avrupa 
ile tam bütünleşme Türkiye'nin kalkınma ve modernleşme sürecini perçinleyecek ve uluslararası 
etkinliğini artıracaktır. Uluslararası muhataplarımızın bizimle münferit bir devlet olarak 
konuşmalarıyla, uluslararası bir örgütün karar mekanizmaları üzerinde etkisi olan bir üyesi olarak 
konuşmaları arasında çok büyük bir fark olduğunu şahsen çok iyi biliyorum. 

Bizi dünyanın dört bir tarafına savuran tarihimizin sonucu olarak Portekiz'in, Portekizce konuşan 
ülkelerle çok yakın ilişkileri vardır. Bu ilişkilere dayanarak uluslararası sahnede her gün kendini daha 
fazla ispatlayan Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğunu kurduk. Ancak hiç şüphemiz yok ki bize 
bu kadar yakın ülkelerle mevcut diyalogumuzda dahi ağırlığımız Avrupa Birliği üyesi olmamız 
sayesinde çok daha fazla olmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğinden söz ederken kendi ülkemin 
katılımına ilişkin hatıralar gözümde canlanıyor. Portekiz'in katılım süreci birçok engellerle karşılaşan, 
uzun ve karmaşık bir süreç oldu. Üyeliğimize karşı olanlar kalkınmışlık seviyemizdeki farklılığın 
neden olacağı mali külfet konusunu öne sürdüler. Kimileri bizden daha müreffeh üye ülkeler için 
oluşturacağımız göç tehdidine dikkat çektiler, bazıları Portekiz'in kendine özgü dış politika yönelim 
ve geleneklerine işaret ederek sadakatimizin Avrupa'dan ziyade Atlantik hassasiyetlere ve eski 
sömürgelerimize yöneleceğini iddia ettiler. Tabii hepsi bu kadarla da kalmadı. Fakat Alexandre 
Herculano'nın "İstek engelleri tartar, irade yener." sözüne geri dönmeme izin verirseniz, ne arzumuz 
eksikti ne irademiz. Yerimizin Avrupa'da olduğunu biliyorduk, ulusal çıkarlarımızın orada yattığını, 
Avrupa bütünleşmesinin dışında kalamayacağımızı. Yerine getirilmesi imkânsız gibi görünen zor 
katılım kriterlerine uymak zorundaydık. Bunlar bizi yeni yapılanmalar benimsemeye, muazzam bir 
topluluk müktesebatını ulusal mevzuatımıza ithal etmeye, ciddi anayasal ve yasal değişiklikler 
gerektiren geniş çaplı reformları hayata geçirmeye zorluyordu. Ülkemizin dünyada sahip olmasını 
dilediğimiz yeri nasıl gördüğümüzü bir kez daha ve iyi düşünmeye zorlanmıştık. Bugün içimde en 
ufak bir tereddüt olmaksızın "Bütün bunlara değdi." diyebiliyorum. 

Tabii ki her ülke ayrı bir gerçektir. Türkiye Portekiz olmadığı gibi, Portekiz de Türkiye değildir. 
Bu nedenledir ki bizim kendi deneyimlerimize ilişkin anılarımı, yersiz ders taslamalar olarak değil, 
sizi Avrupa'nın karar alınan masalarında oturur görmek isteyen bir dostun sözleri olarak kabul 
etmenizi diliyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ziyaretim yıllarca NATO'da müttefik ve Avrupa Konseyinde ortak olan 
ülkelerimiz arasında ilişkileri güçlendirmeye katkı amacını taşımaktadır; siyasi alanda mükemmel 
ancak diğer alanlarda olabileceğinin çok altında seyreden ilişkileri. Bu durumu değiştirmenin zamanı 
gelmiştir. Beraberimde ülkemin ekonomisinin en dinamik sektörlerini temsil eden önemli bir iş adamı 
heyeti getirdim. Son dönemde yüksek teknoloji üreticisi ve ihracatçısı olan yenilenebilir enerji, altyapı 
projeleri, turizm ve telekomünikasyon gibi Türkiye için de çok önem taşıyan alanlarda haklı bir 
uluslararası üne sahip olan bir ekonomiden söz ediyorum. Portekizce konuşan Afrika ülkeleri ve 
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Brezilya gibi özel tecrübesi olduğu pazarlarda iş yapan dünyaya açık bir ekonomiden, aynı zamanda 
Türkiye'nin de etkili bir konuma sahip olduğu pazarlara ulaşmaya hevesli bir ekonomiden 
bahsediyorum. 

Bu ziyaretin program girişimcilerinin Türk karşıtlarıyla ilişkilerini ilerletme hedefi gözetilerek 
hazırlandı. İş dünyalarımızın yeni iş ve ortaklık imkânları bulacaklarına inanıyomm. Ancak 
aramızdaki ilişkilerin bilim, kültür, akademik dünya ve turizm konusunda da yoğunlaşmasına önem 
atfetmekteyim. 

Türk makamlarının değerli katkılarıyla hazırlanan ziyaret programımızın çeşitli bileşenlerinin 
bütün bu alanlarda da temas ve iş birliğimizin güçlenmesine katkıda bulunacağına inancım tamdır. 
Nihayet halklarımızın birbirini daha iyi tanıması gereklidir. Özel olarak gerçekleştirdiğim dâhil 
Türkiye'ye yaptığım ziyaretlerde, ülkenizin tarihî mirasının zenginliği, halkınızın kararlılığı ve 
modem Türkiye'nin başarıları karşısında her zaman büyük bir hayranlık duymuşumdur. Ancak beni 
özellikle duygulandıran şey gerçekten de ülkemin dışında olup olmadığım konusunda beni şüpheye 
düşüren benzerliklerimiz olmuştur. Bir Avrupalı ve bir Portekizli olarak Türkiye'de kendimi hep 
evimde hissettim. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bugün huzurlarınızda ve Türk demokrasisinin bu abidesinde beni saran duygular işte bunlardır. 
Teşekkür ederim. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Silva. 
Sayın milletvekilleri, Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Profesör Anibal Cavaco Silva, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Sayın Koksal Toptan'ın refakatinde Genel Kuruldan 
ayrılmaktadır. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından ayakta alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birleşime yirmi dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 16.23 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.51 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge daha vardır, okutuyorum: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 
3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 milletvekilinin, mobilya ve ev tekstili 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçesini aşağıda arz ettiğimiz, mobilya ve ev tekstili sektörünün sorunlarının araştırılması, 

tespit edilen sorunların aşılması için gerekli önlemlerin ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz 
ve talep ederiz. 06.05.2009. 

1) Mehmet Şevki Kulkuloğlu Kayseri 
2) Muharrem İnce Yalova 
3) Gökhan Durgun Hatay 
4) Abdulaziz Yazar Hatay 
5) Tekin Bingöl Ankara 
6) Ergün Aydoğan Balıkesir 
7) Nevingaye Erbatur Adana 
8) Rahmi Güner Ordu 
9) Eşref Karaibrahim Giresun 
10) Yaşar Ağyüz Gaziantep 
11) Faik Öztrak Tekirdağ 
12) Orhan Ziya Diren Tokat 
13) Ali Rıza Öztürk Mersin 
14) Canan Arıtman İzmir 
15) Ahmet Ersin İzmir 
16) Mehmet Akif Hamzaçebi Trabzon 
17) Fatma Nur Serter İstanbul 
18) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
19) Hulusi Güvel (Adana) 
20) Sacid Yıldız (İstanbul) 
21) Şahin Mengü (Manisa) 
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22) Birgen Keleş 
23) Derviş Günday 
24) Mehmet Ali Özpolat 
25) Ali Rıza Ertemür 
26) Ramazan Kerim Özkan 
27) Mevlüt Coşkuner 
Gerekçe: 

(İstanbul) 
(Çorum) 
(İstanbul) 
(Denizli) 
(Burdur) 
(İsparta) 

Sektörün en önemli sorunu uluslararası pazarda rekabettir. Ülkemiz, 48 milyar dolarlık dünya 
ev tekstili (21 Milyar $) ve mobilya sektörü (27 Milyar $) pastasının paylaşımında geri sıralarda 
bulunmaktadır. Ancak bu sektör verileri göstermektedir ki, bu yıl itibariyle 2,1 milyar dolarlık ihracat 
ile tekstil ihracatının yarısını gerçekleştiren ev tekstili sektörünün toplam tekstil ve konfeksiyon 
ihracatı içindeki payı daha fazlayken, giderek düşmektedir. Mobilya'da ise 1,5 milyar dolara erişmiş 
ancak ilerleme kaydedeceğine son yıl itibariyle de gerilemektedir. Sektörün önde gelen dernekleri 
önümüzdeki yıllarda ihracatta ciddi düşüşler yaşanabileceğini dile getirmektedir. 

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik krizde en çok etkilenen sektörlerin arasında yer alan bu 
sektör ayrıca ülkemizin ihracatta iftihar kaynağıdır. Ancak, istihdam ağırlıklı bu sektörümüz özellikle 
işçilik giderleri, vergi yükü gibi konular nedeniyle, Çin ile rekabette yetersiz kalmaktadır. Bu sektörün 
geleceğini etkileyecek çok büyük tehditlerin oluştuğu artık aşikâr şekilde gözükmektedir. 

Yukarıda izah ettiğimiz bu nedenlerle, mobilya ve ev tekstili sektörünün sorunlarının 
araştırılması, tespit edilen sorunlar konusunda gerekli önlemlerin ve çözüm önerilerini tespit edilmesi 
amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki ön görüşme, 

sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
D) TEZKERELER 
L- Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa A. Kırımoğlu 'nun vaki davetine icabet edecek 

olan TBMM Başkan Vekili Meral Akşener 'in bir Parlamento heyetiyle birlikte Dünya Kırım Tatar 
Kongresine iştirak etmek üzere Kırım Özerk Cumhuriyeti 'ne resmî ziyarette bulunmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/791) 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa A.Kırımoğlünun vaki davetine icabetle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Meral Akşener başkanlığında bir Parlamento heyetinin 
Dünya Kırım Tatar Kongresine iştirak etmek üzere Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette 
bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 
sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

07 Mayıs 2009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Nevzat PAKDIL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili 

- 1111 -



TBMM B:88 12.5.2009 0 :2 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kumlunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

VIII.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun, 12 

Mayıs 2009 Salı günkü birleşiminde bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesinin ardından diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 13 Mayıs 2009 
Çarşamba günkü birleşiminde ise sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

12.5.2009 
Danışma Kumlu önerisi 

Danışma Kumlunun 12 Mayıs 2009 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kumlun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Bekir Bozdağ Hakkı Suha Okay 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Gmbu Başkanvekili Gmbu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Fatma Kurtulan 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Gmbu Başkanvekili Gmbu BaşkanveKiıı 
Öneriler: 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan 

90 ve 293 sıra sayılı Kanun Tasarılarının, bu kısmın 4 ve 5 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kumlun; 12 Mayıs 2009 Salı günkü (bugün) birleşiminde 1 saat süre ile sözlü somların 
görüşülmesinin ardından diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve 
teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 13 Mayıs 2009 
Çarşamba günkü birleşiminde ise sözlü somların görüşülmemesi, 

Genel Kumlun; 12 Mayıs Sah günkü (bugün) birleşiminde saat 20.00'ye kadar; 13, 14, 20, 21 
Mayıs 2009 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerde ise 14.00-20.00 saatleri arasında 
çalışmalarını sürdürmesinin, 

Genel Kumlun onayına sunulması önerilmiştir. 
BAŞKAN - Danışma Kumlu önerisi aleyhine, Tunceli Milletvekili Kamer Genç. 
Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kumlu kararı aleyhinde söz almış bulunuyomm. 

Hepinize saygılar sunuyomm. 

-1112-



TBMM B: 88 12 . 5 . 2009 O: 2 

Danışma Kurulu karan ile tabii yine çalışma saatleri uzatılıyor. Ben, zaten çalışmayı seven bir 
milletvekili olarak bundan hiç de şikâyetçi değilim. İki tane kanun geliyor, Türk Vatandaşlığı Kanunu 
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
getiriliyor. Tabii ben bu her gün gündemin değiştirilmesine karşı olduğum için... Yani 
parlamenterlerin belli bir yasama faaliyetlerini düzgün yapabilmeleri için bunların önceden bilinmesi 
lazım. Parlamenterliğin sağlıklı olarak yerine getirilmesi için kanun tasarı ve tekliflerinin uzun bir süre 
incelenmesi lazım ama burada günübirlik değişince maalesef biz de sağlıklı bir inceleme yapmadan 
burada kanunları geçiriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, benim ilim Tunceli'de özellikle bu aylar geldiği zaman bu yayla sorunu 
çıkıyor ortaya. Bizim ilimizde 100 binin üzerinde koyun besleniyor işte özellikle Pertek, Çemişgezek 
ilçelerimizde, Hozat'ta. Fakat, tabii bu yaylalar yasaklanıyor. Şimdi, 100 bin tane koyun var. Oradaki 
yöneticiler maalesef, işte bir yasa kararını alıyorlar. E, şimdi, 100 bin koyun besleyen o insanlar 
nereye getirecek bu hayvanları? Bunların bence Hükümeti yöneten kişilerce belirlenmesi lazım. 
"Yasak" demekle bu, her şey olmuyor işte. 

Ben özellikle bu konuda Hükümetten rica ediyorum. Bu 100 bin tane, vatandaşın koyununu 
otlatacak otlakların tespiti, yayla gerekir. Mesela Ovacık'ı tümüyle yasaklamışlar duyduğuma göre, 
Pülümür yaylalarının bir kısmını yasaklamışlar. Bu vatandaşlarımızdan, çok şiddetli, bu konuda 
sıkıntılar geliyor, şikâyetler geliyor. Bir an önce bunun düzeltilmesini istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben geçen hafta Viyana'ya gitmiştim. Orada Alevi Kültür Merkezinin 
düzenlediği bir panele de katıldım. Gerçekten oradaki vatandaşlarımız, özellikle Alevi 
vatandaşlarımız çok güzel eserler yapmışlardı; kültür evlerini, cemevlerini yapmışlar, 10 bin 
metrekarelik alan üzerinde çok devasa eserler meydana getirmişlerdir. 

Tabii, vatandaşların isteği şu: Yani, bu Alevilik meselesinin evvela... İşte, iktidar partisi Alevi 
açılımından bahsetti fakat orada sustu. Şimdi, bizim istediğimiz evvela Alevi açılımında ön şart 
olarak cemevlerinin ibadet yeri sayılması. Bunun sayılabilmesi için de işte bir kanun teklifimiz var. 
Köy Kanunu'nda ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda bir değişiklik yaparak cemevlerinin de ibadet yeri 
olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani burada, daha önce, kilise, sinagog, havralarda harcanan elektrik 
ve su parasının Diyanet İşleri bütçesinden ödenmesi konusunda bir kanun tasarısı geçti. Ben o zaman 
sormuştum: "Cemevleri de buna dâhil mi?" Maalesef Hükümet sırasında oturan kişi cevap vermedi. 
Sonra "Ben yetkili değilim..." Sonra Diyanet İşleri Başkanlığından aldıkları bir cevabı bize ilettiler: 
Efendim, cemevleri ibadet yeri değilmiş. Tabii bu, Diyanet İşleri Başkanlığının bir kanaati; bence 
tamamen yanlış, tamamen gerçek dışı. İbadet her yerde yapılabilir, dağda da yapılır, ormanda da 
yapılır, evde de yapılır; cemevi de bir... İnsanlar, orada... Alevi inançlı vatandaşlarımız, "Ben 
ibadetimi cemevinde yaparım, benim İslam anlayışım bu. Ben bu surette yaparım" diyor. Senin 
hakkın yok ki... Zaten Anayasa'nın 24'üncü maddesi bu konuda açıktır. O bakımdan, yani en evvela 
bu cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve Türkiye'de yapılan cemevlerine bir yasal meşruiyet 
kazandınlması gerekir ama bunun üzerinden siyaset yapmak bence kimseye de fayda getirmez. 

Ayrıca, Anayasa'nın 24'üncü maddesine göre, okullarda din kültürü ve ahlak öğretimi var. 
Burada biliyorsunuz, işte, din kültürü ve ahlak dersi öğretilmesi gerekirken maalesef bu kitaplardaki 
eğitim tamamen Sünni anlayışına uygun bir eğitimdir. Bence bunu da değiştirmek lazım. Bu din 
kültürü ve ahlak dersinin, tamamen genel, ondan sonra, hatta eleştirel bir eğitim olması lazım. Bütün 
dinler, bütün mezhepler hakkında yetişen gençlere bilgi vermek lazım; herhangi bir mezhebi, herhangi 
bir anlayışı aşılamamak lazım. 
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Bizim Alevi inançlı insanların kendi inançlarında, işte, muharrem omcu var, Hızır orucu var, işte, 
kendi şeylerinde, ehlibeyit var; işte bunlar zaten İslam'ın ilkeleri... Bunlar ne anlama geliyor? 
Gençlere, okul çağında yetişen insanlara, daha doğrusu, bunların öğretilmesi lazım ama maalesef 
Hükümet, bu konuda -yani önünde bir engel de yok- kendine göre birtakım girişimlerde bulunuyor. 
Bence bunu, bu girişimleri bu kadar dar tutmaya gerek yok; aklın, mantığın yolu bir. Parlamentoya 
getirip onu bir an önce çözmekte yarar var. Dolayısıyla bu da memleketi rahatlatan bir durumdur. 

Diyanet İşleri Başkanının, işte "İbadet, yalnız camide ve mescitte yapılır." anlayışı çok sakat 
bir anlayış. Özellikle, Diyanet İşleri Başkanı da çok değişik bir davranış içinde, ismi "Ali" ama 
kendisi Ömerleşmiş bir Ali galiba! 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - O da güzel, o da güzel! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bizim istediğimiz, bir Diyanet İşleri Başkanı bir cemevine 

gitsin efendim. O bir Alevilerin de, mademki bir Diyanet İşleri Başkanıdır, Türkiye'deki bütün 
İslam'ın da anlayışına uygun... Bir gün bir cemevine gitsin. 

Arkadaşlar, bir de Diyanet Vakfı var, devasa bir kurum. Muazzam bir geliri var, bu gelir 
denetimsiz. Geçmişlerde bizim kulağımıza geldi, birçok Diyanet İşleri başkanı, iktidarda 
yandaşlarının çocuklarını yurt dışında okutan bir paralar veriyorlar. Bu paralar nereye gidiyor? E, ne 
olacak iki tane cemevinin yapılmasına da Diyanet İşleri Vakfınca bir para yardımı yapılsın. Yani 
Türkiye'de Alevi vatandaşlar vergi vermiyor mu? O Diyanet İşleri teşkilatına giden paraların bir 
kısmı da Alevi vatandaşların verdiği paradan meydana gelmiyor mu? Onun için, lütfen bunları... 
Yani akılla, mantıkla, adaletle hareket edip bu insanların da inançlarını yerine getirecek bir katkı 
sağlamak lazım. 

İşte, Çankaya'da, burada bir cemevinin temeli atılmış, kaç senedir orada metruk kalıyor. Ama 
görüyoruz, maalesef Diyanet İşleri Vakfından birçok camiye yardım yapılıyor. Yapılsın, biz buna 
karşı değiliz ama yani bir ülkede işte bu inançta olan insanların da kendilerinin inançlarını rahatlıkla 
yerine getirecek bir ortam yaratmaları lazım. Bunu yaratmak zor bir iş de değil, kimseye bir zarar da 
getirmez değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri. 

Tabii, bence yani bugün, şu anda öncelikle konuşulması gereken konu işte bu konulardır. Çünkü 
toplumda bir sıkıntı yaratıyor. İşte, Alevi vatandaşlarımız... Bugün, Avrupa'da din kitaplarında, 
Almanya'nın birçok din kitaplarında Aleviliğin esaslarıyla ilgili bir program yapılmış, orada 
öğretiliyor. Abdullah Gül, ilk defa Dışişleri Bakanı olduğu zaman Almanya'ya gidiyor ve ondan 
önce, Avmpa'daki Alevi birlikleri federasyon başkanları, demek başkanları cumhuriyet 
bayramlarında elçiliklerdeki resepsiyonlara davet ediliyormuş. O gittikten sonra yasaklamış bunu 
ama öte tarafta, Fethullah Gülen'ci, öteki, din kesiminden kişileri maalesef... Yani maalesef değil, 
işte onları yasaklarken diğer taraftan elçiliklere çatmış "Bunları niye protokole davet etmiyorsunuz?" 
şeklinde. Bunlar zaten o gün gazetelere de intikal etti. İşte, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu 
Başkanı dedi ki: "Vallahi, işte geldikten sonra Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına bizi davet 
etmiyorlar." Böyle bir anlayış olur mu? Yani milyonlarca insanı orada temsil eden, milyonlarca Alevi 
vatandaşı Avrupa'da temsil eden... Peki, bu Alevi inançlı insanlar, laik Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin birliğini, bütünlüğünü savunan, her yerde buna katkıda bulunan insanlar. Ondan sonra, 
diğerleri gibi laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp da yerine şeriat devletini getirme konusunda çaba 
içinde değiller. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine en uygun hareket eden, bu felsefeyi 
destekleyen, yüceltmeye çalışan kişiler, maalesef en kutsal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nın 
resepsiyonlarına çağrılmıyorlar. 
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Zaten Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduktan sonra çok ayrımcı hareket etti. Ben kendisine 
soruyorum: Bugüne kadar Alevi inançlı bir vatandaşı bir yere atadı mı; yargıda bir üst makama, 
devlet bürokrasisi içinde bir yere? Öğrenmek istiyomm. 

Değerli milletvekilleri, bir memlekette belirli makamlara gelen insanların o makamın gerektirdiği 
birliği, bütünlüğü, birleştiriciliği sağlaması lazım. Yani laflarla birtakım şeyler söyleyip de arkasındaki 
uygulamaları, işlemleri bunun tersiyse burada birlik ve bütünlük olmaz. Onun için, bunu sağlamak 
birilerinin görevi. Ama maalesef -yıllardır politikanın içindeyim- özellikle hâkim ve savcılık 
imtihanına giriyor; Alevi inançlı, hele Tuncelili oldu mu çok suçlu görülüyor ve bir tanesi bir yere 
getirilmiyor. Yazık, günah bu millete, bu insanlara. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Öteki tarafta, kaymakamlık imtihanına giriyor, ilk sıralarda 

yazılıyı alıyorlar, maalesef atama yapılmıyor. 
Şimdi, değerli milletvekilleri, bu laflan söylerken ben de vicdani bir rahatlık içinde şey 

etmiyomm. Çünkü bu memlekette, artık, birlik ve bütünlüğü sağlamamız lazım. Yoksa işte birileri 
çıkıyor, aramıza ayrancılık sokuyorlar. Biz istiyoruz ki bir kadroya atamada öncelikle liyakat, dürüstlük 
öne alınması lazım ama birileri diyorlar ki: "Bizden olsun, çamurdan olsun." Böyle bir zihniyetle bir 
devleti yönettiğiniz zaman, bu devlette birlik ve bütünlüğü sağlayamazsınız. Şimdi, onun için, maalesef 
bu zihniyetle Türkiye idare ediliyor. Geçmiş senelerde diyorlardı ki: "Siz imam-hatiplileri bir yere 
almıyorsunuz." Tamam almıyordu. Peki, siz o gün öyle diyordunuz, haydi imam-hatipliler, siz iktidara 
hâkim oldunuz, bari siz, dün dediğinizi yapmayın bugün, o zaman tarafsız davranın. Eğer bir insan 
imtihana girmiş de hâkimlik, savcılık imtihanında, ondan sonra, kaymakamlıkta... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika verdiniz mi efendim? 
BAŞKAN - Verdim efendim bir dakikanızı. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bir yarım dakika... 
BAŞKAN - Bir dakika verdim Sayın Genç. 
Çok teşekkür ediyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Öyle mi? Peki, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, 

okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERGELER (Devam) 
2,- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, 3285 Sayılı "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Kanunu"nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin (2/396), doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/134) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/396 Esas numaralı Kanun Teklifimin Meclis İç Tüzüğünün 37. maddesine göre süresi 

içerisinde görüşülmediğinden doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
BAŞKAN - Teklif sahibi olarak Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan. 
Buyurunuz Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3285 Sayılı 

"Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu"nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi'min doğrudan gündeme alınması hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, kuduz, günümüzde gerçekten güncelliğini taşıyan bir hastalık hâline geldi. 
Benim ilim olan Burdur'da, şu anda, geçtiğimiz yıl içerisinde en az altı mihrakta, yani altı köyde 
kuduz hastalığı görüldü. Kuduz hastalığı bulaşıcı bir hastalık, ancak tazmin hastalık değil. Bunda, 
baktığınız, beslediğiniz, çocuğunuz gibi büyüttüğünüz bir hayvan, bir kemiriş tarafından, bir köpek 
tarafından, bir kedi tarafından, bir tilki tarafından ısırılır, bu hayvan da kuduz şüphesiyle 
değerlendirilir ancak hayvanın başı kesilmeden kuduz hastalığının teşhisi konmaz. Hayvanda bu 
arazlar görüldüğünde, hayvanın başı ilgili laboratuvarlara gönderilir, orada, negri cisimciği dediğimiz 
kuduz virüsünün etkeni görüldüğünde kuduz müspet hâle gelir, ancak, bu hayvan için bir tazminat 
ödenmez. Bu hayvanın değeri 3 milyardır, 2 milyardır, 2,5 milyardır. Bizim bu teklifimizde, acilen, 
bunu, bir madde ekleyerek kuduz hastalığının tazminatlı hastalıklar arasına alınmasını talep ediyoruz. 
Tarım Bakanlığı bütçesine de çok fazla bir yük getirmiyor. Ancak, bu hastalık tespit edildiğinde, o 
belde, o köy, o ilçe altı ay karantinaya alınıyor. Altı ay karantinaya alınması demek, orada hayvansal 
mamullerin dışarı çıkmaması demek. Benim Burdur'umun Kışla'sında, Askeriye'sinde, Yassıgüme 
köylerimizde, Başmakçı köylerimizde, Aşağımüslümler köyümüzde bu hastalık çıktı. Örneğin, 
Askeriye köyümüzün 12 ton sütü var, bu 12 ton sütü kimse almıyor, ancak ısıl işlemine tabi 
tutacaksın. Bakanlık bir genelge yayınladı, ısı işlemine tabi tutacaksın. Hastalık çıkan işletmede de 
sütler sağılıyor. Adamın 10 ineği var, sütleri her gün sağıyor, iki öğün sağıyor, sütleri dereye döküyor, 
imha ediyor. Bu işletmenin tarım krediye borcu var, Ziraat Bankasına borcu var, gübre borcu var, 
mazot borcu var, düğün yapmış, urba deriz, kuyumcuya borcu var ama hiçbir ürününü, hayvansal 
ürününü o altı aylık süre içerisinde paraya çeviremiyor. Kurbanlık hayvanları var, onları da 
çeviremiyor. Bir mağduriyet söz konusu. 2 hayvanı gitmiş, örneğin 2'şer buçuk milyondan 5 milyar 
veya 3'er milyardan 6 milyar değerindeki hayvanları gitmiş, bir bedel de ödenmemiş. Bu bedelin bu 
yasayla ödenmesini talep ediyoruz. Bu sadece Burdur'un sorunu değil, ülkemizin sorunu değerli 
arkadaşlanm. 

Kuduz hastalığıyla mücadele koruyucu hekimlikle yapılıyor. Hastalık girdikten sonra bu 
karantinaya almak zorundayız ama Tanm Bakanlığında 1984 yılında yapılan organizasyonla veteriner 
hekimlerin işlevleri bir anlamda ilçe müdürlüklerinin inisiyatifine bırakıldı. Bu veteriner hekimler 
kendi başlarına hareket edemiyorlar. Koruyucu hekimliğin yapılması gerekiyor. 

Bakın, ülkemizde domuz gribiyle ilgili bir sorun yaşanmıyor ama yaşatmak isteniliyor ama 
burada bizim duruş sergilememiz lazım. Burada veteriner hekimlere, doktorlarımıza, halk sağlığı 
hekimlerimize çok büyük görevler düşüyor. Veteriner hekimlerimiz cansiparane bu ülkede çalışıyorlar 
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ama özlük haklarında bir değerlendirme yok. Yaşantıları arabalarda bu kuduz mücadelesiyle aşı 
yapmayla geçiyor ama onların kadrolarında bir iyileştirme yapmıyoruz, sosyal yaşamlarında bir 
iyileştirme yapmıyoruz. Yine, bu hayvanları üreten üreticilerimizle ilgili olarak süt fiyatları acımasız 
bir şekilde gerilere düştü. Şu anda 46 kuruş süt fiyatı, litresi ama yemin kilogramı 60 kuruş. Hâlbuki 
geçmiş dönemlerde biliyomz ki 1 kilo sütle 2 kilo yem alınırdı ama şu anda 1,5 kilo sütle 1 kilo yem 
alınamıyor. Bu hayvancılık açmazda. 

Bu yaptığımız, yasayı öne almakla bir nebze olsun vatandaşımızın yarasına merhem süreceğiz. 
Onun için, yüce Meclisten bu kanun teklifimizin bir an önce gündeme alınıp görüşülmesini talep 
ediyomz. Tarım Bakanlığının bu konuda bir çalışması var ancak geç. Önümüzde çok kısa bir süre 
kaldı. 1 Temmuzda Meclisin kapanacağını duyuyoruz. Bu sürede bunu alır görüşürsek hiç olmazsa 
bu çiftçinin yarasına bir merhem oluruz. Onun için, bu kanun teklifimizin oylarınızla doğrudan 
gündeme alınmasını talep ediyomz. Gerçekten insan sağlığını tehdit eden kuduz hastalığıyla 
mücadele koruyucu hekimlikten geçiyor diyomm. Bu veteriner hekim istihdamını ilçe 
müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde -sayılarını- artırmamız gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözünüzü bağlayın lütfen. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Onların mobil araçlarıyla hareket edip küçükbaş 

hayvanlardan büyükbaş hayvanlara kadar tüm ülkemizde yaşayan hayvanların aşılanması için gerekli 
tedbirlerin alınması gerekiyor. Karantina tedbirleri uygulanırken hiç olmazsa o ısıl işlemine tabi 
tutulan süte özel bir fiyat vermemiz gerekiyor. Normal şartlarda normal sütten daha az fiyat veriliyor. 
Hâlbuki o süte -bir mağduriyet söz konusu- daha fazla fiyat vermemiz gerekiyor çünkü bir ısıl işlemi 
var, bir maliyet var. Bu maliyetlerin göz önüne alınması gerekiyor. 

Bu duygularla yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifimizin gündeme alınması için 
sizleri vatandaşlarımız adına, köylülerimiz adma duyarlılığa davet ediyor, saygılar sunuyomm. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomz Saym Özkan. 
Mersin Milletvekili Vahap Seçer... 
Buyurunuz Sayın Seçer. (CHP sıralarından alkışlar) 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
3285 Sayılı "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu"nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergenin lehinde söz almış 
bulunuyomm. 

3285 sayılı Kanun'un 41 'inci maddesi, tazminat ödenecek hayvan hastalıklarım içermekte ancak 
tazminat ödenecek hastalıklarda kuduz hastalığı yer almamaktadır. Kanun teklifimizin amacı, 3285 
sayılı Yasa'nm 41 'inci maddesine bir fıkra eklenerek kuduz hastalığının tazminat ödenecek hastalıklar 
kapsamına alınmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, 21'inci yüzyılda, hâlâ Türkiye'de kuduz hastalığından söz etmek 
bana göre ülkemiz için bir ayıp ama bu gerçek. Hâlâ bu vakalar ülkemizde görülmekte. Neticede, bu 
vakaların görüldüğü durumlarda, üretici, olayın maddi boyutunu düşünüyor. Hayvanlarında böyle 
bir hastalık gördüğü zaman bunu yetkili kurullara bildirmesi gerekirken ama hayvanının elinden 
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gideceği varsayımıyla, o düşünceyle, maddi kayba uğrayacağı varsayımıyla bu hastalıkları yerinde 
ve zamanında yetkililere bildirmekten imtina ediyor. Tabii, bu durum da toplum sağlığını etkileyen 
bir durum ortaya çıkartıyor. 

Hayvan sağlığı önemli bir konu değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği müzakere sürecinde otuz beş 
fasıl başlığından üç tanesi tarımla ilgili ve bunlardan bir tanesi de hayvan sağlığını ilgilendiriyor 
özellikle. Bu anlamda, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla ilgili ve hayvan sağlığıyla ilgili mücadeleyi 
etkin yapması gerekiyor, bu konuda daha fazla kaynak ayırması gerektiğini düşünüyorum. 

Ülkemizde hayvansal üretim istediğimiz düzeylerde değil. Avrupa Birliğine baktığımız zaman 
toplam tanmsal üretimin yüzde 65'ini hayvansal üretim oluşturuyor ancak ülkemize baktığımızda bu 
oranın yüzde 35 seviyelerinde olduğunu düşünüyoruz. İşte, bu süreç içerisinde bu oranı yükseltmemiz 
gerekiyor. Bu müzakere süreci içerisinde özellikle Avrupa Birliğinin et, et ürünleri veya hayvansal 
ürünlerin ticaretinin sınırlanması konusundaki Türkiye'nin bakış açısına olumsuz yaklaşıyorlar ve 
bu konuda Türkiye'yi sıkıştırıyorlar "Et ithalatını açın, hayvansal üretim ithalatını açın." diye. Tabii, 
önümüzdeki süreçte hayvancılığımızı belirli noktalara getiremezsek, bu sektörü, bu üreticileri kendi 
ayakları üzerinde duracak duruma getiremezsek önümüzdeki günlerde çok daha büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. 

Hayvansal üretim, aynı zamanda toplum sağlığı açısından önemli, çocuklarımızın, gençlerimizin 
sağlıklı yetişmesi açısından önemli. Hayvansal protein, tabii, çocuklarımızın beslenmesinde önemli 
bir yer tutuyor. Bu anlamda süt tüketimi, et tüketimi veya diğer hayvansal ürün tüketiminin 
ortalamasına baktığınız zaman, gelişmiş ülkelerle mukayesede oldukça geri noktalarda olduğumuzu 
göreceğiz. Bu anlamda da hayvansal üretimin artırılmasını önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten hayvancılığa 2000 yılından bu yana ciddi destekler verildi, bunu 
kabul etmek durumundayız ve bu konuda da ciddi yatırımlar yapıldı ama baktığınız zaman, aradan 
dokuz yıl geçmiş hayvancılığın geldiği nokta istenilen düzeyde değil. Burada benim kişisel görüşüm, 
yanlış planlamaların olması, yanlış birtakım politikaların uygulanması ve bunda ısrar edilmesinin, 
bugün hayvancılığın hâlâ Türk tanmında ciddi bir sorun olmasının ana nedenlerinden bir tanesi olarak 
düşünüyorum. 

Hayvancılıkta sorunlar vardır. Son zamanlarda birçok destek kaldırıldı. Bu anlamda destekleme 
yöntemi çok radikal bir kararla değiştirildi ve "hayvan başı destek" yöntemine geçildi. 

Destekler gününde ödenemiyor. Zaten yetersiz olan destekler gününde ödenemeyince de 
hayvansal üretim yapan çiftçilerimiz, üreticilerimiz burada mağduriyet yaşıyor. 

Hatırlayacağınız gibi, 2009 bütçesinde tarımsal üretime ayrılan destek miktarı son anda yüzde 
11 kesintiye uğradı. Zaten destekler yetersizdi, bu kesinti de hayvansal üretime özellikle darbe vuran 
önemli kesintilerden bir tanesi oldu. 

Türkiye'de her zaman gündeme gelen kaçak et ve canlı hayvan kaçakçılığı bir türlü 
halledilememiş durumda. Bu sorunu temelli olarak ortadan kaldıramamış durumdayız. 

Meraların talanı önlenemedi veya bu mücadelelerde yetersiz kalındı. Bunu kabul etmek 
zorundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tarsus'a gel, Tarsus'a! 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
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VAHAP SEÇER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Meraların amaç dışı kullanımının önlenemediği de bilinmekte. 
Üretici-tüketici arasındaki, hayvansal üretim ürünlerinin, hayvansal üretim sonucu elde edilen 

nihai ürünlerin fiyat farkı, makası çok açıldı. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Girdi fiyatları son günlerde ciddi anlamda yükseldi, ürün fiyatları düştü. Bu konuda Bakanlığın 
gerekli önlemleri almasını düşünüyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tarsus'a gel... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tarsus... 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Evet, arkadaşlarım Tarsus konusunda sıkıştırıyor. Ben, Sayın 

Bakandan tekrar rica ediyorum; az önce bahsi geçti, taşkın sonucu oluşan... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tarsus'un primlerinin de ödeneceğini Sayın Bakan söyledi. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - ... zararlardan dolayı Sayın Bakandan birtakım ricalarımız 

olmuştu, özellikle prim desteklerinin erken ödenmesi yönünde. Mersin ilinin de bu kapsama 
alınmasını, biz buradan, diğer milletvekili arkadaşlarımla beraber Sayın Bakandan istirham ediyoruz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Primlerin ödeneceğini de ifade et. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Sayın Bakan ifade etti. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - İcmaller gelince 

öğrenilir. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Seçer. 
Önergeyi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Bakacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yeter sayısı yok. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.23 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.34 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre vermiş 
olduğu önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı... 

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
Oylama için iki dakika süre veriyomm. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı bulunamamıştır. 
Birleşime beş dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 17.37 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.46 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre vermiş 
olduğu önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Somlar" kısmına geçiyoruz. 
IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

/.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek 'in cevabı 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı 

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, Taksim 'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına kâr 
dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek 'in cevabı 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat 
artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek 'in cevabı 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
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11.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, yeni birNato Üssü kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı 

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/786) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

13.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/787) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı 

14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) (Cevaplanmadı) 

15.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/806) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 

16.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/812) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı 

BAŞKAN - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek, gündemin "Sözlü 
Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 9, 19, 37, 38, 40, 43, 44, 53, 56, 67, 68, 69, 71, 73, 78'inci 
sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

30.01.2008 
Akif Ekici 
Gaziantep 

Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde, Dünya Bankası Türkiye masası şefinin, 
öğretmenlerimizin maaşlarını yüksek bulması, eğitim emekçilerini çok üzmüş ve yaralamıştır. 

Dünya Bankası yetkilisinin bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan öğretmen 
maaşlarına müdahale etmesi, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Bağımsız bir ülke kendi 
vatandaşlarının sosyal, ekonomik ve yasal hakları ile ilgili kararları kendisi alır. AB'ye girmeye 
çalışan Türkiye Cumhuriyeti, AB ülkelerindeki öğretmenlerden daha çok fedakarlık yaparak 
çalışmalarına rağmen, ücret yönünden AB ülkesi öğretmenlerinin maaşlarının beşte biri kadar ücret 
almaktadırlar. 

1. Dünya Bankasının bizim uygulamalarımıza karışmaları bağımsızlığımıza müdahale anlamına 
gelmiyor mu? 

2. AB'ne girmeye çalışan ülkemizin, öğretmen maaşlarını da AB ülkeleri düzeyine yükseltmesini 
düşünüyor musunuz? 

3. Öğretmenlerimizin insanca yaşamalarını sağlayabilmek için gelirlerinde iyileştirme çalış
malarınız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Mümin İnan 

Niğde 
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Soru: 1- Niğde İlimizde, 2008 yılında Devlet tarafından hangi projelere, ne kadar yatırım 
yapılması planlanmaktadır. 

Som: 2- Niğde İlinde 22 Temmuz 2007 tarihinden sonra kaç adet yeşil kart iptal edilmiştir? 
Som: 3- 2005, 2006 ve 2007 yıllarında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan Niğde 

İlimizde ayni ve nakdi olarak kaç kişiye, toplam kaç YTL'lik yardım yapılmıştır? Bu yardımlar için 
2008 yılında ne kadar pay ayrılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Hasan Çalış 

Karaman 
İnşaat demiri fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 35 oranında artması demir-çelik üreticileri 

ile inşaatçıları karşı karşıya getirmiştir. İnşaatçılar Demeği (İNDER) inşaat sezonu öncesi demir 
fiyatlarının keyfi olarak artırıldığını belirtmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- İnşaat demiri fiyatlarındaki bu artış inşaat sektörünün önünde adeta demirden bir ağ örmüştür. 

Bu demirden ağı kaldırma konusunda çalışmanız var mıdır? 
2- İnşaat sektöründe canlılık olmadan ekonomik büyümenin sağlanması mümkün değildir. İnşaat 

sektörünü canlandırmak konusunda bir projeniz var mıdır? 
3- Demir fiyatlarındaki artış haliyle maliyetleri de artırmıştır. Bu maliyet artışının faturasını 

kime kesmeyi düşünüyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Akif Paksoy 
Kahramanmaraş 

1993 yılında ÇEAŞ'ı alan Uzanlar 10 yıl temettü dağıtmamış, şirket gelirlerini istediği gibi 
kullanmış küçük hissedarların haklarını yemiştir. Sonra Uzanlar temettü dağıtmaya karar vermiş ve 
temettüden 1/3 ünü hissedarlara dağıtmıştır. 2/3 ünü ödemek üzere iken Devlet ÇEAŞ'a el 
koyduğundan ödeyememiştir. 

ÇEAŞ malvarlığı olan bir A.Ş olup, hissedarlar hissesi oranında bu malvarlığının sahibidir. 
ÇEAŞ'da hissedar olan kişilere kalan temettüler ne zaman dağıtılacaktır? Binlerce küçük hissedarların 
haklarını kommak devletin görevi değil midir? 

Bu konuda çözüme yönelik bir düzenleme var mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 
Gaziantep 

1. 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamalarını Taksim'de yapmayı günler önce açıklayan Sendikal 
Öğütlerden, DİSK Genel Merkezini sabahın erken saatlerinde Polislerle, Panzerlerle kuşatmanız, 
demokrasi ve düşünce özgürlükleri çerçevesinde doğru mudur? 
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2. Taksim'i emekçiye neden kapattınız? Taksim'e çıkmayı önleme yerine, doğabilecek olayları 
önlemek için, tedbir almanız daha doğru olmaz mıydı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. Hasan Çalış 

Karaman 
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı 

(TOSÖV) tarafından yapılan açıklamada, piyasada bir daralma yaşandığı, nakit sıkıntısı çekildiği ve 
bu nedenle de küçük işletmelerin çeklerini bile ödeyemez duruma geldiği belirtilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- Durumları her geçen gün kötüleşen ve ekonomik sıkıntı çeken küçük işletmeleri rahatlatmaya 

yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
2- Merkez Bankası verilerine göre, Şubat ayı içinde toplam 59 bin 944 adet olan ferdi kredi ve 

kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı, Mart'ta 67 bin 415'e çıkmıştır. Görüldüğü gibi 
ekonomik sıkıntı her alanda kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Ekonomi politikalarını yeniden 
gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir projeniz var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 
ÇEAŞ 5 yıldan beri Devletin denetimi ve kontrolündedir. Ancak, Devlet 5 yıldan beri ÇEAŞ'ta 

üretilen, iletilen ve dağıtılan enerjiden elde edilen kârın Uzan grubu dışındaki küçük hissedarlara 
dağıtımı yapılmamıştır. Hisse sahibi olan bu küçük hissedarlara enerjiden elde edilen kârı ne zaman 
dağıtmayı düşünüyorsunuz? 

Yaptığınız bu işlem sosyal Devlet anlayışına uygun mudur? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Çalış 
Karaman 

Gazete ve televizyon kanallarında "iyice borca battık" şeklinde haberler yer almaktadır. 
Vatandaşın bankalara olan borcu 100.2 milyar YTL'yi aşmış, Merkez Bankası verilerine göre, yılın 
ilk üç ayında toplam tutarı 1 milyar 487.9 milyon YTL olan toplam 371 bin 154 senet protesto 
olmuştur. Karşılıksız çek sayısı ise 232 bin 500'e çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- Hükümet üyeleri ekonomiden övgüyle bahsederken, açıklanan rakamlar bunun hiç de böyle 

olmadığını gösteriyor. Her alanda vatandaşa kendini iyice hissettiren ekonomik sıkıntı konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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2- İşçi, memur ve emekliye yapılan maaş zamları fiyat artışları karşısında iyice erimiş, kaderine 

terk edilen esnaf, işyerini siftahsız açıp-kapatır hale gelmiştir. Esnafımıza nefes aldıracak bir 
çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
2007 yılı sonunda 850 YTL/Ton olan İnşaat demiri şu anda 1.900 YTL/Ton olmuştur. Demirde 

yaşanan çok yüksek fiyat artışı İnşaat Sektöründe sıkıntı yarattığı gibi talep daralmasına yol açmıştır. 
Ülkemiz Ekonomisinde ağırlıklı önder sektör olan İnşaat Sektörünün işsizliği de büyük ölçüde 

absorbe ettiği bilinen gerçek iken, 
1. Özel konut üreten firmalarla, kamu müteahhitlerini ve alıcıları zora sokan, seçim bölgem 

Gaziantep'te olduğu gibi tüm büyük kentlerimizde inşaatları durma noktasına getiren bu sorunun 
çözümü için tedbir almak gerekmez mi, almayı düşündüğünüz tedbirler var mıdır? 

2. Sorunlar kangren olmadan ve büyük bir ekonomik krize dönüşmeden, ilgili bakanlıklarda 
(tüm inşaat girdilerindeki fiyat artışları için) kısa ve uzun vadeli tedbirleri kapsayan ekonomik, teknik 
ve yasal düzenleme çalışmaları yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sommun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Som: Özürlülük oranı %70 ve üzeri olan özürlü insanımıza 249.41 YTL özürlülük oranı %40 
ila %70 arası olan özürlü insanımıza ise 166.27 YTL ödenmektedir. Enflasyon artarken bu insanlar 
nasıl geçinecek? Bu miktarları artırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Internet ortamında, "İtalya Napoli'deki NATO üssü İzmir Urla'ya taşınıyor. 4 bin Amerikan 
askeri Urla'da ev tutmaya başladı bile. Büyük işgal projesi sebebiyle üs doğuya kaydırılıyor. Tehlikeli 
kısım bir havaalanı inşaatının da Mordoğan'da başlamış olması. Adana İncirlik üssü İran ve/veya 
Suriye atış menzilinde olduğu için ana hava üssü İzmir olacak" şeklinde mailler yer almaktadır. Bu 
tip yazılar bölge halkının endişelenmesine neden olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- İzmir Urla ve/veya başka bir ilimiz topraklan üzerinde NATO üssü kurulması söz konusu 

mudur? Hükümet olarak bu konuda verilmiş bir izin var mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatmayı 
düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 29.05.2008 
Kamer Genç 

Tunceli 
Bolu Valisi Ali Serindağ'la ilgili olarak basında çıkan yazılarda, adı geçenin Nakşi ve Kadiri 

şeyhinin oğlu Ahmet Palazoğlu'nun cenazesine katılmadığı ve Cuma namazına katılmadığı 
nedenleriyle valilikten alındığı belirtilmektedir. 

1. Bolu Valisi Ali Serindağ'ın valilikten alınmasında bu davranışlarının etkisi olmuş mudur? 
2. Bu Valinin Merkez Valiliğine alınmasının nedenlerini izah eder misiniz? Hangi yetmezlik ve 

başarısızlıktan olmuştur? 
3. Adı geçen Vali'nin merkeze alınmasında Alevi inançlı olmasının etkisi olmuş mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 29.05.2008 
Kamer Genç 

Tunceli 
Dışişleri Bakanı; Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde (Türkiye'de sadece 

gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluğun da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor) 
biçiminde konuştuğu basında belirtilmiştir. 

1. Bu konuşma doğm mudur? 
2. Türkiye'de gayrimüslim azınlıklar ile Müslüman çoğunluğun dini özgürlüklerle olduğu öne 

sürülen somnlar hangileridir? 
3. Böyle bir söylemi onaylıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Ülkemizde artık zamlar birbiriyle çakışır hale gelmiştir. Hükümet, elektrik ve doğalgaz zammını 
Temmuz ayında çakıştırmamak için konutta yüzde 7,4 ve sanayide 8,3 oranındaki doğalgaz zammını 
öne çekerek Haziran ayı içinde uygulanacak şekilde açıklamıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- Fakir-fiıkara, garip-gureba kısacası dar gelirli vatandaşların maaşları yerinde sayarken, yapılan 

7,4'lük yeni doğalgaz zammının bu kesimleri daha da sıkıntıya sokacağını düşünüyor musunuz? 
2- Bu zamlar karşısında doğalgaz alamayan dar gelirli vatandaşlar, kışı "battaniyelerle" 

geçirmezler mi? Bu kesimlere yakıt yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 
3- Yüzde 8,3 oranındaki yeni doğalgaz zammı karşısında, maliyetleri artan sanayinin rekabet 

gücü azalmış olmuyor mu? Bu gidişin sonu fabrikaların kapanması ve işsizlik değil midir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Günlük gazetelerde, "Başbakan Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi Karadeniz'in 
yıldızı. Hayırseverler ilçeye okul, hastane, tesis yaptırmak için yarışıyor" şeklinde haberlere yer 
verilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 
1) Başbakanlığınız döneminde, memleketiniz olan Güneysu İlçesine toplam kaç paralık kamu 

ve özel sektör yatırımı gerçekleşmiştir? Bu yatırımlar nelerdir? 
2) Geri kalmış birçok ilçemizi kıskandıran memleket yatırımlarını, daha acil ihtiyacı olan 

bölgelerimize de yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? 
3) Kamuoyunda Sayın Başbakanımızın doğduğu yere ilginin büyük olması, gözlerin yaşamının 

önemli bir bölümünü geçirdiği Kasımpaşa'ya çevrilmesine neden olmuştur. Son 6 yılda, Kasımpaşa'ya 
devlet ve hayırseverlerce İstanbul'un diğer semtlerinden farklı olarak hangi yatırımlar yapılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sözlü olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Mümin İnan 

Niğde 
Soru: 
1) 2008 Mayıs ayının sonlarında ve Haziran ayının başlarında, basına yansıyan bazı mahkeme 

kararlarına göre herhangi bir alan ve kişi sınırlaması yapılmadan tüm ülke iletişiminin, bazı güvenlik 
birimlerimiz tarafından izlendiği haberleri doğru mudur? 

2) Bu izlemeler yapıldıysa, Anayasanın haberleşme hürriyetinin düzenlendiği 22'nci 
maddesindeki istisna hükmünün ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 
ilgili maddelerinin aşırı geniş yorumlanarak ihlal edildiği gerekçesiyle, sorumlular hakkında adli ve 
idari işlemler yapacak mısınız? 

3) Söz konusu mahkeme kararlarına dayanılarak, herhangi bir alan ve kişi sınırlaması 
yapılmadan, tüm ülke iletişiminin izlenmesi faaliyetleri devam etmekte midir? Bu uygulamanın, 
demokratik ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak, alan ve kişileri belirli olacak biçimde 
değiştirilmesi için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Çiçek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Yalnız, her soruyu hangi soruya cevap veriyorsanız önce söylerseniz, daha açık ve net olacak. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
1 'inci soru Millî Eğitim Bakanımızla ilgilidir, (6/436) esas numaralı. Diğerleri, Sayın Başbakana 

değerli milletvekillerimiz tarafından sorulmuş sorulardır. Tabii bu soruların bir kısmı epey zaman 
evvel sorulmuş olup özellikle ekonomik konularla ilgili olanlar güncelliğini belli ölçüde kaybetmiş 
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oluyor. Aslında bu tip sorular... Tabii değerli milletvekillerimizin kendi takdirleridir, ister yazılı 
sorabilir ister sözlü ancak yazılı sorulara güncelliğini koruyacak tarzda cevap verme imkânımız daha 
mümkün gözükmektedir. Aksi hâlde, şimdi gelirken baktım, Meclis gündeminde 469 soru önergesi 
var. Bir saatlik bir değerlendirme içerisinde 15 civarında soruya cevap verilebildiği hesaba 
katıldığında, demek ki sadece bugün gündemde olan sözlü sorulara cevap verebilmek için 31 gün 
zaman ayırmamız gerekiyor. Bunu da takdirlerinize arz ediyorum. 

İkinci arz edeceğim husus, soruya cevap vermezden evvel: Tabii Sayın Başbakana sorulan 
soruların bir kısmı değişik kurumları ilgilendiriyor, bakanlıkları ilgilendiriyor. Belki doğrudan o 
bakan arkadaşlarımıza soru sorulmuş olsa bürokrasiyi biraz daha azaltmış olacağız çünkü önce 
Başbakanlığa geliyor, biz ilgili bakanlıklara ya da kurumlara yazıyoruz, oradan gelenleri derledikten 
sonra sizlere burada arz etme imkânı oluyor. 

Şimdi, (6/436) sayılı, Sayın Ekici'nin sorusuyla ilgili olarak söylemek istediğimiz husus şudur: 
Tabiatıyla Türkiye birçok uluslararası kuruluşla ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda ilişkileri olan bir 
devlettir, bir ülkedir. Bu nedenle, zaman zaman, biz nasıl dünyada ilişki içerisinde olduğumuz 
ülkelerle ilgili değerlendirmeler yapıyorsak, bu kuruluşlar da Türkiye'yle ilgili değerlendirmeler 
yapıyor, tavsiyeleri olabiliyor ama bunlara karar verip vermemek tümüyle bizim elimizdedir, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin kendi verecekleri karardır. Bu nedenle, eğitim konusu, bizim Hükümet 
olarak iş başına geldiğimiz günden beri en öncelikli konumuzdur. Nitekim, daha evvel, bütçe 
sıralamasında Millî Savunma Bakanlığı birinci sıradayken 2003'ten bu tarafa Millî Eğitim Bakanlığı 
birinci önceliği almıştır ve doğru olanı da budur. Dolayısıyla bu, eğitime verdiğimiz önemi gösteriyor. 

Eğitimin bir ayağı da hiç şüphesiz öğretmenlerimizdir. Yapılan bütün çabalara, iyileştirme 
faaliyetlerine, gayretlerine rağmen tabiatıyla ne kadar ödeme yapsak, ne kadar imkân sağlasak 
böylesine kutsal bir hizmeti yapan öğretmenlerimiz bakımından verilenlerin yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu niyetle ifade etmek isterim ki tabiatıyla hem sayısal olarak hem de 
yaptıkları görevin kutsiyeti sebebiyle önemli bir ağırlığa sahip olan öğretmenlerimize Türkiye'nin 
imkân ve kabiliyetleri içerisinde, bütçe imkânları çerçevesinde bir ücret artışı getirilmeye 
çalışılmaktadır. Verilenleri yeterli göremeyiz ama bütçe imkânlarını da göz ardı etmeden yapılabilecek 
şeylerin fevkalade sınırlı olduğunu siz değerli milletvekili arkadaşlarımız da takdir edecektir. İnşallah, 
yeni dönemde bu konuda yeni adımları atma imkânını birlikte bulabiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/562) sayılı, Sayın Mümin İnan'ın sorduğu, Niğde 
ilimizde 2008 yılında devlet tarafından hangi projelere ne kadar yatırım yapıldığıyla ilgili sorulara 
cevap vermek istiyorum. Devlet tarafından yapılan yardımlar, KÖYDEŞ dâhil -soru önergesinin 
verildiği yıl itibarıyla-15 trilyon 838 bin 282 TL'dir. İl genelinde, 22 Temmuz 2007 tarihinden sonra 
8.538 adet yeşil kart iptal edilmiştir. 

Üçüncü soru olarak da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan 2005, 2006 ve 2007 
yıllarında ne kadar ayni ve nakdî yardım yapıldığı ve kaç kişiye bunların verildiği hususudur. 2005 
yılında 10.941 kişiye, toplam olarak, ayni ve nakdî yardım 772 milyar 869 milyon -küsuratları var, 
onları arz etmiyorum- ödeme yapılmıştır. 2006 yılında 21.134 kişiye bu yardım gerçekleştirilmiş 
olup ödenen miktar 853 milyar 702 milyon liradır. 2007 yılı itibarıyla toplam 13.835 kişiye 924 
milyar 070 milyon ödeme yapılmıştır. 2008 yılı itibarıyla 19.377 kişiye 1 milyar 347 milyon 912 bin 
lira yardım yapılmıştır. 

Üçüncü soru Sayın Hasan Çalış'ın (6/662) sıra sayılı soru önergesiyle ilgili şu bilgileri arz etmek 
istiyorum: Evet, geçtiğimiz yıl içerisinde belli bir süre inşaat demiri fiyatlarında önemli bir artışın 
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yaşanmış olması sebebiyle... İnşaat demiri fiyatlarındaki bu artış inşaat sektörünün önüne âdeta 
demirden bir ağ örmüştür. Bunun kaldınlması ve bu inşaat sektörünün canlandınlmasıyla ilgili üç tane 
som önergesi var. 

Değerli milletvekilleri, bununla ilgili olarak şunu ifade etmek istiyomm: Demir fiyatlarındaki 
artışlar piyasa bağlamında diğer sektörlerdeki ekonomik gelişmeleri de zincirleme olarak 
tetiklediğinden, bu durum zaman zaman inşaat sektöründeki imalatlarda maliyet artışlarına neden 
olabilmektedir. İnşaat demirinde meydana gelen fiyat artışlarının serbest piyasa ekonomisi 
koşullarında oluştuğu dikkate alınır ise demir ithalatını teşvik ve ihracatını da kısıtlamak suretiyle 
fiyat artışının bir miktar azaltılabileceği ya da önüne geçilebileceği genelde düşünülmektedir. Demir 
çelik ürünü fiyatlarının yükselmesi sadece ülkemizde değil, dünya piyasalarında da etkili olmuştur. 
Dolayısıyla, Türkiye dünyadan kopuk bir ekonomik faaliyeti sürdürmediği için dış piyasalardaki 
olumlu ya da olumsuz her gelişme her alanda iç piyasayı da şu veya bu şekilde etkilemektedir. Bu 
nedenle, yurt içi demir çelik fiyatlarının yurt dışındaki fiyatlardan bağımsız bir şekilde oluşması 
mümkün değildir. Ülkemizdeki demir çelik fiyatları, dünya demir çelik sektöründeki konjonktüre 
bağlı olarak belirlenmektedir. Dünya demir çelik fiyatlarının oluşmasındaki arz talep dengesinin 
yanında, girdi ve navlun fiyatları da etkili olmaktadır. Girdi fiyatlarındaki ve talepteki artışa bağlı 
olarak tüm demir çelik ürünlerinin fiyatlannda artışlar yaşanmıştır. Dünya fiyatlanyla yurt içi fiyatları 
arasında bir paralellik bulunmaktadır. Serbest piyasa koşullarında zamanla fiyatların dünya 
konjonktürüne bağlı olarak istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. İnşaat sektöründe yaşanan 
durgunluk sadece demir çelik ürünlerindeki fiyat artışına bağlı değildir. 2007 yılından itibaren bu 
alanda bir durgunluk başlamış olup dünyadaki global kriz, diğer sektörleri olduğu gibi inşaat 
sektörünü de etkilemiştir. 

Ayrıca, bu konuda alınması gereken önlemler ve uygulamaya geçilmesi bağlamında, konuyla 
ilgili yatırımcı bakanlıkların katılımı sağlanmak suretiyle yapılan değerlendirme toplantıları o tarih 
itibarıyla devam etmekte olup sorunun çözümü için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
Fiyat Farkı Karamamesi'ne ilişkin hazırlık çalışmaları o zaman sürdürülmüş ve sonra da 
neticelenmiştir. Bundan doğan imkânlar da demir çelik fiyatlarının artmasından doğan zararlann belli 
ölçüde karşılanmasına imkân vermiştir. 

Bu önergenin verildiği tarih itibarıyla 1 milyon 800 bin lira civarında olan demir, bu sabah 
gelirken sordum, 810 lira civanna düştüğüne göre bu da bizim yukarıda söylediğimiz hususları ifade 
etmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak demir fiyatları dünyada artıyorsa tabii olarak 
Türkiye'de de artıyor, düşme varsa Türkiye'de de düşüyor. Bir de ekonominin genel gidişatıyla 
ilgilidir. Ekonomide hangi tedbirleri aldığımızı, fırsat olursa biraz sonra bir som önergesi vesilesiyle 
sizlere de arz etmeye çalışacağım. 

(6/696) sayılı, Sayın Mehmet Akif Paksoy'un ÇEAŞ'la ilgili, orada hissedar olanlara temettü 
ödenmesiyle ilgili sorusu var. Onunla ilgili, ilgili bakanlıktan aldığımız cevap şudur değerli 
milletvekillerimiz: Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin gerek 3096 sayılı Kanun, ilgili 
yönetmelikler ve bu kanuna dayalı olarak imzalanan imtiyaz sözleşmelerine aykırı tutumlan gerekse 
4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın ihlalinden dolayı Enerji Bakanlığınca şirket arasında imzalanan 
görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin şirketin kuşum nedeniyle feshini düzenleyen 
19'uncu maddesine istinaden sözleşmenin feshine karar verilmiş ve şirketin bundan böyle görev 
bölgesinde faaliyet göstermesi mümkün olmadığından 17/6/2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 
2003/5712 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla şirkete görev verilmesine ilişkin kararname yürürlükten 
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kaldırılmıştır. Hâl böyle olunca zaten bundan dolayı herhangi bir temettü ödenmesi de bu tarih 
itibarıyla mümkün gözükmediği gibi, ayrıca bu konuyla ilgili olarak hem yurt içinde hem de yurt 
dışında açılmış pek çok davalar vardır. Bu davalar da hâlen devam etmektedir. Davaların sonucuna 
göre bu konularda karar verilecektir. 

Yine Sayın Mehmet Akif Paksoy'un aynı konuya ilişkin (6/710) sıra sayılı, başka bir tarihte, 
6/5/2008 tarihinde verdiği önerge de aynı içeriği taşımaktadır. Dolayısıyla birinci önerge için geçerli 
olan sebepler, bu som önergesi bakımından da geçerli olmaktadır. 

(6/698) sayılı Sayın Yaşar Ağyüz'ün önergesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını Taksim'de 
yapmayı günler önce açıklayan sendikal örgütlerden, bir önceki yılda meydana gelen olaylar da 
dikkate alınarak verilmiş bir önerge. "Taksim'i emekçiye neden kapattınız, Taksim'e çıkmayı önleme 
yerine, doğabilecek olayları önlemek için tedbir almanız daha doğm olmaz mıydı?" diye o günün 
şartlarında verilmiş bir önergedir. Bu önergenin üzerinden bir yıl geçmiş oluyor. Bu sene de 1 Mayısı 
kutladık. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bir şeyi hepimizin kabul etmesi lazım. Tabii Anayasa'mızda ister 
kişisel olarak isterse örgütler açısından kullandığımız, kullanmakta olduğumuz birtakım haklarımız 
var, özgürlüklerimiz var. Bir hakkı ya da özgürlüğü kullanırken Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
kullanmamız lazım. Aksi hâlde, herkes hakkını ve özgürlüğünü istediği şekilde kullanmaya kalkıştığı 
takdirde bu, başka türlü hak ve özgürlük ihlallerini de beraberinde getirmektedir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak örgütlerimizin de, kişilerimizin de en temel haklarının 
başında geliyor. Bunun içindir ki mevzuatımızda bu hususları düzenleyen, toplantıların, gösteri 
yürüyüşlerinin, mitinglerin nerede, nasıl yapılacağını düzenleyen bir özel yasamız var: Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası. Bu Yasa'nin esas amacı, bu hakkın kullanılmasını kolaylaştırmak ve 
teminat altına almaktır. Dolayısıyla mitinglerin ve gösteri yürüyüşlerinin nerede yapılacağı bu 
Kanun'un ilgili maddesinde çok açık olarak belirlenmiştir. Nitekim bizler, hepimiz partiler olarak 
daha yeni seçimden çıktık. 29 Mart seçimlerinde İstanbul'da hemen hemen seçime giren bütün 
partilerimiz, bu Yasa'nın hükümlerine uygun olarak, nerede miting yapmayı uygun gördülerse orada 
bu mitinglerini yapmışlardır, orada halka seslenmişlerdir. Dolayısıyla, baştan beri söylenmek istenen, 
bir hakkın kullanılmasının engellenmesi değil, yasalar çerçevesinde bu hakkın kullanılmasının arzu 
edilmesidir. 

Maalesef bir önceki yıl bu konuda bir anlayış beraberliğine varma imkânı olmadığı için, devlet 
de yasaya aykırı bir gösteriyi, bir toplantıyı engellemek maksadıyla ve başka türlü sakıncaları da 
ortadan kaldırmak için bazı tedbirleri almak dummunda kalmıştır. İnşallah demokratik olgunluğa 
eriştiğimiz sürece, zannediyorum bugün som konusu olan hususlar önümüzdeki dönemde, 
önümüzdeki yıllarda ortadan kalkabilecektir. Nitekim bir önceki yıl 1 Mayıs tatil değilken bu sene 
bunu bir bayram havasında sendikalarımız, emekçilerimiz kutlayabilmişlerdir. Mühim olan, burada 
karşılıklı anlayış ve yasalara saygı fikrinin ve bilincinin de toplumumuzda yerleşmiş olması 
gerekmektedir. Bunda da sendikalarımızın, meslek örgütlerimizin, hepimizin öncü rolü oynamasında 
fayda var. 

Bu Yasa, ihtiyacı karşılamıyor olabilir, doğm olmayabilir, yanlış olabilir, eksik olabilir. Bunu 
ortadan kaldırmanın yolu da yine yasalara uygun olarak bu konuda tepkilerimizi ortaya koymaktır. 
Bir önceki yıla nazaran bu defa 1 Mayıs toplantısı daha demokratik bir ortamda geçmiştir. Ümit 
ediyomz, önümüzdeki sene bugünkünden daha ileri bir noktada olabiliriz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/701) sayılı -yine- Sayın Hasan Çalış arkadaşımız 
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı tarafından 
yapılan açıklamada, piyasada bir daralma yaşandığı, nakit sıkıntısı çekildiği ve bu nedenle küçük 
işletmelerin çeklerini bile ödeyemez duruma geldiğinden bahisle "Küçük işletmeleri rahatlatmaya 
yönelik herhangi bir çalışma var mıdır?" bunu sormaktadır. 

Ayrıca, Merkez Bankası verilerine göre şubat ayı içinde toplam 59.944 adet olan ferdî kredi ve 
kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamının 67.415'e, martta çıktığı ifade ediliyor. 
Dolayısıyla "Ekonomi politikalarını yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir 
projeniz var mı?" diye bir soru. 

Şimdi, birinci soruyla ilgili olarak KOSGEB, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ'lere danışmanlık, eğitim, teknoloji geliştirme, yenilik, bilişim, kalite geliştirme, pazar 
araştırma, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi, girişimcilik ve bölgesel 
kalkınmaya yönelik destekler vermektedir. Ayrıca KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda bankalardan 
uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri amacıyla 2003 yılından itibaren kredi-faiz destek 
programları başlatılmıştır. Bu kapsamda KOSGEB tarafından 8/4/2009 tarihine kadar verilen kredi-
faiz destekleri belli ölçüde yeniden gözden geçirilmiştir. 

KOSGEB, 2009 yılında da 2008 yılında etkisini artıran olumsuz küresel ekonomik gelişmelerin 
KOBİ'ler üzerindeki etkilerini hafifletmek ve KOBİ'lerin bu dönemi mümkün olan en az hasarla 
atlatmalarını sağlamak amacıyla, icra komitesi kararları ve bütçe imkânları çerçevesinde KOBİ'lerin 
bankalardan kullanacakları yatırım, işletme ve ihracat amaçlı kredilere yönelik faiz desteği 
uygulamalarını sürdürecektir. 

KOSGEB'in iştirakleri arasında yer alan Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi aracılığıyla da 
işletmelerin kredi kullanma sürecinde teminat sorunlarına yönelik olarak banka nezdinde teminatlarını 
üstlenerek garanti kefalet hizmeti de vermektedir. 

Ayrıca KOSGEB'in imalat sanayi sektörü dışındaki KOBİ'leri de desteklemesi için 3624 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmüş ve Genel Kurulda da kabul 
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir ve imalat sanayi sektörü dışındaki KOBİ'lere de destek verme imkânı 
mümkün olmaktadır. 

Kredi kartlarıyla ilgili olarak bankalar arası kart merkezinin Şubat 2009 tarihli verilerine 
baktığımızda, piyasada 43 milyon 507 bin 583 adet kredi kartı olduğu görülmektedir. Her tüketicinin 
ortalama iki kredi kartı olduğu varsayımından hareketle, 22 milyon tüketicinin kredi kartı kullanıcısı 
olduğu söylenebilir. Kredi kartları kullananların, 2008 yılı içerisinde, 186 milyar 550 milyon YTL 
tutarında, 1 katrilyon 691 trilyon 925 milyar 697 adet işlem yaptığı görülmektedir. Ferdî kredi ve 
kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için yasal takibe uğrayan tüketici sayısına ilişkin istatistikler, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tutulmaktadır. Kamuoyunda sicil affı olarak bilinen 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate 
Alınmaması Hakkında Kanun'un 20 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmesiyle birlikte yasal takibe uğrayan tüketici sayısına ilişkin söz konusu istatistiklerde 
fark edilebilir bir düşüş yaşanmıştır. Mesela, 3 Şubat 2009 tarihli Merkez Bankası verilerine göre 
2008 yılında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 635.523 iken bugün bu rakam 383.263 
olmuştur. Ferdî kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen tüketicilerin borçlarının yapılandırılması 
amacıyla kanuni düzenlemeye gidilmesine yönelik bir çalışma bulunmamakta, ancak tüketicileri, 
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gelirlerinin üzerinde borçlanma yapmamaları, bir kredi kartı borcunu başka bir kredi kartından 
borçlanarak kapatmamaları, kredi kartını bir nakit edinme aracı değil, ödeme aracı olarak kullanmaları 
konusunda eğitici ve bilinçlendirici çalışmalara ağırlık verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/712) sayılı, yine Saym Hasan Çalış'ın... Bir gazetede 
çıkan haber üzerine "İyice borca battık." şeklinde haberler gazetede yer alıyor. "Vatandaşın bankalara 
olan borcu 100,2 milyar YTL'yi aşmıştır. Merkez Bankası verilerine göre, yılın ilk üç ayında toplam 
tutarı 1 milyar 487,9 milyon YTL olan toplam 371.154 senet protestosu olmuştur. Karşılıksız çek 
sayısı ise 232.500'e çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 
"1 -.. .vatandaşa kendini iyice hissettiren ekonomik sıkıntı konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
2- İşçi, memur ve emekliğe yapılan maaş zamları fiyat artışları karşısında iyice erimiş, kaderine 

terk edilen esnaf işyerini siftahsız açıp kapatır hale gelmiştir. Bu konuda nefes aldıracak bir çalışmanız 
var mıdır? Bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?" diye iki som var. 

Birinci somyla ilgili olarak, değerli milletvekilleri, üretim, tüketim ve ihracatı hızla artan Türkiye 
ekonomisi büyüyen ve dinamik bir yapıya sahiptir. Artan ekonomik faaliyetle birlikte protestolu 
senetlerle karşılıksız çekler de artmaktadır. Bununla birlikte salt bu göstergelere bakarak ekonomideki 
gidişatı yorumlamak doğm değildir. Yatınm ve ticaretin ana finansman kaynağı bankacılık sistemidir. 
Dolayısıyla konuyla ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak için bankacılık sistemindeki 
takipteki alacakların gelişimini incelemek yerinde olacaktır. Takipteki alacakların toplam kredilere 
oranı üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda 2002'de bu toplam kredilere oranı 21,3; 2003'te 
13,0; 2004'te 6,4; 2005'te 5; 2006'da 3,9; 2007'de 3,6; 2008'de ise 3,1'dir. Bu rakamlara 
baktığımızda 2002 yılından bu tarafa takipteki alacakların toplam kredilere oranı büyük ölçüde düşüş 
göstermiştir. Bunu diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde aslında -benzer konumdaki ülkelerle- daha 
sağlıklı bir değerlendirme imkânımız olabilecektir. Mesela Brezilya'da takipteki alacakların toplam 
krediler içerisindeki nispeti 3,1; Çek Cumhuriyetinde 3; Romanya'da 9,1; Rusya'da o tarih itibarıyla 
2,6; Yunanistan 5,1; Fransa 2,8; Çin'de ise 6,6'dır. 

Son yıllarda büyüyen ekonomi, artan reel gelir ve düşen faizler nedeniyle tüketiciler 
harcamalarını artan oranlarda tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla finanse etmeye başlamışlardır. 
Bunun sonucunda hane halkı borcunun millî gelire oranı 2007 yılında yüzde 11,7 seviyesine 
yükselmiştir. Bununla birlikte ülkemizdeki borç yükü diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında hâlen oldukça düşük seviyelerde bulunmaktadır. Hane halkı yükümlülüklerinin 
millî gelire oranı Türkiye'de 2004'te 5; 2005'te 8; 2006'da 10 iken, 12 Doğu Avrupa ülkesinde 12; 
17 ve 23 tarzında gerçekleşmiştir. 

Öbür taraftan, esnafımızın dummunu iyileştirmek noktasında, onların rekabet gücünü artırmak 
büyüyen ekonomiye daha fazla katkı sağlarken, artan gelirden daha fazla pay almalarını sağlaması 
için strateji ve eylem planları hazırlanmış, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ilan edilmiştir. KOBİ 
Eylem Planı'nı gerçekleştirmek üzere özellikle kümelenme stratejisi kapsamında çalışmalar 
başlamışür. 

Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu 
altında ve Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü, KOSGEB ve TESK ile diğer kurumların katılımıyla oluşturulmaktadır. 
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Konuyla ilgili tüm tarafların katkısıyla nihai şekli verilecek ve uygulamaya konulacak olan söz 
konusu eylem planları KOBÎ'lerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına kısa vadeli çözümler 
sunmak yerine uzun vadeli çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu yönde çalışmalar zaten günün 
şartlarına göre güncelleştirilerek sürdürülmektedir. 

(6/734) sayılı, Sayın Yaşar Ağyüz'ün, keza demir fiyatlarındaki -biraz evvel izah ettiğim- artışın 
inşaat sektöründe yarattığı sıkıntı ve talep daralması hakkında Sayın Başbakandan sözlü sorusu var. 
Onunla ilgili olarak "2007 yılında 850 YTL/ton olan inşaat demiri şu anda 1.900 YTL/ton olmuştur." 
deniliyor. "Demirde yaşanan çok yüksek fiyat artışı inşaat sektöründe sıkıntı yaratıyor." diyor ve 
"İnşaat sektörünün işsizliği de büyük ölçüde absorbe ettiği bilinen gerçek iken, özel konut üreten 
firmalarla, kamu müteahhitlerini ve alıcıları zora sokan, seçim bölgem Gaziantep'te olduğu gibi tüm 
büyük kentlerimizde inşaatları durma noktasına getiren bu sorunun çözümü için tedbir almak 
gerekmez mi, almayı düşünüyor musunuz? 

Sorunlar kangren olmadan ve büyük bir ekonomik krize dönüşmeden, ilgili bakanlıklarda kısa 
ve uzun vadeli tedbirleri kapsayan ekonomik, teknik ve yasal düzenleme çalışmaları yaptırmayı 
düşünüyor musunuz?" 

Tabii, demin ifade etmeye çalıştım, önergenin verildiği tarihte demir fiyatları gerçekten bu 
miktarda ama bugün itibarıyla 810-820, bu civarda seyrediyor dünyadaki gelişmeye paralel olarak, 
demek ki 1.900 liradan 800 liraya kadar düşmüş. Eğer inşaat sektöründeki durgunluğun tek sebebi 
demir fiyatındaki artış ise demir fiyatları normal seviyeye düşmüştür. Şimdi bunun otomatik olarak 
inşaat sektöründe de olumlu katkısının olması beklenebilir eğer bu durgunluğu tek bir sebebe 
bağlıyorsak. Onun için -yukarıda da bir soru önergesine arz ettiğim cevapta da ifade etmeye çalıştım-
Türkiye'deki hemen hemen birçok malın fiyatı dışarıdaki gelişmelerden bağımsız olarak teşekkül 
etmiyor, dünyadaki gelişmeye paralel olarak bu fiyat istikran sağlanmış oluyor. Ancak gerçekten 
demir fiyatlarındaki artışın zikredilen rakamlara ulaştığı dönemde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamında yapım sözleşmeleri devam eden müteahhitleri de etkileyen, özellikle demir ve demir 
mamullerinde 2008 yılı ilk yarısında meydana gelen beklenmeyen fiyat artışlarının karşılanmasına 
yönelik olarak ilk etapta Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapılmış, ilave fiyat farkı esasları Resmî 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri 
Kanunu kapsamındaki yapım işlerinde beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle uygulanacak ilave fiyat 
farkı esaslarının uygulanmasına ilişkin tebliğ de 4 Şubat 2009 tarihinde Resmî Gazete'de 
yayınlanmıştır. 

Dolayısıyla, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründeki daralmayı aşmak 
için akılcı projeler üreterek özel yapılara vergi indirimleri getirilmesi, mortgage kredilerine destek 
verilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Can Suyu Projesi'nin bir benzerinin inşaat sektörü için 
harekete geçirilmesi, yurt dışında yapılacak müteahhitlik hizmetleriyle ilgili olarak özendirici 
birtakım tedbirlerin alınması ve kolaylıkların sağlanması, yurt dışındaki yatırımcıların ülkemizde 
inşaat ve müteahhitlik sektörüne yatırım yapmaları için özendirici tedbirlerin alınması gibi teşvik 
edici birtakım önlemlerin daralmanın aşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İlgili bakanlık 
görev alanı dışındaki enerji, ulaştırma vesaire gibi altyapı çalışmalarının hızlandırılması, ülkemizde 
ihtiyaç duyulan kamu hizmet yapılarının tespit edilerek yeni yapım ihalelerinin açılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. Öncelikle, üretim ve ürün kalitesiyle uluslararası piyasalarda aynı konularda 
faaliyet gösteren firmalarla rekabet edebilecek düzeydeki yerli sanayicilerin desteklenmesi için 
üretilen yerli ürünlerin kamuda kullanımını avantajlı hâle getirmek üzere 18 Nisan 2008 tarihli Resmî 
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Gazete'de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63'üncü maddesinde yer alan, yerli malı olarak belirlenen malları 
teklif eden yerli istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında 
idarelerce ihale dokümanına hükümler konulmasının önü açılmış ve Başbakanlık genelgesiyle de bu 
hükmün kamu kurum ve kuruluşlarınca dikkate alınması hususunda kamu yöneticilerinin gereken 
duyarlılığı göstermeleri istenmiştir. Bunu biz Hükümette de kararlaştırdık, sonra Başbakanlık 
genelgesi olarak tüm kurumlara, özellikle de mahallî idarelerimize bunları açık olarak duyurduk ki 
bu yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan yerli firmalarımızın ve yerli üretimin korunması 
açısından. 

Şimdi, 29 Martta yeni mahallî idare seçimlerimizi yaptığımıza göre, göreve gelen belediye 
başkanlarımız ve özel idareler, ola ki, en başta iş makineleri olmak üzere birçok ihaleleri 
yapmaktadırlar. Zaman zaman bize de şikâyet geliyor bu genelgelere yeteri kadar uyulmadığı 
noktasında yerli firmalar tarafından. 

Şimdi, burada, sizlerin huzurunda, özellikle ekonomik daralmanın yaşandığı günümüzde yerli 
üreticilerimizi koruyacak, sanayimizi koruyacak bu duyarlılığın tüm ihale kurumlarınca, ihale yapan 
kurumlarımız tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiğini bir defa daha ifade etmek istiyorum. 

İnşaat sektöründe müteahhitlerin yanı sıra, sektörün diğer aktörleri olan inşaat malzemecileri, 
elektrikçiler, hazır beton üreticileri gibi kesimlerdeki daralmayı gidermek üzere izlenebilecek 
çalışmalar iki kategoride incelenebilir. Bu çalışmaların ilk adımı mevcut yapı stokunun mevzuat 
çerçevesinde esaslı onarımlarla yenilenmesi çalışmalarının başlatılması, bina ölçeğinde ise bireysel 
ekonomik teşvikler yoluyla desteklenmesidir. 

Bilgilerinize bu konuyu da saygıyla arz ediyorum. 
(6/749) sıra sayılı, Sayın Reşat Doğru'nun, özürlülere ödenen maaş artışı, ödenecek parada bir 

artış olup olmadığıyla ilgili bir sorusu var. 
Tabii, bu konuda, demin öğretmen maaşlarıyla ilgili ifade etmeye çalıştım, özelikle engelli 

vatandaşlarımız bakımından imkân ölçüsünde önemli destekler bizim hükümetlerimiz döneminde 
sağlanmaya çalışılmıştır. Hiç şüphesiz, bunların yeterli olmadığı söylenebilir ama niyetimizi ortaya 
koymak adına, gerçekten çok yönlü destek programları sürdürülmektedir. 

Bu manada, soru önergesinde bahsedilen özürlülük oranı yüzde 70 ve üzeri olanları yaklaşık 
249 TL alırken daha sonra bu 272 liraya çıkarılmıştır, özürlülük oranı yüzde 40 ila yüzde 70 arası 
olanları ise 166 lirayken 181 liraya çıkarılmıştır, yani neticede sabit bir rakama bağlanmış değildir, 
imkânlar ölçüsünde bu rakamlar yükseltilmektedir. Bundan sonra da aynı düşünceyle bu yükseltmeler 
yapılabilecektir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın Doğru sisteme girmişler. Ona sormak istiyorum: Cevap yeterli midir, bir ek şeyiniz var mı? 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Yeterli efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - (6/784) 

sayılı, yine Sayın Hasan Çalış Arkadaşımız "İtalya Napoli'deki NATO Üssü İzmir Urla'ya taşınıyor. 
4 bin Amerikan askeri Urla'da ev tutmaya başladı bile. Büyük işgal projesi sebebiyle üs doğuya 
kaydırılıyor." diyor. 

-1134-



TBMM B: 88 12 . 5 . 2009 O: 4 

Bu haberden yola çıkarak; 
"İzmir Urla veya başka bir ilimiz topraklan üzerinde NATO üssü kurulması söz konusu mudur? 

Hükümet olarak bu konuda verilmiş bir izin var mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatmayı 
düşünüyor musunuz?" 

Şimdi, bu türlü haberler zaman zaman basınımızda çıkar ama kesinlikle ifade ediyomz ki: 
İzmir'de konuşlu NATO Karargâhının mevcut yapılanmasının değişmesi ya da başka bir ilimizde 
yeni bir NATO karargâhı veya üssünün kurulması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu haber biraz 
spekülatif bir haberdir. Konuya ilişkin olarak ne Brüksel'deki NATO Karargâhında ne de herhangi 
bir platformda alınmış bir karar da bulunmamaktadır. 

(6/786) sayılı, Sayın Kamer Genc'in, "Bolu Valisi Ali Serindağ'la ilgili olarak basında çıkan 
yazılarda, adı geçenin, Nakşi ve Kadiri Şeyhi'nin oğlu Ahmet Palazoğlu'nun cenazesine katılmadığı 
ve cuma namazına katılmadığı nedenleriyle valilikten alındığı bildiriliyor. 

Saym Valinin valilikten alınmasında bu davranışlarının etkisi olmuş mudur? 
Bu Valinin merkez valiliğine alınmasının nedenlerini izah eder misiniz? Hangi yetmezlik ve 

başarısızlıktan olmuştur? 
Adı geçen Valinin merkeze alınmasında Alevi inançlı olmasının etkisi olmuş mudur?" 
Bir evvelki som önergesinde de haber ne kadar spekülatif ise bu konuda da vereceğimiz cevap 

şudur: Türkiye, eksiği olsa da bir hukuk devletidir. Hangi işlemlerin nasıl yapılacağı, hangi usule 
bağlı olarak yapılacağı bilinmektedir. Dolayısıyla, valilik gibi bir önemli görevi yapmış olan bir 
insanın burada zikredilen sebeplerden dolayı alındığı tarzındaki husus bence doğm değildir. Bir 
valinin nasıl alınacağı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar 
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesine göre Bakanlar Kumlu karan 
ve Saym Cumhurbaşkanının onayıyla olmaktadır; usul budur. Kaldı ki ismi geçen Sayın Vali, biz 
Hükümete geldiğimizde, Bolu'dan evvel bir başka görevdeydi. Dolayısıyla, orada hizmetlerinden 
istifade edilmiş, ondan sonra Bolu iline de daha sonraki bir tayin tasarrufuyla, valiler kararnamesiyle 
oraya atanmış, orada da belli bir süre hizmet ettikten sonra -yukarıdaki usule göre- bu ataması 
gerçekleşmiştir. Bu atama işlemleri sadece onlar için değil, kamuda görevli pek çok kişinin zaman 
zaman görev yeri değişikliği olur veya merkezde hizmetlerinden istifade edilebilir. Kaldı ki idarenin, 
üç işlemi dışında, her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabi olduğuna göre, eğer bu işlemde bir 
hukuki sakatlık var ise zaten konunun yargı yönünden de değerlendirilmesi mümkün olabilecektir 
ama kesinlikle ifade ederiz ki Bolu ilinden alınmasında burada zikredilen hususların hiçbirisi geçerli 
değildir. 

(6/787) sayılı yine Sayın Genc'in "Dışişleri Bakanı; Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler 
Komitesinde (Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluğun da dini 
özgürlüklerle ilgili somnlar yaşıyor) biçiminde konuştuğu -Dışişleri Bakanımızın- belirtilmiştir. 

Bu konuşma doğm mudur? 
Türkiye'de gayrimüslim azınlıklar ile Müslüman çoğunluğun dini özgürlüklerle olduğu öne 

sürülen somnlar hangileridir? 
Böyle bir söylemi onaylıyor musunuz?" 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, çağımız özgürlükler çağı. Bundan beş sene evvel, on sene evvel 

tanınmış olan haklar ve özgürlükler icabında yetmemekte, yeni özgürlük talepleri, hak talepleri 
gelmektedir, nitekim toplumun her kesiminden gelmektedir. Bizler de Parlamento olarak zaman 
zaman bu istekleri burada yasa konusu yapmaktayız hatta Anayasa konusu da yapmaktayız. 
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Parlamentoların varlık sebebi zaten bu tip taleplerin de belli ölçüde teminat altına alınması, bununla 
ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmasıdır. Dolayısıyla toplumun geneli olarak ister azınlık veya 
isterse şu inançtan, bu inançtan veya herhangi bir inanca da mensup olmayabilir, bunların hepsinin 
özgürlük talepleri vardır ve yetmediği noktada da tabii olarak bunları meşru yollardan dile 
getirmektedir; bunda yadırganacak bir husus yok. Burada tartışılacak husus, bu taleplere karşılık 
getirilecek çözümler tartışılabilir. Eğer bu çözümler Anayasa'mıza, yasalarımıza aykırı çözümler ise 
üzerinde durulması gereken konu budur, değilse toplumun her kesiminin uygulamalardan şikâyet 
etmesi, şikâyet hakkı Anayasa'da tanınmış bir husustur. Dolayısıyla görevi ne olursa olsun insanlar 
şahsi düşüncelerini, fikirlerini söyleyebilirler. Nitekim, bu konuyla ilgili olarak da neyi ne maksatla 
söylediyse bunu da ilgili bakan arkadaşımız zaten umuma açık bir yerde, parlamenterlerin önünde 
söylemiştir. Dolayısıyla bunun ayrıca bir yoruma ihtiyaç gösteren yanının olmadığı kanaatini 
taşıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika. 
Sayın Genç, sisteme girmişsiniz. Bir ek açıklama istiyor musunuz? 
Bir dakika süre. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Birinci soruda sözü edilen Bolu Valisini hiç tanımıyorum da 

görmedim... Ancak o sırada Tayyip Bey, Bolu'ya bir şeyhin oğlunun cenazesini kaldırmak için gidiyor 
-duyduğumuza göre- ondan sonra Valiye de haber vermiyor. Vali de katılmadığı için o nedenle 
görevden alınıyor. Tabii, bu Hükümet her ne kadar, efendim bu biz belirtilen nedenlerle değil... Yani 
ben soruyorum, bir Hükümet sözcüsü bana diyecek ki: "Şu gerekçelerle görevden aldık." E, hukuk, 
var tabii, hukuk devleti var da herkes de gidip de işte dava açmıyor. Maalesef, bu Hükümetin 
uygulamalarında Alevi inançlı vatandaşlarımıza karşı bir şey var, bir nevi ayrımcılık var. O bakımdan, 
ortada bir sebep yok. Bir Başbakanlık makamında bulunan bir kişinin, bir şeyhin cenazesi için bu 
kadar uzak bir mesafeye gitmesi de tasvip edilecek bir durum değildir. 

Şimdi, Dışişleri Bakanı, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde Türkiye'yi küçük 
düşüren bir konuşma yapıyor "Efendim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir sorum daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Genç, süre bitti. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bir dakika daha verirseniz... 
BAŞKAN - Tamam, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Dışişleri Bakanı diyor ki... Birileri soruyor -oradaki 

Avrupalıların zaten hangi düşüncede oldukları belli-: "Türkiye'de gayrimüslim azınlıkların sorunları 
var." O da diyor ki: "Yalnız gayrimüslim azınlıkların değil, Müslüman çoğunluğun da dinî 
özgürlüklerle ilgili sorunu var." Bu cevap Türkiye Cumhuriyeti devletini orada küçük düşürmüştür. 
Yani Türkiye'de hangi Müslüman çoğunluğun ibadetlerini yerine getirmek için bir sorunu var? 
Herkes camisine de gidiyor, orucunu da tutuyor, yani bu konuda bir şey yok. "Efendim, yeni 
özgürlükler peşinde." Hangi yeni özgürlükler peşinde? Yani, birileri, bakanlık makamında da olsalar, 
Avrupalılara yağ çekmek için, onların gözünde iyi görünmek için Türkiye Cumhuriyeti devletini 
kötülüyorlar. Bu zihniyette olan bir kişinin de bakanlık yapmaması lazım. Yani, hiçbir zaman bir 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı, değil bakanı, bir yabancı ülkede "Efendim benim 
memleketimde sorunlar var..." Varsa o zaman çöz, niye oraya şikâyet ediyorsun? Orada demesi 
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lazım ki: "Yok kardeşim. Azınlıkların da Müslümanların da... Yani azınlıkların hiçbir somnu yok 
Türkiye'de." Alevi vatandaşların serbest olarak inançlarını yerine getirmediklerini biliyomz ama 
mesele orası değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini dış devletlerde temsil eden her kademedeki 
bürokrat ve siyasi Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını korumak zomndadır. Aksi davranışı onun 
o makamdan ayrılmasını gerektirir. Ben onun için o soruyu sordum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyomz Sayın Genç. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Sayın 

Başkan, evvela bir iki hususu ifade etmek isterim: İnsanların inançları kendi bilecekleri iştir. 
Günümüz dünyasında hiç kimse kendi inancını bir başkasına doğrulatmak mecburiyetinde değildir. 
Neye inanıyorsa kendisi inanır. Bu, insan haklan öğretisinin, doktrininin temel kuralıdır. Dolayısıyla 
bize düşen, kimin neye inandığı değil, her türlü inanca saygı göstermektir ama bir başka şey daha 
yapmamız lazım hep beraber, inançları da istismar etmemeliyiz. Birinci konu budur. 

İkincisi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Dışişleri Bakanı oraya buraya yağ çekiyor." tarzındaki 
ifade bu Meclis çatısı altında kullanılacak bir üslup değildir. Yani netice itibarıyla her ülkenin 
özgürlük somnu var. Dün akşam haberleri dinlediyseniz, tesadüfen, İsveç'te -ki özgürlükler 
konusunda en önde gelen ülkelerden bir tanesidir- kendi yerli vatandaşlanyla ilgili olarak aldığı bir 
karardan dolayı "Haklarımız kısıtlanıyor, özgürlüğümüz kısıtlanıyor." diye protesto yapılıyordu. 
Demek ki her ülkede özgürlük talebi olabilir, bundan dolayı hiç rahatsız olmamıza gerek yok. 
Türkiye'nin özgürlükler konusunda da dört dörtlük bir ülke olduğunu da hiç söyleyemeyiz. İstersek 
bunu söyleyelim, buna kimi inandırabiliriz? Bunu evvela kabul edelim de birlikte çözümü nasıl 
bulabiliriz... Birbirimizi itham etmeden işin o kısmına yönelsek daha doğm bir şey olacaktır. 

Nitekim, 23'üncü Dönemde de toplumun belli kesimlerinin bir kısım özgürlük talepleri 
kısıtlandığı için, en başta eğitim-öğretim konusunda sıkıntılar olduğu için burada Anayasa değişikliği 
dâhil birçok yasal düzenleme yapmaya çalıştık. Bunlar dahi Türkiye'de bu tür sıkıntılann olduğunu 
söylüyor, söyleniyor, gösteriyor açıkça. Dolayısıyla bu gizli kapaklı bir şey de değil, bir konuşma da 
değil, herkesin önünde yapılmış bir değerlendirmedir, kişisel bir değerlendirmedir. Bundan dolayı da 
"Oraya buraya yağ çekiyor." tarzında birbirimizi incitmenin bir anlamı yok, emin olun. Yani burası 
şimdi 3'üncü kanaldan da naklen yayın yapıyor, bu Meclisin üslubu bence çok önem arz ediyor 
Parlamentonun saygınlığı açısından. Üstelik hakkında som önergesi verdiğiniz kişi de bu ülkede 
Dışişleri Bakanlığı yapmış olan birisidir. Daha derli toplu bir üslup içerisinde bunları konuşabiliriz. 

Sayın Başkan, sürem varsa somlara devam edeceğim. 
BAŞKAN - Bir saatimiz doldu Sayın Bakan fakat on dakika ek süre verebilirim ve somları 

bitirebilirsiniz. Üç som kaldı yanılmıyorsam. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Evet, Sayın 

Hasan Çalış'ın bir somsu var. "Ülkemizde artık zamlar birbiriyle çakışır hâle gelmiştir" diyor, 
verildiği tarih 3 Haziran 2008. 

"Hükümet, elektrik ve doğal gaz zammını temmuz ayında çakıştırmamak için konutta yüzde 
7,4; sanayide de 8,3 oranında doğal gaz zammını öne çekerek haziran ayı içinde uygulanacak şekilde 
açıklamıştır" diyor, bununla ilgili üç tane somsu var. "Yüzde 7,4'lük yeni doğal gaz zammının fakir 
fukarayı sıkıntıya sokacağını düşünüyor musunuz? 
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Kışı battaniyelerle geçiremezler mi? Bu kesimlere yakıt yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 
Yüzde 8,3 oranındaki yeni doğal gaz zammı karşısında maliyetleri artan sanayinin rekabet gücü 

azalmış olmuyor mu? Bu gidişin sonu fabrikaların kapanması olmayacak mı?" diyor. 
1 Mayıstan itibaren de, yani o zaman yüzde 7,4 zam yapılmış ama, 1 Mayısta da yüzde 25, yüzde 

26 da doğal gazda indirim yapılmış oldu. Bu şunu gösteriyor: Biz, hükümet olarak, dışarıdan 
aldığımız herhangi bir malın, ister ham madde ister mamul madde, zaruret olmadıkça hiçbir şeye 
zam yapmadık. Nitekim dört sene, dört buçuk sene, beş seneye yakın elektriğe zam yapmadık. 
Neden? Elektriğe zam gerekmiyordu. Yeri geldi doğal gaza da zam yapmadık, çünkü o zaman ihtiyaç 
yoktu. Bunun bir kuralı var, bunun bir hesaplanma tarzı var. Dolayısıyla, o hesaplanma tarzına göre 
zam gerekiyorsa zam yapıldı, indirim gerekiyorsa indirim yapıldı. Şimdi, o takdirde, o tarihte zam 
yaptığımızdan dolayı şikâyet ediyorsa, şimdi denmiş olması gerekir ki yüzde 25 de indirim yaptınız 
evlerde, sanayide yüzde 26. Bundan dolayı da herhalde o zaman sitemi hak ettiysek şimdi de bir 
teşekkürü hak etmiş olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu sizler de iyi biliyorsunuz ki bunlar 
dışarıdan aldığımız maddelerdir, dışarıdan ithal ediyoruz ve üç aylık, altı aylık ve dokuz aylık 
süreçlerle petrol fiyatına bağlı olarak bu değişimler söz konusudur. Petrol fiyatlarında düşüş olduğu 
zaman doğal gazda da tabii olarak düşüş olur, nitekim böyle bir sürece girdik. O tarihlerde, 
hatırlarsanız, petrolün varili 146 dolara kadar çıkmıştı, şu günlerde 40'la 50 dolar arasında, bazen 
50'nin üzerine çıkıyor, bazen 50'nin altına iniyor, buna paralel olarak da bu hesaplamalar yapılıyor. 

Dediğim gibi, 1 Mayıstan itibaren de yüzde 25, yüzde 26 gibi önemli bir indirim yapmış olduk. 
Eğer fabrikalardaki sıkıntı doğal gazdan kaynaklanıyorsa tek başına, şimdi bu indirimden sonra biraz 
daha piyasanın hareketlenmesi, canlanması lazım. İnşallah bunu da hep beraber ümit ediyoruz. 

Yine Sayın Çalış'ın (6/806) sayılı Sayın Başbakan Erdoğan'ın memleketi Rize'de yapılan 
yatırımlarla ilgili bir soru önergesi var. Güneysu ilçesine 2002-2009 yılları arasında gerek 
hayırseverlerin gerekse kamunun yaptığı yatırım şudur, bunları soruyor: 8 derslikli bir ilköğretim 
okulu, 50 yataklı Güneysu Öğrenci Yurdu, 32 derslikli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim 
Okulu, 16 derslikli Şehit Kemal Mutlu Öğretmen Lisesi, 200 öğrencilik öğrenci yurdu, 1 anaokulu 
100 öğrencilik, ilköğretim okulu 8 derslik, 1 tane de halk eğitim merkezi yapılmıştır. 

Öbür taraftan, Kasımpaşa'ya ne yapıldığı soruluyor. İlköğretim ve ortaöğretim okulu yapılmış; 
mesleki ve teknik eğitim okulu yapılmış; 1 spor salonu yapılmış. 

Eğitimde önemli vurguladığımız ve buradan da sizlerin huzurunda şükranla kendilerini 
hatırladığımız hayırsever insanlarımız eğitime ve sağlığa büyük ölçüde katkı veriyorlar, destek 
veriyorlar. Nitekim hafta sonu benim de memnuniyetle katıldığım Develi'de 50 kişilik bir kız öğrenci 
yurdunu, öbür tarafta da ana çocuk doğum merkezi ve kadın doğum hastanesini 2 tane hayırsever 
vatandaşımız yaptırmış. 

Dolayısıyla, Türkiye'nin her tarafında hayırsever insanlarımız bu yatırımları yapıyor, bunlardan 
bir iki tanesi de Güneysu'ya yapılmış durumdadır. Ümit ederiz başka taraftaki bu hizmetler de bu 
şekilde sürdürülmeye devam eder. 

Benim eğer sürem bittiyse bu kadar, değilse daha ilave edilecek cevaplar var, Sayın Başkan 
takdir sizin. 

BAŞKAN - Üç dakikanız var efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Peki, 

efendim. 
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Bir sorusu daha var arkadaşımızın, Sayın Mümin İnan'ın: "2008 Mayıs ayının sonlarında ve 

Haziran ayının başlarında, basına yansıyan bazı mahkeme kararlarına göre herhangi bir alan ve kişi 
sınırlaması yapılmadan tüm ülke iletişiminin, bazı güvenlik birimlerimiz tarafından izlendiği haberleri 
doğm mudur? 

Bu izlemeler yapıldıysa, Anayasa'nın haberleşme hürriyetinin düzenlendiği 22'nci maddesindeki 
istisna hükmünün ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun ilgili 
maddelerinin aşırı geniş yorumlanarak ihlal edildiği gerekçesiyle, sorumlular hakkında adli ve idari 
işlemler yapacak mısınız? 

Söz konusu mahkeme kararlarına dayanılarak, herhangi bir alan ve kişi sınırlaması yapılmadan, 
tüm ülke iletişiminin izlenmesi faaliyetleri devam etmekte midir? Bu uygulamanın, demokratik ve 
hukuk devleti ilkelerine uygun olarak, alan ve kişileri belirli olacak biçimde değiştirilmesi için 
herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?" 

Değerli arkadaşlanm, son zamanlarda en çok tartışılan konuların başında bu dinlenmeler geliyor; 
ister önleyici dinlemeler isterse suç faillerinin ortaya çıkarılması, delilleri elde etmek maksadıyla 
yapılan dinlemeler. 

Aslında, mevzuatımızda, bu alanda çok önemli değişiklikleri hem Ceza Kanunu'nda hem de 
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, 2005 1 Haziranında yürürlüğe giren yasada düzenleme yaptık, sonra 
da önleyici dinlemelerle ilgili olarak da ayrı bir yasada, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nda yaptık. 
Dolayısıyla mevzuatımızda bu konular ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup 2005'ten bu tarafa 
Türkiye'nin herhangi bir mahkemesinden alınmış genel bir kararla tüm Türkiye'yi dinleme imkânı 
yoktur. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesinde hangi suçlar için dinleme yapılacağı belli 
ve hangi şartlarda dinleme yapılacağı belli ve üstelik bu dinleme kararlarını da kesinlikle hâkimlerin, 
mahkemelerin vermesi gerekmektedir. Bu şartlar oluşmadan yapılan dinlemelerin tamamı kanunsuz 
dinlemedir. Mahkeme kararına dayanmadan elde edilen bilgi ve belgelerin de hüküm tesisinde 
kullanılamayacağını çok açık olarak ortaya koyduk. Nitekim, yüksek mahkemelerin de bu noktada 
kararları var. 

Ayrıca, Ceza Kanunu'nun 132'nci maddesi kanunsuz dinlemelerle ilgili cezai hükümler 
getirmektedir. Zaman zaman bize de soruluyor bu hükümlerin yeterli olup olmadığı, cezai 
müeyyidelerin yeterli olup olmadığı bakımından. Eğer konu sadece ceza hukuku tedbirleriyle 
çözülebilecekse tabiatıyla cezalar artırılabilir. Kaldı ki yeni ceza hukuku sistemimizde, eskiden 
cezalar alt sınırdan veriliyordu, şimdi mahkeme olayın vahametine, suçun işleniş tarzına, işleyen kişi 
ya da kişilerin dummuna bakarak en üst hadden bunu verebileceği gibi, zaten basın yoluyla, vesaire, 
ağırlaştırıcı sebepler de devreye girdiği takdirde önemli miktarda cezalar verilebilmektedir. 

Bir şeyi ifade etmek istiyomm: Bu tip suçlar herhangi bir izne de tabi değildir. Cumhuriyet 
savcılarımız kendiliklerinden bu tip suçlarla ilgili somşturmalan yaparlar, yapıyorlar ve yapmaları da 
gerekmektedir. Dolayısıyla, eğer ilave bir düzenleme gerekiyorsa bu ihtiyaç ortaya çıktığında bunu 
da düzenlemeye hazırız. Bu noktada gerekli adımlan da atabiliriz çünkü en başta özel hayatın gizliliği 
dâhil pek çok hak ve özgürlükler açısından bu dinlemelerin, kanunsuz dinlemelerin somn çıkardığı 
ortadadır. Onun için, yeni düzenleme gerekiyorsa bunu yapabiliriz. Bu noktada kanunsuzluğun size 
göresi, bana göresi, savunulacak bir yanı da olmaz, el birliğiyle bu noksanlıklar varsa bunları da 
gidermeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyomm. (AK PARTİ sıralanndan 
alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çiçek. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, usul hakkında bir şey söylemek 

istiyorum. Milletvekillerine haksızlık yapılıyor Başkanlıkça. Hükümete bir saat süre veriliyor. 
Diyelim ki milletvekilinin beş sorusu varsa bu beş soruya bir dakika veriliyor. Bunu bir kez daha -
sizin şahsınızda değil- dile getiriyorum. 

BAŞKAN - Hayır efendim, şöyle söyleyeyim, bir dakika: Öyle bir soru oluşmuşsa eğer, bir saat 
sorular soruluyor ve cevap veriliyor, bir saati aşkın, en az bir saat ama biz cevapların hepsi olsun 
diye ekstra on dakika daha süre verdik. Şimdi, soruları sadece soran milletvekillerine, -sizin herhalde 
dikkatinizden kaçtı- ben tek tek sordum "Yeterli bir şeyiniz oldu mu?" diye. 

Sizin son sorunuzu atladık galiba, son sorunuzdan sonra şey yapacaktık. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sekiz sorum vardı, hiçbirine cevap verilmedi. 
BAŞKAN - Yanıt veremedi, o zaman bir daha... Sizin sorunuzda kaldık, süremiz yetmedi Sayın 

Çalış, son sorunuzda. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, sekiz soruma cevap verilmedi. 
BAŞKAN - Biliyorum... Bütün sorular bittikten sonra size soracaktım fakat süremiz yetmedi. 

O sorunuz geldiği zaman, tekrar size sözlü soru geldiğinde tekrar sorularınızı sorarsınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bitti ama, cevap verilmedi Sayın Başkanım. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim ama cevap veremedi Sayın Milletvekilimiz. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Sayın Başkanım, doğru yaptınız. 
BAŞKAN - Cevap veremediyse eğer tekrar nasıl yapacağız? Bu kadar vermiş cevapları. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, usul hakkında, sizinle ilgili 

değil, genel. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Görüşünü belirtemedi. Hiç olmazsa Sayın Bakana teşekkür edebilirdi 

belki de. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Baştan ettik, 

siz sonradan geldiniz. 
BAŞKAN - Şimdi onun için buradaki şey böyle usule uygundur Sayın Aslanoğlu. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederken eleştirisini de yöneltebilirdi. 
Efendim, uzatalım biraz daha. Sayın Bakan buradayken belki sayın milletvekillerimizin bir daha 

böyle bir sözlü soruya cevap verme imkânı olmayacak. Sayın milletvekillerimiz, hiç olmazsa soru 
soran milletvekillerimiz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ben gelirim, 
gruplarına da gider, sorularına cevap veririm. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, oylamaya sunabilirsiniz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Evet, süre verilmesini oylamaya sunabilirsiniz. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Efendim, on üç ay sonra cevap veriliyor. 
BAŞKAN - Şimdi, şöyle bir şey yapabiliriz: Sadece beş dakika... Sizin sorunuz kalmış, bunu 

atladık, en son Siz "Cevap vereceğim." dediğiniz Sayın Bakan, Sayın Hasan Çalış'ın sorusu kalmış. 
O okundu ve siz cevap vermemiş oldunuz. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Cevap verdi. 
BAŞKAN -. O zaman beş dakika onun sorusunu... 

-1140-



TBMM B: 88 12.5 . 2009 O: 4 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır, hayır, Sayın Başkanım, cevap verdi, o 
cevap veremedi. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ona yapacağımız bir şey yok efendim, cevabı bu kadarsa bu kadar oluyor. 
Şimdi, o zaman... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, ama bu soru-cevap bölümü gerçekten... 
BAŞKAN - Bu, bu kadar. Verilen cevaplar böyleyse böyle oluyor. Yazılı soracaksınız o zaman 

tekrar. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, usulle ilgili bir tartışma bu, usulle ilgili bir 

tartışma. Yani yazılı somlara bakanların cevap vermesi, milletvekillerinin tatmin olup olmadığının 
Başkanlık Divanı tarafından sorulması, söz verilmesi bir usul meselesidir. 

BAŞKAN - Evet, onu sorduk zaten, herkese sorduk. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Tartışılıyor konu. Bir usul tartışması başlıyor. 
BAŞKAN - Evet, ama ben herkese sordum yeterli olup olmadığını, bir tek Sayın Çalış'ın kaldı, 

o da son sorusunu atladık, özür dilerim, ben bitti zannettim somları, onun için. 
Evet, Sayın Çalış, sizin sorunuza yazılı olarak cevap verilecek, yeterli olmadığını söylüyorsunuz 

cevapların, buna yapacak bir şeyimiz de yok bizim, izah edersiniz o zaman. 
Şimdi, alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan 

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

görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2.- 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) (x) 

BAŞKAN - 2'nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri 
Hakkında Kanun Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlannın 
görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon rapom 263 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına Muğla Milletvekili Gürol Ergin 

söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Ergin. (CHP sıralarından alkışlar) 

(x) 263 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 

Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri 
Hakkında Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyomm. Sözlerime başlarken, Sayın Başkan sizi, değerli milletvekillerini ve yüce Türk ulusunu 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı, 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğü giren ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 2003 tarihinde kabul ettiği yasa ile onaylanan ve kısaca 
Ottavva Sözleşmesi olarak bilinen, Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, 
Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunlann İmhasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme'ye 
uygun olarak, devletimiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınırında bulunan 
antipersonel, antitank mayınlann imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçla 
kullanılması konusundadır. 

Bu tasarının iki ana amacı vardır: Birinci amaç, mayınlı arazilerin Ottawa Sözleşmesi uyarınca 
mayından arındırılmasıdır. İkinci amaç ise, mayından arındınlan arazinin tarımsal faaliyetlerde 
kullanılmasıdır. Bize göre, tasarının üçüncü ve gizli bir amacı daha vardır, bu amaç da sözlerimin 
sonunda sanıyorum net olarak ortaya çıkacaktır. 

Tasarıya konu olan arazi, 1956 yılından başlayarak, Türkiye'nin güvenliği ve kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlanmış olan yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki bir arazidir. Devlet, bu 
araziyi çiftçilerden kamulaştırarak almış ve mayınlayarak tarıma kapamıştır. Mayınlı arazinin 
gerisinde 1 'inci sınıf askerî yasak bölge ve onun arkasında da birçok yerde 2'nci sınıf askerî yasak 
bölge bulunmaktadır. AKP hükümetlerinden önceki hükümet zamanında mayınların sökülmesi 
kararlaştırılmış ve mayından temizlenecek topraklann topraksız köylüye verilmesi gündeme gelmiştir. 
Hükümetin bu konudaki düşüncesi Genelkurmaya intikal ettirilince, Genelkurmay, bu araziyi iki 
yılda temizleyebileceğini, bunu yapabilecek bilgi, eğitim ve yetişmiş elemanı olduğunu ancak bazı 
yeni makine ve teçhizat alınması gerektiğini, bunun için de 35 milyon dolara gereksinim bulunduğunu 
belirtmiştir ancak arazinin mayından arındırılması işi o zamanın hükümeti döneminde çeşitli 
nedenlerle gerçekleştirilememiştir. AKP Hükümeti zamanında Ottavva Sözleşmesi'ne uyma kararı 
da alındıktan sonra mayından arındırma için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. AKP Hükümeti 13 
Haziran 2005 tarihli bir kararnameyle, mayınlı arazilerin temizlenme işini Maliye Bakanlığına 
devretmiştir. Maliye Bakanlığı da bu kararnameye dayanarak, mayınların temizlenmesi karşılığında 
söz konusu arazileri yap-işlet-devret modeliyle kırk dokuz yıllığına ihaleye çıkarmıştır. Böylece hem 
organik tarıma uygun hem de petrol rezervleri bulunan bu arazilerin yabancıların eline geçmesinin 
yolu hazırlanmıştır. Özellikle İsrail'in organik tarım yapma gerekçesiyle bu bölgeye yönelik ihaleleri 
almak istediği kamuoyunda yaygın bir biçimde konuşulur olmuştur. İsrail'in kendi ülkesinde 
bulabilmesi mümkün olmayan kalite ve büyüklüğe sahip ve aynı zamanda güçlü su kaynaklan olan 
bu bölgeye elli yıllığına yerleşmek istemesi herhalde yadırgatıcı bir durum değildir. Hele, 2020 
yılından itibaren Orta Doğu'da su somnu çıkacağı biçimindeki öngörüler de dikkate alınınca bu 
bölgenin önümüzdeki yıllarda değerinin paha biçilmez olacağı açıktır. 

Durumun ne kadar vahim sonuçlar doğuracağını gören Cumhuriyet Halk Partisi, 178.500 dekarı 
mayın döşenmiş, toplam 216 bin dekar arazinin mayından temizlenmesi ve arazinin mayınları 
temizleyenlere tarımsal amaçlı kullandırılması hususunda hazırlanan 31 Ocak 2005,13 Haziran 2005 
ve 27 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kumlu kararlan ile söz konusu kararnamelere dayanılarak Maliye 
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Bakanlığı tarafından tesis olunan ihale işlemlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştayda dava açmıştır. Danıştay 13. Dairesi, 11 Mart 2009 gün ve 2009/2843 sayılı Kararı ile 
ihale şartnamesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay kararında şöyle 
denilmektedir: "Maliye Bakanlığınca mayının temizlenmesi hizmetinin satın alınması ile temizlenen 
arazinin tarımsal amaçlı kullandırılması işinin aynı ihalede birleştirilmesi durumunda söz konusu 
ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla karşılandığından söz edilemeyeceğinden dava konusu ihale 
şartnamelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 2886 sayılı Yasa'nın 2'nci maddesi hükmünde 
belirtildiği gibi, mayınlı sahanın temizlenmesi ile temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde 
kullandırılması işlerinin aynı istekli tarafından karşılanması mutat olmadığı için söz konusu işlerin 
bir ihalede toplanması anılan 2'nci maddeye uygun olmadığı gibi mayınlı arazinin temizlenmesi ve 
temizlenen arazinin tanmsal amaçlı kullanılması ihtiyaçlarının en iyi şekilde ve uygun koşullarda 
karşılandığından da söz edilemeyeceğinden anılan iki ihtiyacın bir ihale ile karşılanması hukuken ve 
işin niteliği icabı mümkün bulunmamaktadır." 

Görüldüğü gibi Danıştay, yapılan işlemin 2886 sayılı Yasa'nın 2'nci maddesine aykırı oluşu 
yanında, mayınlı sahanın temizlenmesi ve temizlenen arazinin temizleyenlere kullandınlması işlerinin 
aynı ihalede yapılması durumunda söz konusu ihtiyaçların en iyi şekilde ve uygun şartlarla 
karşılanamayacağını da kararının gerekçesi olarak ortaya koymuştur. Bugün görüştüğümüz tasarı, 
ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaktan 
çıkararak Danıştay kararına uygunluğu sağlamayı amaçlıyor fakat konunun özünü oluşturan ve 
Danıştay karannda da belirtilen ihalenin mayından temizleme ve temizlenen arazinin kullanılmasını 
tek işlem olarak yapmasının doğuracağı sakıncaları dikkate almıyor. Bu sakıncalar görüşmekte 
olduğumuz tasarıda aynen tekrarlanıyor. 

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde bir alt komisyon oluştumlmuş ve 
tasarı bu alt komisyonda görüşülmüştür. Her nedense hazırlanan alt komisyon raporunda 6 Mayıs ve 
14 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılan toplantılarda ortaya konan görüşlere hiç yer verilmemiştir. Bu 
toplantılarda gerek muhalefete mensup alt komisyon üyeleri ve gerekse Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcisi tarafından kapsamlı eleştiriler yapılmıştır. Özellikle Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi 
mayından temizlenecek bölgenin stratejik önemine değinerek ve temizlenecek alanın o yöre insanı 
tarafından kullanılması gereğine işaret ederek tasarıya karşı olduklarını açık olarak ifade etmiştir. 
Bu eleştirilerin, ortaya konan görüşlerin, alt komisyon raporunda yer almaması ciddi bir eksiklik 
olmuştur. Alt komisyonun ilk toplantısında yapılan tartışmalar sonucunda, kanun tasarısının tali 
komisyon olan Millî Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra görüşülmesi ve Millî Savunma 
Bakanlığından çağrılacak uzmanların görüşlerinin de alınması kararlaştırılmıştır. 14 Mayıs 2008 
tarihli ikinci toplantıda, tali komisyon olan Millî Savunma Komisyonunun İç Tüzük'te belirtilen süre 
içinde toplanmamış olması nedeniyle görüşmelere geçilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin stratejik önemi en yüksek bölgesinde, sınır boyundaki çok 
geniş bir arazinin mayından anndırılması konusundaki bir tasarının Millî Savunma Komisyonunda 
görüşülmemesi son derece manidardır. Ayrıca, daha önce mutabık kalındığı hâlde, alt komisyona 
Millî Savunma Bakanlığından uzman çağırılmamış ve görüşmeler muhalefete mensup 
milletvekillerinin tüm itirazlarına karşın, Genelkurmayın ve Millî Savunma Bakanlığı uzmanlannın 
görüşleri alınmadan kaldığı yerden sürdürülmüştür. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu tasanya, diğer çekincelerimiz yanında özellikle 
ülke çıkarlan nedeniyle ve ülkemizin geleceğinde sıkıntı yaratacağı düşüncesiyle kesinlikle karşıyız. 
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Karşı olma nedenlerimiz şunlardır: Güneydoğu sınırlarımız boyunca uzanan arazilerin mayından 
arındırılması doğm ve gerekli bir karardır ve bu tasarının toplumsal ve ekonomik önemi çok büyüktür. 
Ancak, bu toprakların, mayından temizleyecek şirketlere kırk dört yıllığına tarımsal amaçlı 
kullandırılması düşüncesi yanlıştır. Çünkü, her şeyden önce, mayın temizleme işiyle tanm birbirinden 
tamamen farklı uzmanlık alanlarıdır ve aynı şirketin bu iki konuda uzmanlaşması gerçekçi bir durum 
değildir. Alt komisyondaki görüşmelerde Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamalarda açıkça görülmüştür ki Maliye Bakanlığı, mayın temizleme işinin maliyetini 
belirleyecek ciddi bir çalışma yapmamıştır. Bu nedenle, bütçeye ne kadar yük getireceği bile 
bilinmemektedir. İhaleye teklif veren firmalardan biri 300 milyon dolardan söz ederken diğeri 1,5 
milyar dolardan söz etmektedir. Maliye Bakanlığı ise gerçek maliyetin ne kadar olabileceği 
konusunda bilgi ve fikir sahibi değildir. Bize göre bu tasanyla yalnızca mayından temizleme işi bedeli 
karşılığı ihale edilmeli, arazinin nasıl kullanılacağı konusu bu tasarıdan çıkarılmalıdır. 

Tasanda, komisyonda yapılan uzun tartışmalardan sonra, mayın temizleme işinin öncelikle 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacağı, bunun mümkün 
olmaması durumunda arazi kullanım hakkı karşılığında yaptırılacağı hükmü getirilmiştir. Bu madde 
yalnızca kamuoyunu yanıltma amaçlıdır. Çünkü komisyon görüşmelerinde, Hükümet adına yapılan 
tüm konuşmalarda, ihalenin araziyi temizleyenlere kullandırılacak şekilde yapılacağı savunulmuş, 
tasannın komisyondan bu haliyle geçirilmesinin çok sıkıntılı olacağı anlaşılınca tasarıdaki ilgili 
madde bu son hâline getirilmiştir. Bu nedenle tasarıyla asıl yapılmak istenen ile tasarıda yazan şeyler 
aynı şey değildir. 

Mayından temizleme işinin vatan topraklannın yabancılara kullandırılması karşılığı 
yaptınlmasının gerekçesi eğer komisyondaki görüşmeler sırasında ilgililer tarafından açıklandığı gibi 
mali somnlar ise Hükümetin son zamanlardaki açıklamaları bu sorunun aşıldığını göstermektedir. 
Çünkü Hükümet GAP bölgesine toplam 12 milyar Amerikan dolarını bulan yeni ve çok ciddi 
kaynaklar ayıracağını telaffuz etmiştir. Bu durumda yaklaşık 500 milyon doların, hem de beş yıllık 
süre içinde, bölge topraklarının mayından temizlenmesi amacıyla ayrılması rahatlıkla mümkün 
olabilecektir. 

GAP bölgesinin suyla buluşmayı bekleyen topraklanna organik tanma son derece uygun 200 bin 
dekardan daha geniş bir arazinin eklenmesi için 500 milyon dolar ayırmaktan kaçınmanın makul bir 
gerekçesi olamaz. Bugün geldiğimiz noktada çok net anlaşılmaktadır ki Hükümet bu işi yabancılara 
ihale etmeyi aklına koymuştur ve gerekçe olarak da bir yandan bütçe disiplinini öne sürerken bir 
yandan da sanki asker bu işi yapmak istemiyormuş gibi bir hava yaratma gayretine girmiştir. Biz bu 
konuda askerin ne düşündüğünü, Genelkurmayın Hükümetle aynı düşüncede olup olmadığını 
öğrenmek istiyoruz. Bütün çabalarımıza karşın, bu konuda, net olmak bir yana, herhangi bir bilgi de 
edinmiş değiliz. 

Millî Savunma Bakanlığına gelince: Bakanlık önce sözcüsü vasıtasıyla alt komisyonda tasanya 
karşı olduğunu açıkça ortaya koymuş, sonra ne olmuşsa, Bakanlık, bizzat Sayın Bakanın ağzından, 
tasarının yanında olduğunu belirtmiştir. Bu yaman ve üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir 
çelişkidir. Bakanlığın öne sürdüğü gerekçeler doğm ve haklı gerekçeler değildir. Komisyonda yapılan 
gizli toplantıda Sayın Bakan ihale yönteminin gerekliliğine ve haklılığına ilişkin hiçbir doyurucu 
açıklamada bulunamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ihalenin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesi düşünülmeli, eğer 
Genelkurmay "Biz askerler olarak bu işin üstesinden gelemeyiz." derse o zaman özel şirketler 
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gündeme gelmeli, mayından temizleme işi, vatan topraklarının yabancılara sunulması karşılığında 
değil, bedeli karşılığında yaptırılmalıdır. 

Mayından temizlenmesi gereken alan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak 
illerinin büyük kısmı Suriye, bir kısmı Irak ile olan sınır bölgesini kapsamakta olup 216 bin dekardır. 
Bu bölge Türkiye'nin güvenlik açısından en riskli, en kritik bölgesidir. Bu bölgede yerli ya da yabancı 
özel şirketlerin kırk dört yıl o topraklan işgal etmesi Türkiye'nin güvenliği açısından son derece ciddi 
sakınca yaratır. Nitekim Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi de alt komisyonda aynı hususa birincil 
derecede önemli bir itiraz nedeni olarak değinmiştir. 

Hükümet getirdiği bu tasanyla ulusal güvenliğimizi tehlikeye attığını görmezden gelmektedir. 
Kaldı ki bölgenin petrol yatakları açısından birilerinin iştahını kabarttığı da görmezden gelinemez. 

Tasarıya bir başka ve önemli itirazımız, tasanyla getirilen düzenlemenin bölge insanını, bölgenin 
sosyolojik yapısını dikkate almamış olmasıdır. Mayından arındırılacak bu topraklar, bölgenin 
toplumsal sorunlarının azaltılmasına ciddi katkı sağlayabilir. 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına 
göre ülkemizde 3 milyonun üzerindeki tarım işletmesinin 54 bininin hiç toprağı yoktur ve topraksız 
çiftçi-köylü ailelerinin büyük kısmı da bu bölgededir. Temizlenecek arazinin AB ülkeleri 
ortalamasında olduğu gibi yüz otuzar dönümlük parseller hâlinde bölgenin topraksız ve az topraklı 
ailelerine verilmesi durumunda yaklaşık 1.660 aile toprak sahibi yapılmış olur. Bu nedenle 
temizlenecek toprakları yabancı şirketlere vermek yerine, bir kooperatif yapılanması altında bir araya 
getirilecek topraksız köylülere verip, devletin teknik ve mali desteği de verilerek, doğası gereği temiz 
bu topraklarda organik tarım yaptırılması, hem ülke ekonomisine hem bölge insanının refahına ve 
hem de toplumsal barışa ciddi bir katkı yapacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tam sınır bölgemizdeki stratejik açıdan çok duyarlı, Türkiye'nin güvenliği 
açısından çok önemli yüz binlerce dönüm arazileri yabancılara veremezsiniz, vermemelisiniz. O 
arazileri, o topraklarda binlerce yıldır yaşayan insanların atalarından kalan toprakları, bu topraklan 
o insanlara vermeyin. Yarım yüz yıllığına yabancılara vermek o insanlara ihanettir. 

Gazze'de yaşananlar için haklı bir hiddet içinde olanlann, benim ülkemin toprağını ne İngiliz 
ne Ukraynalı ne İsveçli ne de İsrailli firmalara verme hakları olabilir. Hükümetin ülkemizin 
güneydoğusunda ikinci bir Gazze yaratmaya hakkı yoktur. Ancak biliniz ki bu tasarıyı 
yasalaştırdığınızda ülkemizde ikinci bir Gazze'yi bizzat yaratmış olacaksınız. İnanıyorum ki, vicdan 
sahibi, ben ülkemi, ülkemin insanını seviyorum diyen hiçbir milletvekili bu tasarıya "evet" 
demeyecek, kendi eliyle ülkesinin toprağını yabancılara verecek bu tasarıyı mutlaka reddedecektir. 

Bugüne dek elli beş ülke mayınlarını silahlı kuvvetleri vasıtasıyla temizlemiştir. NATO'nun 
ikinci en büyük askerî gücü olan Türkiye de mayınlarını silahlı kuvvetlerine temizleten elli beş ülke 
gibi toprağındaki mayınları silahlı kuvvetleri vasıtasıyla temizleme gücüne sahiptir. 

Vatan toprağının ne anlama geldiğini bildiğine inandığım İktidara soruyorum: Hangi ülke 
topraklarını mayından temizlemesi için yabancılara "Şu mayınları çıkarın da topraklarımızı 
dilediğiniz gibi kullanın." demiştir? 

Anayasa'mızın 44'üncü maddesinin başlığı "Toprak mülkiyeti" ve madde şöyle: "Devlet, 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla 
gerekli tedbirleri alır." Anayasa bu açık hükme sahipken, akıl, izan ve vicdan topraksız köylünün 
topraklandırılmasını emrederken "Temizleyerek tanma açacağım." dediğiniz 200 bin dönümün 
üzerindeki araziyi o toprakların asli sahibine vermeyip elin yabancısına hem de yarım yüzyıllığına 
vermenin mantığı ve haklı gerekçesi olamaz. 
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Değerli milletvekilleri, böyle bir davranışa "evet" diyebilmek sizlere yakışır mı? Ülkemize ve 
halkımıza yazık etmeyin. "Vatan" dediğiniz toprağa sahip çıkın. Hükümetin yapması gereken, mayınlı 
arazileri temizlettiriyorum bahanesiyle yabancı firmalara vermek olmamalıdır. Hükümetten beklenen, 
bu arazileri mayından arındırdıktan sonra, Hatay'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in, Kilis'in, Mardin'in 
ve Şırnak'ın mazlum, zavallı ve o toprakların gerçek sahibi olan topraksız köylülerine vermek, onları 
her türlü girdi ve teknik bilgi desteğiyle destekleyerek yörenin çiftçileri hâline getirmektir. Ancak bu 
şekilde hareket edilirse hem sosyal eşitsizlik azaltılmış hem ekonomiye katkı sağlanmış hem de 
yöredeki sosyoekonomik ve politik sorunların çözümüne katkıda bulunmuş olursunuz. Eğer 
ideolojiniz gereği fakir fukarayı toprak sahibi yapmak istemiyor iseniz o zaman hiç olmazsa bu 
toprakları yabancı şirket ya da devletlerin egemenliğine açacağınıza yerli şirketlere o yöre halkıyla 
birlikte açın veya bu topraklan Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftliğine bağlayın. 

Mayınlı arazilerin yabancılara verilmesi, yöre insanına ve toplum huzuruna hiçbir katkıda 
bulunmayacaktır. Güneydoğu Anadolu insanının umudunu söndürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Vatanın toprağını yabancıya vererek kullandırtmak, bu tasarının "temizlenecek arazilerin tarımsal 
amaçlı kullanılması" şeklindeki amacına nasıl hizmet edecektir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bu tasanyı getirenlerin ve tasarıya parmak kaldıracaklann amacı 

bu vatanın toprağını temizleyerek yabancılann hizmetine sunmak mıdır, yoksa bu toprakları, o 
toprakların binlerce yıldır sahibi olanlara vermek midir? Biz bu konuda çok büyük bir duyarlılık 
içindeyiz. Bu duyarlılığı biz göstermezsek, siz iktidar milletvekilleri göstermezseniz, biliniz ki ileride 
Türkiye çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır, sürekli vicdan yarası içerisinde kalırsınız. 

Şair, kim bilir belki de bugünleri tahmin ederek söylemiş: 
"Sahip olunmayan vatanın batması haktır. 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." 
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakana, bu tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk eden 

Hükümetin başına, onun kadar İngilizcem olmadığı için "one minute" diyemiyorum ama bir dakika 
Sayın Başbakan, bir dakika! Siz bu tasarıyla ülkemde her gün patlayan mayınlara on binlercesini 
ekliyorsunuz, mayınları bizzat kendiniz patlatıyorsunuz. Ülkemin en kritik bölgesinde hükümranlık 
hakkımızı yok ediyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir dakika içinde efendim... 
Bölge insanının bir umudunu daha bitiriyorsunuz diyorum ve soruyorum: Bütün bunları bilerek 

mi yapıyorsunuz Sayın Başbakan? 
Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken 5 Mayısta burada Bayındırlık Bakanının yaptığı 

bir yanlışı da ifade etmek istiyomm. Sayın Bakan o konuşmasında "Tarımsal alanlarda taşınmaz 
edinimi yabancılar için artık mümkün değildir." dedi. Bu, külliyen yalan diyemem ama yanlıştır, 
çünkü yasaya aykırı bir söylemdir, çünkü Köy Kanunu'nu siz bunun için değiştirip de 87'nci maddeyi 
çıkardınız diyorum. 
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Sayın Başkanım sizi, vatanına sahip çıkacağına inandığım sayın milletvekillerini ve yüce Türk 
milletini tekrar saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergin. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Mehmet Günal. 
Buyurunuz Sayın Günal. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap 

Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile 
İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Sayın Başkanı, sizleri ve burada etmiş olduğum yemin çerçevesinde şu anda 
menfaatlerini savunacağım yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, az önce uzunca şekilde ismini okuduğum tasarının ismindeki yanlışlıkla 
ve tasarının sahibini tartışarak, sürecini tartışarak konuşmalarıma başlamak istiyorum. Tasarının 
başında "Mayın temizleme faaliyetleri işlemi" geçiyor, oysa tasarının amacı, mayın temizleme 
karşılığı bu toprakların tarım amaçlı olarak tahsisi asıl konuyu oluşturuyor. Baştan bu tespiti yaparak 
başlamak gerekiyor. 

İkincisi, ki bu zaten... Tasarının gerekçesine bakınız, elinizde komisyon raporu ve basılı metin 
var. Gerekçeye bakarsanız, son maddesinde gerekçenin, sadece mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin 
esas ve usullerin belirlenmesi ihtiyacının doğduğu ve bunun için bu tasarının getirildiği belirtiliyor. 
Genel gerekçede de herhangi bir tarımsal amaçlı kullanıma açmaya ilişkin hüküm ve bilgi 
bulunmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının sahibi kim? Şu anda Sayın Şimşek geldi, kendisine "Hayırlı 
olsun." diyoruz, "Hoş geldiniz." diyoruz ama ben şimdi bu tasarıyı sahipsiz görüyorum. Onun için 
"Bu tasan gelmez." diye düşünüyorduk çünkü haftalardır, aylardır gündemin ilk sırasında duruyor ve 
bir türlü sizler önüne yeni maddeler koyarak getirememiştiniz. Bu hafta ne olduysa yeni Bakanlar 
Kurulundan sonra bu işi savunmak maalesef Sayın Şimşek'e kaldı. Çünkü biz gayet iyi biliyoruz -
az önce konuşan Değerli Milletvekili Arkadaşım bahsetti- Komisyondaki görüşmelerde Sayın Kemal 
Unakıtan'ın bunu nasıl cansiparane bir şekilde savunduğunu ben de size biraz sonra söyleyeceğim. 

Bilmiyorum Sayın Şimşek dosyanın geçmişine, geleceğine, sakıncalanna ne kadar vâkıftır, şimdi 
bizim söyleyeceğimiz hususlarda bizlere yeterince tatmin edici bilgiler verebilir mi, açıkçası bunu 
merak ediyorum. Baştan söylemem lazım, "Tasarının sahibi kim?" derken başka bir sahip daha 
arıyorum değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, burada komisyon sırasında... Şimdi Bekir Bey konuşuyor, bizim konuşmalar 
gümbürtüye gidiyor ama... Bu ne? Mayın temizleme işi. Millî Savunma Komisyonundan görüş 
alınmadığını az önce Değerli Milletvekilimiz söyledi, alt komisyonda beraber çalıştık. Buraya 
bakıyorum başka kanun tasardan geldiği zaman bürokrat arkadaşlarımız arkaya diziliyorlar. Bir tek 
kişi var mı Millî Savunma Bakanlığından veya Genelkurmay Başkanlığından Sayın Bakanım? Maliye 
bürokratları hariç, yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) -
Komisyonda Millî Savunma Bakanı geldi, izahta bulundu, biliyorsunuz. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Hayır efendim, bulunmadı! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır, hayır, bulunmadı! 
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MEHMET GÜNAL (Devamla) - Bulunmadı, onu anlatacağım şimdi. Orayı anlatacağım, merak 
etmeyim. 

Şimdi, bir, bu tasarının başta adı ve amacı yanlıştır. 
İki, bu tasarının sahibi şu anda burada değildir. Cansiparane bir şekilde savunan Sayın Bakanımız 

şu anda sade bir milletvekilidir. Ben Sayın Şimşek'in de kısa sürede bunlann ayrıntısına 
bakabildiğinden emin değilim. 

Sizin "savundu" dediğiniz oturumda Sayın Millî Savunma Bakanına sorduğumuz soruların hiç 
birisi cevaplanmamıştır. Biz de kendisine teşekkür edip... İsterseniz, siz biliyorsunuz, diğer 
arkadaşlanmıza da, Sayın Bakana da tutanakları verebilirsiniz. Bizim söylediğimiz şeyler nettir, 
arkadaşlanmız biliyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, burada hızlıca bu süreci size anlattığım zaman zaten ne söylediğimi 
anlayacaksınız. 7/3/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gelmiş, 18/3/2008'de 
tali komisyon olarak Tanm, Orman ve Köyişleri ile Millî Savunma Komisyonuna, esas olarak da 
Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiş. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu raporunu vermiş -
arkadaşlarımızın görüşü var- Millî Savunma Komisyonu vermemiş. 1 Mayıs 2008'de de bizim 
Komisyonumuzda -Plan ve Bütçe Komisyonunda- görüşüldü ve bir alt komisyon kuruldu, ben de şu 
anda alt komisyon üyesi olarak sizlere hitap ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, buralarda hiçbir şekilde verdiğimiz önergelere itibar edilmedi, görüşlerimize 
itibar edilmedi, çünkü orada, ilk alt komisyon toplantılarımızda Millî Savunma Bakanlığının 
yetkilileri de vardı, bize verdikleri bilgiler kafa karışıklığına yol açtıktan sonra arkadaşlanmız sonraki 
toplantıya çağrılmadılar. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Kaçırılmış Millî Savunma Komisyonundan. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Bizim muhalefet milletvekilleri olarak protestomuzdan sonra 

bu tasan geri çekildi gibi, bir süre görüşülmedi. Sizlere yapmış olduğumuz konuşmalardan sonra, 
Komisyon üyesi arkadaşlarımız, başta Komisyon Başkanımız -şu anda sözcümüz var, kendisi de 
şahitlik edecektir- Sayın Komisyon Başkanının odasında yapmış olduğumuz toplantıdan sonra 
oturarak, Sayın Bakanın da olduğu bir toplantıda bizlere, kendilerinin ikna olduğunu, bu mayın 
temizleme işinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılması gerektiğine ikna olduklarını ve bu 
tasarının bu şekliyle çekildiğini söylediler. Şimdi, bunun üzerine ne beklersiniz? Daha önce olduğu 
gibi -şimdi safahatını anlatacağım- Bakanlar Kurulu kararıyla nasıl Millî Savunma Bakanlığından, 
Genelkurmay Başkanlığından alınıp Maliye Bakanlığına verildiyse, biz tersine bir işlemle Bakanlar 
Kurulunun bunu Genelkurmay Başkanlığına tevdi etmesini bekliyorduk. Aradan üç gün geçmeden -
az önce söylemiş olduğum- Sayın Unakıtan Sayın Millî Savunma Bakanımızı da alarak Komisyona 
geldiler. Komisyon gündemi oluşturulmuş. Şaşırdık. Ne gelişme oldu da arkadaşlar, bizi ikna etmek 
üzere geldiniz, geçen hafta hep beraber konuşmuşken bunu? Ki bizim iddiamız sadece 
Genelkurmayın yapması değildi, iki işin birbirinden ayn yapılmasıydı, şimdi bahsedeceğim. Ne oldu 
da birden Sayın Millî Savunma Bakanımız getirilip... Bizleri değil, sizleri, Komisyondaki AKP'li 
arkadaşlarımızı ikna etmek üzere getirildi. Ne oldu da sizler daha önceki görüşünüzden caydınız? 
Şimdi, bütün bunlar yaşadığımız şeyler. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerden sonra da biz, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, arkadaşlarımızın ısrarı sonucunda, katkı veremeyeceğimizi 
söyleyerek Komisyonu terk ettik ve önünüze gelen tasan bu haliyle, sadece takdim tehir yapılarak, 
ihalenin normal şekliyle daha önce yazılan hâli "Efendim, bu şekliyle ihale olmazsa böyle yapılır..." 
İlk defa şartlı bir ihale de günümüzde önünüze gelmiş oldu, şartlı bir kanun tasarısı koyarak ihaleyi 
de şartlı hâle getirmiş olduk. 
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Değerli arkadaşlanm, burada, mayın temizlemeyle ilgili bu husus, maalesef birçok som işaretleri 
ve kafa karışıklıklarına yol açıyor. Şimdi, bu çalışmalardan sonra size kısaca bu işin nasıl olduğunu 
anlatayım. 

Değerli arkadaşlarım, 2001 yılında Millî Güvenlik Kumlu kararıyla ve daha sonra Bakanlar 
Kumlu kararıyla Genelkurmay Başkanlığına verilmiş. Genelkurmay Başkanlığı bu işi aldıktan sonra 
da Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında bir proje ofisi teşkil edilmiş. Uzmanlardan oluşan bu 
proje ofisi çalışmalannı, ön incelemelerini yapmış, firmalardan teklifler almış, o ülkelere ziyaretlerde 
bulunmuş, alınan teklifler incelenmiş ve sonucunda Mardin'in Nusaybin bölgesinde teçhizatların 
denemesi 2003 yılının Eylül ayında yapılmış. 

Bunların arkasından mayın temizleme teçhizatını tedarik işlemleri başlamış. Allah'ın işi, o 
saatten sonra ne olduysa, incelemeler bittikten sonra tam sözleşme imzalanmak üzereyken "Efendim, 
bizim paramız yok, bu yetişmez." diye bir karar çıkarılmış. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığına "Bütçemizde para yok." demiş, Millî Savunma Bakanlığı da bir süre sonra görüş 
hazırlayarak "Bu işi biz yapamayız, bütçede para yok, Maliye Bakanlığı ihale etsin." diye bir görüş 
hazırlamış. 

Peki, bundan sonra ne olmuş? Bize gelen bu çalışmalar yapıldıktan sonra Danıştayın ihalenin 
iptaline ilişkin talebe karşı kararı yürütmenin durdurulması olmuş. Neden? Çünkü mayın temizleme 
işinin ve tanmsal amaçlı kullanım işinin, her iki işin birden bu kapsamda "yap-işlet-devret" usulüyle 
ihale edilmesinde işin gereğinin yerine getirilemeyeceği, yani işin hakkaniyetle yapılamayacağı ve 
rekabet şartlannın oluşmayacağı karar altına alınmış. 

Bu 2886 sayılı Yasa'nın 2'nci maddesine atıfta bulunarak Danıştay aynen şunu söylüyor değerli 
arkadaşlarım: "Mayınlı sahanın temizlenmesiyle, temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde 
kullandırılması işlerinin aynı istekli tarafından karşılanması mutat olmadığı için, söz konusu işlerin 
bir ihalede toplanması anılan 2'nci maddeye uygun olmadığı gibi, mayınlı arazinin temizlenmesi ve 
temizlenen arazinin tanmsal amaçlı kullanılması ihtiyaçlannın -buraya dikkatinizi çekiyorum- en iyi 
şekilde ve uygun şartlarda karşılandığından söz edilemeyeceğinden, anılan iki ihtiyacın bir ihaleyle 
karşılanması hukuken ve işin niteliği icabı mümkün bulunmamaktadır." Danıştayın vardığı sonuç 
bu. Bugün, bizim bu kanun tasansını görüşüyor olmamızın nedeni de Danıştayın bu kararını baypas 
etmek üzere kanunla düzeltmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlanm, kısaca, Danıştaya ilişkin husus 
bundan ibaret. 

Diğer bir şey, birkaç cümleyle size ihaleye ilişkin bazı belirsizliklerden bahsetmek istiyomm. 
Şimdi, birincisi, neden bu iki ihale beraber yapılıyor? Mayın temizleme işinin tarıma açmayla 

ne alakası var? 
Ben size soruyorum: Firmanız var, dünyanın en iyi mayın temizleme şirketisiniz, ama tarımla 

uğraşmak istemiyorsunuz. Bu ihaleye girme şansınız var mı? Ancak gidip kendinize bir ortak bulup 
"Sen burayı tarıma açar mısın?" dedikten sonra onlarla beraber yapabilirsiniz, ama en iyi siz 
temizliyorsunuz, en ucuza da siz temizliyorsunuz; ki, bu öyle normal bir hizmet alımı değil, dünyada 
sayılı, sınırlı sayıda firmanın yapabileceği çok tehlikeli olan, teknik ekipman, uzmanlık gerektiren bir 
iş. Birincisi, neden bu ihale iki işi bir araya getiriyor? 

İkincisi, burada, değerli arkadaşlarım, Danıştay kararına rağmen, az önce altını çizerek 
söylediğim, işin gereğine uygun olmamasına rağmen... 

Değerli arkadaşlarım, tanm işi ayn, az önce Sayın Hocam söyledi, uzmanlık alanı, ama biz, alt 
komisyonda ve Komisyonda aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmalar çerçevesinde orada 
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TİGEM'in zaten o alanlarda şu anda bir deneme çiftliği olduğunu, zaten bu konularda projesi 
olduğunu biliyomz. 

İki, size daha sonra takdim edebilirim, Sayın Bakana takdim etmiştim, Kilis İl Özel İdaresinin 
daha önce bu alanların temizlenmesine ilişkin teklifi vardı ve neyi ne kadar ekeceğini, ne kadar sürede 
üreteceğini ve o temizleme işini -Kilis sınırlarının dâhilinde olanın- bu çalışmayı üç yıl içerisinde amorti 
edip kâra geçeceğini, yapılacak tanm faaliyetiyle izah eden -isterseniz meraklılarına proje ayrıntısını 
verebilirim- o proje teklifi Sayın Valinin başını yemiştir, aynca dipnot olarak da onu ilave edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, neden Türk Silahlı Kuvvetlerine temizlettirilmiyor, sadece parasızlık 
mıdır? Bu, diğer bir konu. Şimdi, deniliyor ki: "Genelkurmay Başkanlığı 'Ben yapamam.' dedi." E, 
peki, yapılan faaliyetler var, Genelkurmay Başkanlığının basın açıklaması var, şimdiye kadar belli 
bölgelerde temizlenen mayınlar var. Artı, teçhizat alındığı zaman çok fazla personel yoğun olmadan 
yapılabilecek bir temizlik ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce Şanlıurfa-Akçakale Gümrük Kapısı'nı 
temizlemiş, hiç de bir sorun çıkmadan faaliyete açılmış. 

Diğer bir husus: Şimdi, sınır fiziki güvenlik sistemi var değerli arkadaşlanm. Bunlar henüz 
tamamlanmadı birçok bölgede. Eğer bunun arkasından, temizlikten sonra açtığınız zaman buraları 
nasıl koruyacağız? Bunlarla ilgili herhangi bir önlem alındı mı? Ne kadar kısmı ne kadar sürede 
tamamlanacak? 

Başka bir husus: Bu temizlik yapıldı, geçenlerde bir kısmını özel bir firma yaptı, gümrük 
kapısıyla ilgili kısmını Tauber firması yaptı, TOBB'un açmış olduğu yerde. Şimdi, bunlar gerçekten 
temizlendi mi temizlenmedi mi, kontrolünü kim yapacak? Bunu uluslararası olan IMAS kriterlerine 
göre mi yapacağız? Veya daha önce önerildiği şekliyle Başbakanlık bünyesinde kurulması gereken, 
millî mayın temizleme kumlu mu kurulacak, onlar mı yapacak? Bunun sorumluluğunu kim 
üstlenecek? Kim onaylayacak? Yani bu mayınların temizlendiğini bir makamın onaylaması lazım, 
kriter koyuyoruz. Ayrıca, üçüncü şahıslarla ilgili, eğer "Temizlendi." dediğimiz yerde başka bir 
vukuat olursa, can kaybı olursa kim ödeyecek? 

Ayrıca, ihaleyi alan firma -şimdi bize, kanun içerisinde madde de var, efendim, ilgili mevzuata 
referans gösterdik, diyeceksiniz ama- üst kullanım hakkını aldı diye bizim petrol aramalarımıza 
müsaade etmezse ne olacak veya ettiği zaman, Petrol Kanunu'na göre oradan kendisi hak iddia ederse, 
Maden Kanunu'na göre suyundan kullanırken yer altı kaynaklanna ilişkin hak iddia ederse ne olacak? 

Diğer bir husus, en önemli hususlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım, bu konuda bir maliyet 
yok, ortada maliyet yok. 50 milyon dolardan başlayıp 1,6 milyar dolara kadar -en son Sayın 
Unakıtan'ın söylediği tahmin, ki Millî Savunma Bakanımız ilk tahminlerde daha çok, kendisinden 
talep edildiğini söylemişti- değişen bir maliyet var. Ee bakıyoruz -benim size demin söylediğim-
Nusaybin'de denemelerini yapan firma, 0,35 paunda yani 200 milyon doları bulmayacak bir şeye 
temizlemek üzereymiş; bozulan şey bu. Yapılacak ihale sonrası, yani iş alım sözleşmesinin niteliği 
hâlâ firmanın İnternet sitesinde duruyor; ilgilenenlere, dokümanlannı ve web sitesini verebilirim. 

Şimdi, 1,6 milyar dolar olursa o zaman kırk dört yıllığına tahsis gündeme geliyor. Neye dayanarak 
kırk dört yılı tespit ettiniz? Arkadaşlarımız burada... İndirim yoluyla yapılacak bir ihalede -Maliye 
Bakanlığı yetkililerimiz, Müsteşanmız burada- nasıl oluyor da "kırk dört yıl" diye bir rakam veriyoruz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Üst sınır o. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Niye üst sınır veriyoruz şu anda? Siz "kırk dört yıl" diye 

verirseniz, ben kırk iki, kırk üç yıldan fazla teklif vermem. Bir de "1,6'yı neye göre tespit ettik?" 
diyorum. Bir kere önce, temizleme maliyeti... İkisinin yanlışlığını söyleyeceğim de eğer onu doğm 
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kabul etsek bile ortada bir garabet var. Demin söyledim, arkadaşlarımız da buna ikna oldular. Şimdi 
siz ikna olmamış gibi yapıyorsunuz ama siz de söylemiştiniz Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
temizlenmesinin kabulünü. Orada değil miydiniz siz, Sayın Açba'nın odasında? Beraber söylemedik 
mi? Arkadaşlarımız ikna olmuştular. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Siz Genel 
Kurula hitap edin. 

MEHMET GÜNAL (Devamla) - Ediyorum. Hayır, şimdi siz de o zaman dinleyin, söz size 
gelirse konuşursunuz. 

KADİR URAL (Mersin) - Sıkıştırma adamı ya! 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, dolayısıyla, maliyetle ilgili de burada 

kafa karışıklıkları devam ediyor; 5-6 misline çıkarılıyor. Neden? Kırk dört yıllığına bir firmaya 
verebilmek için. Efendim, deniliyor ki bazı gerekçelerde... Şimdi, Maliyeye verilmesi için, yedek 
parça bulmanın zorluğundan bahsediliyor. "Neden?" diye sorduk. İşte, "Maliyet yüksek, bu teknik 
donanımı bulamayız." İlgili firmanın web sitesi -isim vermiyorum reklam olmasın diye- hâlâ duruyor, 
Mardin Nusaybin otoyolunda bir traktör servisinde, gelen, deneme yapan aletin motorunun tamir 
edildiğini ve tekrar devam ettiğini, bakımlannın orada yapılabildiğini söylüyor; isteyenlere bilgilerini 
ekleyebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, diğer önemli bir husus da, şu anda Kabine değişti, yeni bir Dışişleri 
Bakanımız var, kendisinin en çok üzerinde durduğu konulardan birisi sizin Orta Doğu açılımı ve 
Suriye'yle ilişkiler, İran'la ilişkiler, Irak'la ilişkiler. Buranın İsrailli bir firmaya -daha önce olduğu 
gibi- verilmesinin, kırk dört yıllığına bir emniyetli kuşak oluşturulmasının acaba millî güvenlik ve 
uluslararası ilişkiler açısından, Suriye'yle ilişkilerimiz açısından getireceği sıkıntılan nasıl 
gidereceğiz? Bu da ayn bir konudur. Bütün bunları Sayın Gönül'e sorduk geldiğinde, maalesef bize 
tatmin edici bir şey söyleyemedi. Neye rağmen söyleyemedi? Kendisine bahsettik. Millî Savunma 
Bakanlığının bu kanun tasarısı hakkında görüşü var değerli arkadaşlarım. O görüşün sekiz 
maddesinde de bu tasarının bu haliyle çıkmasının millî güvenlik açısından, uluslararası ilişkilerimiz 
açısından ve ekonomik gereklilik açısından doğru olmadığını söylüyor. Sayın Bakana söyledik 
"Bunun arkasında değil misiniz?" diye. "Değilim." dedi, "Değişti." dedi. Sorduk: "Ne değişti?" 
Tasarıda hiçbir değişiklik olmamış. Onun için, değerli arkadaşlanm, burada, bunun sonucunda da 
nasıl yapılması gerektiğine dair de öneri bulunuyor, kanun tasarısındaki belirtilen işlerin hangi 
yöntemlerle yapılması gerektiğine dair de öneri bulunuyor. Bu yazının üzerinde de Sayın Vecdi 
Gönül'ün imzası var, Başbakanlığa sunarken. 

Şimdi, buradan bakarak, değerli arkadaşlarım, sonuç olarak bu tasarı millî güvenlik ve 
uluslararası ilişkiler açısından sakıncalı hususlar içeriyor. Ayrıca, Danıştay karannda belirtildiği gibi, 
işin en iyi şekilde ve uygun şartlarda ikisinin beraber yapılması durumunda karşılanması, maalesef 
mümkün değil. Zaten bir tek ihale açılmış, tek katılımcıya düştüğü için iptal edilmiş, başka bir ihaleye 
ise hiç teklif gelmemiş. Başka yerlerde daha önce iptal sürecinde yapılan küçük ihaleler var. 

Ayrıca, önemli bir husus: Gerekçe olarak Ottawa Sözleşmesi söyleniyor. Bilmiyorum Sayın 
Bakanım ne kadar olduğunu biliyor mu? 2004 yılı itibarıyla -2006'da da güncellenmiş- bir milyon 
civarında mayın var, dokuz yüz küsur bin, bir milyonu aştığı söyleniyor. Bizim bu kapsadığımız 
sadece altı yüz bin civarında bir şeyi içeriyor. Onlan kim yapacak? Ottawa Sözleşmesi sadece Suriye 
sınırları için mi geçerlidir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Yoksa diğer illerde daha önce döşenmiş olan mayınların da bu sözleşme kapsamında 2014'e 

kadar temizlenmesi gerekmiyor mu? O zaman bunları nasıl ihale edeceğiz? Oralarda tarıma açılacak 
arazi yok. Ne yapacağız? Mecburen normal ihale yoluna başvuracağız. 

Dolayısıyla, burada belirsizlikler ve Suriye sının dışındaki bölgelerde de temizlenmesi gereken 
mayınlı alanların bulunduğu dikkate alındığında, bu işin Genelkurmay Başkanlığınca yapılması, 
gerekli teçhizatın alınması, bunun mümkün görünmemesi hâlinde de devletin kendisinin bunu 
temizlettirerek -GAP'a harcadığımız paraları düşünürseniz çok cüzi bir miktar olacak- yeniden 
tarımsal amaçlı olarak da özel projelerle, gerekirse Tanm Bakanlığı aracılığıyla, TİGEM aracılığıyla 
yeni bir proje yarışması açarak halkın kullanımına sunmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu 
çerçevede "İllaki çıkaracağız." derseniz de bir şey diyemiyoruz ama ben burada Sayın Başbakana bir 
çağrıda bulunmak istiyorum: 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım, son cümlem. 
BAŞKAN - Tabii, buyurun. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) - Davos'ta Sayın İsrail Cumhurbaşkanına "one minute" demişti. 

Burada da yine İsraillilere verilmek üzere olan bu toprakları, bizim ettiğimiz yemine uygun olarak, 
Türk milletinin çıkanna kullanmak üzere bir düzenleme yapılmasını... İhale normal şartlarda Maliye 
Bakanlığı tarafından da yapılabilir. Devlet herhangi bir şekilde mayını temizletsin, ondan sonra da 
Türk milletinin çıkarına uygun bir şekilde bizim kullanımımıza sunmak üzere, buradaki Komisyon 
Sözcümüze ve Sayın Bakanımıza da bir "one minute" diyerek bunu geri çekmesini, ondan sonra 
yeniden de temizlik işinin ayrı bir kanunla düzenlenmesini veya bu kanun tasarısı üzerinde 
düzeltmeler yaparak kabulünü talep ediyorum. 

Bu duygularla sizleri ve yüce Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Günal. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, alınan karar gereğince, kanun 

tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.51 
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye 

Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7495) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda ifade edilen sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKİTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

1. Kamuoyunda Varlık Barış» Kanunu olarak adlandırılan, 13 Kasım 2008 tarih ve 58 i I 
sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun" 
kapsamında yurtdışı ve' yurtiçinden para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçları ile taşınmaz olarak yurda getirilen veya beyan üzer!ne 
kayda alınan varlıkların toplam tutan ne kadardır? 

2. Bu varlıkların ne kadarı yurt içinden, ne kadarı yurt dışından gelmiştir? 

3. Bu kanundan yararlanan şahıs ve şirketlerin sayısı kaçtır? 

4. Yurtiçi ve yurtdışından gelen veya kayda alınan bu varlıkların, şirket ve şahıs ismi 
belirtilmeden, her bir işlemci tarafından gerçekleştirilen tutarları, yuıtiçi-yuıtdışı 
ayrımı yapılarak ve büyükten küçüğe doğru sıralanarak nedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GİB.0.82/8211-845 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

1 1 . 0 5 . 2 0 0 9 * 0 4 8 2 8 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.04.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-12535 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik ÖZTRAK'm tarafıma tevcih ettiği 7/7495 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 1 
inci maddesinde bu Kanunun amacının; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan 
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye 
kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde, bulunan ancak işletmelerin 
özkaynaklan içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle 
işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir. 

Yurt dışında bulunan varlıkların 5811 sayılı Kanun çerçevesinde beyanı halinde bu 
varlıkların değerleri Üzerinden % 2, yurt içinde bulunan ancak işletmenin öz kaynaklan içinde 
bulunmayan varlıklann bildirimi halinde ise bu varlıklann değerleri üzerinden % 5 oranında 
bir vergi alınması öngörülmüştür. 

Kanun kapsamında, 22 Nisan 2009 tarihi itibariyle 3710 gerçek kişi, 4854 tüzel kişi ve 
91 diğerleri olmak üzere toplam 8655 kişi tarafından bildirilen varlıklann toplam değeri 
14.831.739.258.- TL' dir. Bunun, 10.748.737.982.- TLMik kısmı yurtdışı, 4.083.001.276.-
TL'lik kısmı yurtiçi varlıklara ilişkin beyan edilen tutarlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 

-1154-



TBMM B: 88 12.5.2009 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İhlas Finans Kurumunun tasfiye işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/7508) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.09.04.2009 

BDDK'nın 10 Şubat 2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden faaliyet izni kaldırılmış 

olan İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemleri, anılan tarih itibariyle yürürlükte olan 

mevzuat çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında 

yapılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Tasfiye masasının 2002 yılında çalışmaya başlaması ve kanuni süre olan beş 

yıllık zaman zarfında tamamlanması gereken ihlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemlerinin 

iki yıllık süre aşımına rağmen tamamlanmamasının nedenleri nelerdir? Bu konuda 

Bakanlığınızca yapılan işlemler nelerdir? 

2. İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemlerinde Nisan 2009 tarihine kadar 

mudilere ne kadar ödeme yapılmıştır? Ödemesi yapılmayan tutar ne kadardır? 

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ihlas Finans yetkililerine beş yıl daha ek süre 

verildiği yolundaki iddialar doğru mudur? Beş yıl ek süre verilmesi söz konusu ise, ek süre 

verilmesi hangi mevzuata dayanılarak yapılmıştır? 

4. 700 milyon dolara yakın alacağı olan 69 bin 872 kişiye 'kur çok arttı, kriz var' 

bahanesi ile Eylül 2008 tarihinden bu yana ödeme yapılmadığı iddiaları doğru mudur? Bu 

konuda Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 622-01- 0 8 -05- 2009 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ.-24.04.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7508-12627/27254 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in, "ihlas Finans Kurumunun tasfiye işlemlerine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/7508) esas nolu yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: i önerge cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

BDDK'nın 10 Şubat 2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden faaliyet izni kaldırılmış olan 
İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemleri, anılan tarih itibariyle yürürlükte olan 
mevzuat çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında 
yapılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1-Tasfiye masasının 2002 yılında çalışmaya başlaması ve kanuni süre olan beş yıllık zaman 
zarfında tamamlanması gereken thlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemlerinin iki yıllık 
süre aşımına rağmen tamamlanmamasının nedenleri nelerdir ? Bu konuda Bakanlığınızca 
yapılan işlemler nelerdir? 

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 10.02.2001 tarihli ve 071 sayılı karan ile 
faaliyet izninin kaldınlması üzerine, thlas Finans Kurumu Anonim Şirketi 03.08.2001 tarihinde 
yapılan genel kurulda alınan karar uyarınca tasfiye haline girmiş ve anılan şirketin tasfiye 
işlemleri şirket genel kurulunda seçilen tasfiye kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununu 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Söz konusu şirketin tasfiyesinin çok sayıda tasarruf sahibini ilgilendirmesi nedeniyle tasfiye 
sürecine ve işlemlerine Bakanlığımızca özel bir önem verilmekte ve bu bağlamda Bakanlığımızın 
görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde tasfiye sürecinin başladığı tarihten bu yana Türk Ticaret 
Kanunu ve Ortaklıklann Denetimine Dair Tüzük hükümleri uyannca anılan şirket nezdinde en 
son 19.09.2008 tarihinde olmak üzere altı defa Bakanlığımız Müfettişlerince şirketin genel 
hesap ve işlemlerinin incelenmesi amacıyla denetimi yapılmış ve denetim sonuçları ilgililere 
tebliğ edilmiştir. Aynca, şirketin tasfiye faaliyetlerine ilişkin aylık olarak düzenlenen faaliyet 
raporlarının da Bakanlığımıza gönderilmesi sağlanarak, tasfiye süreci sürekli olarak takip 
edilmektedir. 

2* thlas Finans Kurumu A.Ş'nin tasfiye işlemlerinde Nisan 2009 tarihine kadar mudilerc ne 
kadar fideme yapılmıştır? ödemesi yapılmayan tutar ne kadardır? 

2- Söz konusu Şirketin Tasfiye Kurulu Başkanlığından alınan Mart 2009 tarihli aylık faaliyet 
raporundan; Şirketin tasfiyeye girdiği tarihten bu yana tasfiye kurulunca, 152.356 mudiye, 
toplam 250.771.596-USD ve 61.867.890-EURO karşılığı ödeme yapıldığı, şirketin kâra ve zarara 
katılım hesabı olarak 69.823 mudiye 424.907.442-USD ve 182.485.287-EURO borcu kaldığı ve 
tasfiyeye konu tüm alacaklannm toplam tutarının da 494.202.383-USD, 194.401.370-EURO ve 
15.566.684.- TL.sı olduğu görülmüştür. 
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3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca İhlas Finans yetkililerine beş yıl daha ek süre verildiği 
yolundaki iddialar doğru mudur? Beş yıl ek süre verilmesi söz konusu ise, ek süre verilmesi 
hangi mevzuata dayanılarak yapılmıştır? 

3- Türk Ticaret Kanununda tasfiyenin sonuçlandırılması için her hangi bir süre öngörülmemiş 
olup, Bakanlığımızın tasfiye ile ilgili bir süre belirlemesi ve sonradan bu süreyi uzatması gibi bir 
yetkisi bulunmadığından, böyle bir tasarrufta bulunması söz konusu değildir. Ancak, andan 
şirketin 03.08.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tasfiye memurlarına, tasfiye 
sürecinde Kuruma borçlu firmalardan yapacağı tahsilat miktarına, şekline ve tahsilat sürelerine 
uygun olarak, kesinleşen tüm borçların elverdiği ölçüde 5 (beş) yıl içinde ödenmesi hususundaki 
kararı üzerine, Tasfiye Kurulu tarafından bu yetkiye istinaden, şirket alacağının 25.01.2004 -
25.12.2010 tarihleri arasında tahsili için borçlu şirketlerle protokoller yapıldığı, ancak, söz 
konusu şirketlerin ekonomik koşullardaki olumsuz gelişmeler gerekçe gösterilerek borçlarının 
yeniden yapılandırılmasını talep etmeleri üzerine, borçlu şirketlerle, Tasfiye Kurulu arasında 
alacakları 2016 yılına kadar tahsil etmek üzere yeni protokoller yapılmıştır. Tasfiye Kurulunun, 
alacakların tahsiline ilişkin borçlu şirketlerle yapüğı protokollerle ilgili Bakanlığımızın her hangi 
bir dahli olmamıştır. 

4- 700 milyon dolara yakın alacağı olan 69 bin 872 kişiye "kur çok arttı, kriz var" bahanesi 
ile Eylül 2008 tarihinden bu yana ödeme yapılmadığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda 
Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 

4- Mezkûr şirketin, mudilerine ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılının ekim ayından itibaren 
ödeme yapılmadığı yönündeki iddiaları da kapsayacak şekilde söz konusu şirket 
nezdinde Bakanlığımız Müfettişlerince yürütülen inceleme devam etmektedir. 

3.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne'deki 2-B arazilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/7514) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda gerekçesi belirtilen sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Prof. Dr. 

Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, arz ederim. 

Saygılanmla. 08.04.2009 

Bilindiği gibi "2-B" olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar, kadastro 
işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilmektedir. 

Soru 1: Edirne İl ve İlçelerinde orman vasfım yitirmiş ne kadar arazi vardır? 

Soru 2: Edirne İl ve İlçelerinde orman vasfını yitirmiş araziler bugüne kadar kimlere 
kiralanmıştır? 

Soru 3: Bu arazilerin ne kadarında ekim yapılmışür ve ne kadan kredilendirilmiştir? 

Soru 4: Kredilendirilmeyi bekleyen ne kadar arazi vardır? 

Soru 5: Talepte bulunulan ve beklenen yerler nelerdir ve talep edenlerin isimleri 
nelerdir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-244 ^?./-?./2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' nin 24.04.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12535 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Edirne Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR' ın, 7/7514 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı Bakan 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN RASİM ÇAKIR' IN 
7/7514 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Edirne ili ve ilçelerinde orman vasfim yitirmiş ne kadar arazi vardır? 
CEVAP 1. 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi 

kapsamında, bilim ve fen bakımından orman niteliğim kaybetmiş ve orman sınırlan dışına 
çıkarılmış alanların toplam miktan 4.122 hektardır. 

SORU 2. 'Edirne İli ve ilçelerinde orman vasfim yitirmiş araziler bugüne kadar 
kimlere kiralanmıştır? 

SORU 3. Bu arazilerin ne kadarında ekim yapılmıştır ve ne kadarı 
kredilendirilmlştir? 

SORU 4. Kredilendirmeyi bekleyen ne kadar arazi vardır? 
SORU 5. Talepte bulunan ve beklenen yerler nelerdir ve talep edenlerin isimleri 

nelerdir? 
CEVAP 23,4,5. Orman niteliğini kaybetmiş alanlar; ilgili mevzuatı gereği Hazine 

adma orman şuurları dışına çıkartıldığından; bu alanların tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığına 
aittir. Sorulan hususlar, Bakanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunmadığından 
cevaplandırılamamıştır. 
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4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKVnin bir panele yönelik tepkisine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/7528) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Anayasanın 135. maddesinde, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; 
belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzelkişilikleridir," denilerek, üyesi bulunduğum Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği 
(TMMOB)'nin kumlusunun anayasal zemini oluşturulmuştur. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB 
Yasası'nda Birliğin amaçlan arasında şunlar da yer almaktadır: 

- Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak mesleki 
etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, 
meslek disiplinini ve ahlakim korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun 
doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve 
kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve 
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak. 
- Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel 
şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların 
değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak 

Üyesi olduğum Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bugün 23 meslek odasının oluşturduğu 
TMMOB'nin kumcu 10 odasından birisidir. En son 1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ"nin 7. maddesine göre Odanın Amaçlarından 
bazıları şunlardır: 

a) Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak mesleki etkinliklerini 
kolaylaştırmak mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak meslek 
mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 
meslek disiplinini ve ahlakını korumak kamunun çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai 
üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve 
etkinliklerde bulunmak, 
b) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde kamu kuruluşları ve öteki kuruluşlarla işbirliği yaparak 
mesleki denetimde, gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak meslekle ilgili bütün mevzuatı, 
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normları, bilimsel şartnameleri, tip sözleşmeleri ve bunlar gibi bütün bilimsel belget&Y 
incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden yürürlüğe konulması yolunda 
önerilerde bulunmak, 
c) Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve 
ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen 
teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri 
üzerinde ilgililere önerilerde bulunmak, 
e) Üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü 
haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve 
kuvvetlendirmek, 
g) Üyelerin mesleki çalışmalarında ihtisaslarının gerektirdiği yetkilerini eksiksiz 
kullanabilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde bu 
kuruluşlarla işbirliği sağlamak, 
h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak ülke 
kalkınması ve ortak mesleki sorunlarda kararlar almak, 
j) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak ve bunlarla gerekli ilişkileri kurarak 
kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi kurultay ve kongreler yapmak, yabancı 
meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak, 
k) Meslekle ilgili resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık yapmak 
l) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim 
hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika 
ve yeterlilik belgesi vermek ve bu amaçla örgütlenmek. 

Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'mn İstanbul 
Şubesi, 06.03.2009 Cuma günü İstanbul'da "TOKİ Gerçeği" başlıklı bir panel düzenlemiştir. 
Ülkemiz şehirciliğinin duayenlerinden Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in yürüttüğü, şehirciliğin bir 
diğer duayeni ve şehircilik ve konut sorunlarıyla ilgili çalışmalarından yakından tanıdığımız 
Prof. Dr. Cevat GERAY'ın; Mimarlar Odası eski Genel Başkanı ve kentleşme konusunda 
araştırmacı-gazeteci Oktay EKİNCİ'nin; Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı ve ODTÜ 
öğretim üyesi Doç. Dr. Tank ŞENGÜL ve aynı üniversiteden Dr. Osman BALABAN'ın; eski 
Arsa Ofisi 1. Bölge (İstanbul) Müdürü Mustafa DEMİRDÖĞEN'in konuşmacı oldukları bu 
panele, Odamız beni de davet etmiştir. Çok nitelikli ve kapsamlı sunuşların yapıldığı bu panele, 
Şubemizin TOKİ Başkanlığı'nin da bir konuşmacı görevlendirmesi için başvuru yaptığını, ancak 
bu başvurusuna yanıt verilmediğini panel sırasında öğrenmiş olduk. İsteğim üzerine, bu yazının 
19.01.2009 tarihli ve 7201-26 numaralı olduğu, Şube yetkililerince tarafıma aynca bildirilmiştir. 

Bu Panelin ardından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezi'ne ve İstanbul 
Şubesi'ne TOKİ Başkanlığı tarafından gönderilen ve 01.04.2009 tarihinde 199 sayıyla Şube 
evrak kaydına alman, 27.03.2009/18888 tarihli ve B.02.1.KNT.0.07.03-2244 sayılı yazı, İstanbul 
Şubesi'nin 03.04.2009 tarihli ve 7201-170 sayılı üst yazısıyla, yazının içeriğinin şahsımı da 
ilgilendirmesi nedeniyle tarafıma da gönderilmiştir. 

Bu yazının bazı bölümlerinde, TOKİ Başkanlığı tarafından şunlar dile getirilmektedir: 

Söz konusu panelde yer alan konuşmacıların TOKİ'ye yönelttiği eleştiriler, kurumumuzca 
dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Yine de üzüntüyle belirtmek isteriz ki söz konusu 
panelde, kimisi TOKİ'nin yapısı ve amaçlarıyla örtüşmeyen ve "TOKİ gerçeği "ni 
yansıtmayan; kimisi TOKİ'nin ilişkili olduğu sektörlerdeki genel aksaklıkların ve 
olumsuzlukların kaynağı olarak kurumumuzu gösteren ve kimisi de TOKÎ'ye olumlu ve yapıcı 
bir eleştiri yerine kabul edilmesi mümkün olmayan yakıştırmalar yapan yaklaşımlar 
sergilenmiştir. 
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Elbette ki söz konusu panelde dile getirilen düşüncelerin doğrudan şubenizle 
ilişkilendirilmesi mümkün değildir ve panelistler, kendi düşüncelerinden kendileri 

, sorumludur. Ancak söz konusu toplantının düzenleyicisi olarak şubeniz, panelin organize 
edilmesinden sonuçlarına kadar her aşamasından kurumsal olarak sorumludur. 

Yukarıda sıralanan nedenlerle, aşağıda üç madde halinde sıraladığımız taleplerimizin 
şubeniz ve Genel Merkezinizce dikkate alınmasını rica eder, TOKİ'ye yapılan yapıcı ve yol 
gösterici eleştirilere her zaman hazır olduğumuzu, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan, 
hakarete ve ithamlara varan yakıştırmalar ve suçlamaların, kurumumuzu değil sorumlularını 
bağladığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

Taleplerimiz: 

- Bu panelden her hangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması; 
- Panelin kitaplastırılmaması 

- Eğer kitaplastırılacaksa, tarafımızca hazırlanacak metnin tamamının kitapta ver alması: 

şeklindedir. 

Bu konumda: 
1. TOKİ Başkanlığının 01.04.2009 tarihli yazısında yer aldığı üzere; "TOKİ'nin yapısı ve 

amaçlarıyla örtüşmeyen ve "TOKİgerçeği"niyansıtmayan; kimisi TOKİ'nin ilişkili olduğu 
sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumu gösteren ve 
kimisi de TOKİ'ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi mümkün olmayan 
yakıştırmalar yapan yaklaşımlar" nelerdir? 

2. Konuşmacılar hangi sözleriyle, asılsız verileriyle, yaklaşımlarıyla kurumunun tepkisine 
neden olan düşünceler ileri sürmüşlerdir? Bu suçlayıcı düşüncelere örnekler nelerdir? 

3. Konuşmacıların hemen hepsi yazılı hazırlıklarını sunmuşlardır. Bu panele yönelik yazılı 
hazırlık yapmışlardır. Tarafımca yapılan sunum da, TBMM çatısı altındaki faaliyetlerime, 
kurumunuza yönelik soru önergelerime ve verilen yanıtlara dayandırılmıştır. Bu durumda 
"dayanaksızlığm" gerekçeleri nelerdir? 

4. "Elbette ki söz konusu panelde dile getirilen düşüncelerde panelistler, kendi düşüncelerinden 
kendileri sorumludur," yaklaşımınız karşısında, yukarıda üstün özellikleri belirtilen 
konuşmacılar, sorumluluğu taşıyacak yetkinlikte görülmemekte midirler? 

5. Ya da bu soru üzerinden kendilerine yönelik bir "bir sindirme baskısı" mı kurulmaya 
çalışılmaktadır? 

6. Gücünü anayasadan alan, kamu kurumu niteliğinde demokratik bir meslek örgütü olan bir 
kuruma, bu içerikte bir yazı yazılmasının, direktifler verilmesinin yasal dayanakları nelerdir? 
TOKİ bir icraat kurumu mudur, bir denetim kurumumu mudur? 

7. Bu yazının içeriğinde bir meslek örgütü üzerinde baskı kurma, hatta onu tehdit etme 
düşüncesi mi gizlidir? 

8. Bir kamu kurumu olan TOKİ'nin yukarıda belirtilen talepleri ileri sürebilmesinin dayanakları 
nelerdir? Bu dayanaklar bir başka kamu kurumuna verilen direktif niteliğinde değil midir? 

9. Kendi kuruluş amaçlarına uygun bir organizasyon yapan bir meslek Odası'na yazılan bu 
yazının içeriği ve üslubu, devleti temsil eden bir kurumun gelenekleriyle ne ölçüde 
örtüşmektedir? 

10. Bu tür yaklaşımlarla ve sindirme girişimleriyle, bir meslek odasının anayasal görevini 
yapması engellenmiş olunmamakta mıdır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/3oS" 
Konu :Soru önergesi 

1̂ 2 MAYIS 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :24/04/2009 tarihli ve KAN.KAR.MDA.01.O.GNS.0.10.00.02-7/7528-12684/27462 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. Fevzi TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7528 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilrm'ştir. 

BUgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ'UN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/7528 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU: 

TOKİ ve Bursa Osmangazi Belediyesi işbirliği ile yapılan Doğanbey kentsel 
dönüşüm alam projesi çerçevesinde 2006 yılında başlayan çalışmalar 2008 yılının Temmuz 
ayında TOKİ tarafından 430 adet dairenin ihalesinin yapılması ile devam etmiştir. Ancak, 
mevcut bölgede herhangi bir çalışmanın yapılmaması hak sahibi vatandaşlarımız arasında 
ciddi bir tedirginliğe sebep olmaktadır, öte yandan enkaz bedeli ödenmesi gereken ancak, 
ödemeleri bir türlü gerçekleşmeyen hak sahiplerinin konu ile ilgili muhatap bulamadıkları da 
tespit edilmiştir. 

Anayasanın 135. maddesinde. "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst 
kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarım karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakım korumak maksadı ile kanunla 
kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı 
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişiliktendi" denilerek, üyesi bulunduğum Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin kuruluşunun anayasal zemini 
oluşturulmuştur. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında 
kurulmuştur. TMMOB Yasasında Birliğin amaçlan arasında şunlar da yer almaktadır: 

- Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini 
karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve 
ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun 
doğal konaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve 
tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin 
artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm 
girişim ve etkinliklerde bulunmak 

- Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile 
işbirliği yaparak, gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili 
bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi 
bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da 
yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak 

Üyesi olduğum Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bugün 23 meslek odasının 
oluşturduğu TMMOB'nin kurucu 10 odasından birisidir. En son 1 Kasım 2005 tarihli ve 
25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "TMMOB HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ"nin 7. maddesine göre 
Odanın amaçlarından bazdan şunlardır: 
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a) Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakım korumak, kamunun 
çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin 
sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde 
bulunmak, 

b) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde kamu kuruluşları ve öteki kuruluşlarla 
işbirliği yaparak mesleki denetimde, gerekli yardımlarda ve önerilerde 
bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameleri, tip 
sözleşmeleri ve bunlar gibi bütün bilimsel belgeleri incelemek ve bunların 
değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden yürürlüğe konulması yolunda 
önerilerde bulunmak 

c) Harita re Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik 
verilere göre ve ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak 
için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik 
elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde 
bulunmak, 

d) Üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında 
karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün 
girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek 

e) Üyelerin mesleki çalışmalarında ihtisaslarının gerektirdiği 
yetkilerini eksiksiz kullanabilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlarda girişimlerde 
bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği sağlamak 

f) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşlar ile işbirliği 
yaparak ülke kalkınması ve ortak mesleki sorunlarda kararlar almak 

g) ilgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak ve bunlarla gerekli 
ilişkileri kurarak kongrelerine katılmak için delege göndermek yurt içi kurultay 
ve kongreler yapmak, yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,. 

h) Meslekle ilgili resmi ve özel işlerde bilirkişilik hakemlik jüri üyeliği ve 
danışmanlık yapmak, 

i) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere 
yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler 
düzenlemek, katılanlara sertifika ve yeterlilik belgesi vermek ve bu amaçla 
örgütlenmek 

Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
nm İstanbul Şubesi, 06.03.2009 Cuma günü İstanbul'da "TOKİ Gerçeği" başlıklı bir panel 
düzenlemiştir. Ülkemiz şehirciliğinin duayenlerinden Prof.Dr.Ruşen KELEŞ'in yürüttüğü, 
şehirciliğin bir diğer duayeni ve şehircilik ve konut sorunlarıyla ilgili çalışmalarından 
yakından tanıdığımız Prof.Dr.Cevat GERAY'ın; Mimarlar Odası eski Genel Başkanı ve 
kentleşme konusunda araştırmacı-gazeteci Oktay EKfNCl'nin; Şehir Plancıları Odası Genel 
Başkanı ve ODTÜ öğretim üyesi Doç.Dr.Tank ŞENGÜL ve aynı üniversiteden Dr.Osman 
BALABAN'm; eski Arsa Ofisi 1. Bölge (İstanbul) Müdürü Mustafa DEMİRDÖĞEN'in 
konuşmacı oldukları bu panele, Odamız beni de davet etmiştir. Çok nitelikli ve kapsamlı 
sunuşların yapıldığı bu panele, Şubemizin TOKİ Başkanlığı nm da bir konuşmacı 
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görevlendirmesi için başvuru yaptığım, ancak bu başvurusuna yanıt verilmediğini panel 
sirasmda öğrenmiş olduk. İsteğim üzerine, bu yazının 19.01.2009 tarihli ve 7201-26 numaralı 
olduğu, Şube yetkililerince tarafıma ayrıca bildirilmiştir. 

Bu Panelin ardından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezine ve 
İstanbul Şubesine TOKİ Başkanlığı tarafından gönderilen ve 01.04.2009 tarihinde 199 sayıyla 
Şube evrak kaydına alman, 27.03.2009/18888 tarihli ve B.02.1.KNT.0.07.03-2244 sayılı yazı, 
İstanbul Şubesi'nin 03.04.2009 tarihli ve 7201-170 sayılı üst yazısıyla, yazının içeriğinin 
şahsımı da ilgilendirmesi nedeniyle tarafıma da gönderilmiştir. 

Bu yazının bazı bölümlerinde. TOKİ Başkanlığı tarafından şunlar dile 
getirilmektedir: 

Söz konusu panelde yer alan konuşmacıların TOKÎ'ye yönelttiği eleştiriler, 
kurumumuzca dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Yine de üzüntüyle 
belirtmek isleriz ki söz konusu panelde, kimisi TOKİ'nin yapısı ve amaçlarıyla 
örtüşmeyen ve "TOKİ gerçeği"ni yansıtmayan; kimisi TOKVnin ilişkili olduğu 
sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumumuzu 
gösteren ve kimisi de TOKÎ'ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi 
mümkün olmayan yakıştırmalar yapan yaklaşımlar sergilenmiştir. 
Elbette ki söz konusu panelde dile getirilen düşüncelerin doğrudan şubenizle 
ilişkilendirilmesi mümkün değildir ve panelistler, kendi düşüncelerinden 
kendileri sorumludur. Ancak söz konusu toplantının düzenleyicisi olarak şubeniz, 
panelin organize edilmesinden sonuçlarına kadar her aşamasından kurumsal olarak 
sorumludur. 
Yukarıda sıralanan nedenlerle, aşağıda üç madde halinde sıraladığımız 
taleplerimizin şubeniz ve Genel Merkezinizce dikkate alınmasını rica eder, TOKÎ'ye 
yapılan yapıcı ve yol gösterici eleştirilere her zaman hazır olduğumuzu, ancak kabul 
edilmesi mümkün olmayan, hakarete ve ithamlara varan yakıştırmalar ve 
suçlamaların, kurumumuzu değil sorumlularını bağladığını bir kez daha hatırlatmak 
isteriz. 
Taleplerimiz: 
-> Bu panelden her hangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması, 
-» Panelin kitaplaştinlmaması, 
-> Eğer kitaplaştınlacaksa, Tarafımızca hazırlanacak metnin tamamının kitapta 

yer alması, 
şeklindedir. 

Bu konumda; 

1. TOKİ Başkanlığının 01.04.2009 tarihli yazısında yer aldığı üzere; "TOKİ'nin yapısı 
ve amaçlarıyla örtüşmeyen ve "TOKİ gerçeğV'ni yansıtmayan; kimisi TOKİ'nin ilişkili 
olduğu sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumu 
gösteren ve kimisi de TOKÎ'ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi 
mümkün olmayan yakıştırmalar yapan yaklaşımlar" nelerdir? 
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2. Konuşmacılar hangi sözleriyle, asılsız verileriyle, yaklaşımlarıyla kurumunun 
1 tepkisine neden olan düşünceler ileri sürmüşlerdir? Bu suçlayıcı düşüncelere örnekler 

nelerdir? 
3. Konuşmacıların hemen hepsi yazılı hazırlıklarını sunmuşlardır. Bu panele yönelik 

yazılı hazırlık yapmışlardır. Tarafımca yapılan sunum da. TBMM çatısı altındaki 
faaliyetlerime, kurumunuza yönelik soru önergelerime ve verilen yanıtlara 
dayandırılmıştır. Bu durumda "dayanaksızlığın" gerekçeleri nelerdir? 

4. "Elbette ki sözkonusu panelde dile getirilen düşüncelerde panelistler, kendi 
düşüncelerinden kendileri sorumludur" yaklaşımınız karşısında, yukarıda üstün 
özellikleri belirtilen konuşmacılar, sorumluluğu taşıyacak yetkinlikte görülmemekte 
inidirler? 

5. Ya da bu soru üzerinden kendilerine yönelik bir "bir sindirme baskısı" mı 
kurulmaya çalışılmaktadır? 

6. Gücünü anayasadan alan, kamu kurumu niteliğinde demokratik bir meslek örgütü olan 
bir kuruma, bu içerikte bir yazı yazılmasının, direktifler verilmesinin yasal dayanakları 
nelerdir? TOKİ bir icraat kurumu mudur, bir denetim kurumumu mudur? 

7. Bu yazının içeriğinde bir meslek örgütü üzerinde baskı kurma, halta onu tehdit 
etme düşüncesi mi gizlidir? 

8 Bir kamu kurumu olan TOKİ'nin yukarıda belirtilen talepleri ileri sürebilmesinin 
dayanakları nelerdir? Bu dayanaklar bir başka kamu kurumuna verilen direktif niteliğinde 
değil midir? 

9. Kendi kuruluş amaçlarına uygun bir organizasyon yapan bir meslek Odasi'na yazılan 
bu yazının içeriği ve üslubu, devleti temsil eden bir kurumun gelenekleriyle ne 
ölçüde örtüşmektedir? 

10. Bu tür yaklaşımlarla ve sindirme girişimleriyle, bir meslek odasının anayasal 
görevini yapması engellenmiş olunmamakta mıdır? 

CEVAP: 

Malumları olduğu üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), tstanbul 
Şubesi tarafından 06.03.2009 tarihinde akademisyenlerin, siyasetçilerin, mimar ve şehir 
plancılarının katılımıyla gerçekleşen "TOKİ Gerçeği" adlı bir panel düzenlenmiştir. 

TOKİ, soru Önergesine konu 27.03.2009 tarihli yazının yanı sura aynı konuya ilişkin 
15.04.2009 tarihli diğer bir yazıyı da hem HKMO Genel Merkezi ve HKMO İstanbul 
Şubesine hem de panele katılan bütün konuşmacılara dağılımlı olarak göndermiş 
bulunmaktadır. Anılan 15.04.2009 tarihli yazıda, panelde TOKİ hakkında dile getirilen 
görüşlere ayrıntılı bir şekilde cevap verilmiştir. 

Sözkonusu 15.04.2009 tarihli yazıda da belirtildiği üzere, TOKİ, kendisine yapılan 
eleştirileri saygıyla karşılamaktadır ve bu tür eleştirilerin, kendileri için yol gösterici olduğunu 
beyan etmektedir. 
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Ne var ki, TOKİ'nin sözkonusu panelde kendisi hakkında dile getirilen görüşlere 
itirazı, kurumun olduğundan farklı yansıtılması noktasındadır. Kendisi hakkında "nesnel 
olmayan", kamuoyunda kolayca ulaşılabilen veriler yerine, nereden kaynaklandığı 
anlaşılamayan verilerle kurumu eleştirmeye yeltenen, kimi zaman da kurumun "faşist", "karşı 
devrimci", "azman" gibi nitelendirmelerle itham edilmesine varan suçlamalar karşısında 
TOKİ'nin kendisini savunmasını, "sindirme girişimi", "baskı", "tehdit" şeklinde kamuoyuna 
yansıtmanın hakkaniyet ölçütlerine sığmadığı düşünülmektedir. 

önergenin ekinde sunulan, TOKİ'nin HKMO Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi ile 
panele katılan değerli konuşmacılara gönderdiği, yazının giriş bölümünde; "TOKİ Gerçeği 
konulu panel, öncelikle, çeşitli açılardan ülkemizde konut ve kentleşme politikaları 
konusundaki tartışmalarının seyrini sunabilecek bir manzarayla karşımıza çıkmaktadır. Bu 
açıdan panelin belki de en dikkat çekici yanı, ülkemizde konut ve kentleşme konularında 
akademisyenler, mimarlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi uzman 
olanların, öncelikle nesnel durumun tespit edilmesindeki tutumlarıdır. Örneğin, Devlet 
Planlama Teşkilatı ya da Türkiye İstatistik Kurumu gibi kuruluşların bu konudaki verileri 
dikkate alınmamakta; böylece ortaya öznel veriler ya da tahminden öteye gitmeyen rakamlar 
sunularak konu spekülasyona açık bir hale getirilmektedir1'' denilmektedir. 

Akabinde de "Ülkemizdeki genel arsa ve konut profili; yıllık konut ihtiyacı; bu 
ihtiyacın ne kadarının karşılanabildiği; ülke nüfusuna ve coğrafyasına uygun konut 
üretiminin yapılıp yapılamadığı; dar ve yoksul kesimlerin bu genel profildeki yerinin neresi 
olduğu; gecekondulaşma, kaçak ve plansız yapılaşma gibi etkenlerin kentlerimizi, hatta belli 
bir büyüklüğe ulaşmış ilçelerimizi nasıl etkilediği gibi konularda nasıl bir nesnel durumla 
karşı karşıya olduğumuzu tespit edemezsek ve hatta karşımıza çıkan veriler üzerinde 
anlaşamazsak, "neyi konuşuyoruz?" sorusuna yeterli, kapsayıcı ve çözüm üretici cevaplar 
bulamayız" yargısına yer verilmektedir. 

TOKİ'nin, HKMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "TOKİ Gerçeği" paneline 
karşı tavrım belirleyen de bu düşünce olmuştur. 

Panelde dile getirilen ve TOKİ'nin anılan cevabi yazısında da ayrıntılı olarak 
değinilen hususlardan birkaç örnek aşağıda yer almaktadır. 

> Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre ülkemizde yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi tarzında olmak üzere 2,5-3 
milyon civarında acil konut ihtiyacı bulunmaktadır. 2013 yılma kadar ise, her yıl yaklaşık 600 
bin yeni konut ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. 

Cevabi yazının gönderildiği tarihteki rakamla 349.819 konut üretimi; 6 Mayıs 2009 
tarihi itibarıyla ise, 352.993 adet konut üretimi gerçekleştiren TOKİ'nin bu konut üretimini 
2003'ten beri, yani yaklaşık altı yıllık bir zaman diliminde gerçekleştirdiği dikkate 
alındığında, kurumun ülkemizdeki yıllık acil konut ihtiyacının ancak % 5 ila 10'luk bir 
dilimini üretmeye çalıştığı anlaşılacaktır. Bu açıdan, TOKİ'yi panelde olduğu gibi "azman" 
diye nitelendirmenin yakışık almayan bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. 

> Panelde "TOKİ'nin kaynaklarının sadece %22'sini yoksul ve dar gelirli gruplara 
yönelik olarak harcadığı" iddia edilmektedir. Oysa 6 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla, 352.993 
adet konut üretimi gerçekleştiren TOKİ'nin konutlarının, yaklaşık 300 bin adedi sosyal konut 
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niteliğindedir. TOKİ'nin, çalışmalarına kaynak elde etmek amacıyla yürürlüğe koyduğu 
"kaynak geliştirme projeleri" çerçevesinde ürettiği konutların sayısı ise, 52.944 adettir. 
TOKİ'nin "sosyal konut" niteliğindeki konutlarının dökümü ise şu şekildedir: 

Dar ve Orta Gelir Grubu : 166.602 adet (% 47.62) 
Alt Gelir Grubu ve Yoksullar : 82.192 adet (% 23.50) 
Gecekondu Dönüşüm : 36.166 adet (% 10.34) 
Afet Konutları : 8.443 adet (% 2.41) 
Tanm Köy Uygulamaları : 3.472 adet (% 1.00) 

Bu açıdan, panelde dile getirilen TOKİ'nin yoksul ve dar gelirli gruba sadece %22 
oranında konut yaptığı iddiası gerçeği yansıtmadığı gibi, oranın tersi bir şekilde kurulması 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, TOKİ'nin "sosyal konut" niteliğinde ürettiği konutlann 
oranı, toplam konut üretimi içerisinde %85'i teşkil etmektedir. 

> Yine panelde "TOKİ'nin yoksullara barınma sorununun çözümü için sunduğu 
'ucuza, kira öder gibi' konut propagandası yanıltmacadır. TOKİ, sosyal konutlarını 750-2000 
TL taksitle, dar gelirlilerin ödeyemeyeceği koşullarla sunmamaktadır" iddiasına yer 
verilmiştir. Oysa, daha yakın zamanlarda TOKİ tarafindan, Nisan 2005'ten beri uygulanmakta 
olan "yoksul konutlan" yeniden gözden geçirilerek, yoksul vatandaşlanmız için uygulamaya 
geçilmiş ve bu vatandaşlanmız için hiç peşinatsız aylık 100.-TL taksitle konutlar arz edilmeye 
başlanmıştır. Aynca, alt ve orta gelir grubu için arz edilen konutlar da 6 bin TL peşinat ve 
aylık 300.-TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşlanmıza sunulmaktadır. Bu koşullar, ülkemiz 
genelinde uygulanan genel koşullardır. Bu bilgiler ışığında, kurumun "konut satış kriteri" 
olmadığı ve "satış koşullan"nın "keyfi" olduğu, "her yörede ayn" olduğu şeklindeki 
ithamların "gerçeği" yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla; verilen örneklerden ve kurumun "azman", "faşist", "karşı devrimci", 
"ajan" gibi sıfatlarla itham edilmesinden de anlaşılacağı üzere; sonuç olarak, TOKİ, 
sözkonusu panelde kendisi hakkında sunulan verilerin "nesnel" olmadığını dile getirmiştir. 

Konuşmacıların sorumluluğu taşıyacak yetkinlikte görülmediği konusunun, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasının İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen bahse konu panelin 
sorumluluğuyla alakalı olduğu düşünülmektedir. Panelin düzenleyicisi olarak, soru 
önergesinde gücünü Anayasa'dan aldığı söylenen bir meslek kuruluşunun, TOKİ gibi bir 
kamu kurumu hakkında "azman", "faşist", "karşı devrimci", "ajan" gibi sıfatlarla anılmasına 
müsaade edilmesinin, yasalar karşısındaki konumuyla alakalı olduğu değerlendirilmektedir. 

Soru önergesinde ileri sürülen "sindirme baskısı" ya da "direktiflerin aksine, 
TOKİ'nin panelde dile getirilen görüşlere karşı kendisini anlatmaya çalıştığı görülmektedir. 

TOKİ'nin HKMO Genel Merkezi ile İstanbul Şubesine ve akabinde de aynı birimler 
yanında panele katılan konuşmacılara gönderdiği cevabi yazılann, soru önergesinde dile 
getirilen "bir meslek odasının anayasal görevini yapmasını" engelleme olarak 
yorumlanamayacağı kanaati taşınmaktadır. Aksine, sözkonusu birimleri, eleştirel 
yaklaşımlarım "nesnel düzlemde yapmaya" bir çağrı olarak nitelendirilmelidir. 
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TMMOB HARİTA VE MÜHENDİSLER ODASI "TOKİ GERÇEĞİ" PANELİNE DAİR 
"GERÇEKLER" 

1. GİRİŞ: NESNEL DURUM TESPİTİ 

TMMOB Harita ve Mühendisler Odası İstanbul Şubesi'nin 6 Mart 2009 tarihinde düzenlediği 
"TOKİ Gerçeği" konulu panel, öncelikle, çeşitli açılardan ülkemizde konut ve kentleşme 
politikaları konusundaki tartışmalarının seyrini sunabilecek bir manzarayla karşımıza çıkmaktadır. 
Bu açıdan panelin belki de en dikkat çekici yanı, ülkemizde konut ve kentleşme konulannda 
akademisyenler, mimarlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi uzman olanların, 
öncelikle nesnel durumun tespit edilmesindeki tutumlarıdır, örneğin, Devlet Planlama Teşkilatı 
ya da Türkiye İstatistik Kurumu gibi kumluşlann bu konudaki verileri dikkate alınmamakta; 
böylece ortaya öznel veriler ya da tahminden öteye gitmeyen rakamlar sunularak konu 
spekülasyona açık bir hale getirilmektedir. 

Ülkemizdeki genel arsa ve konut profili; yıllık konut ihtiyacı; bu ihtiyacın ne kadarının 
karşılanabildiği; ülke nüfusuna ve coğrafyasına uygun konut üretiminin yapılıp yapılamadığı; dar ve 
yoksul kesimlerin bu genel profildeki yerinin neresi olduğu; gecekondulaşma, kaçak ve plansız 
yapılaşma gibi etkenlerin kentlerimizi, hatta belli bir büyüklüğe ulaşmış ilçelerimizi nasıl etkilediği 
gibi konularda nasıl bir nesnel durumla karşı karşıya olduğumuzu tespit edemezsek ve hatta 
karşımıza çıkan veriler üzerinde anlaşamazsak, "neyi konuşuyoruz?" sorusuna yeterli, 
kapsayıcı ve çözüm üretici cevaplar bulamayız. Bunun yanında, ülkemizde inşaat ve gayrimenkul 
sektörünün yapısı ve sorunlan; konut arzım belirleyen etkenler; vatandaşlanmızın konut edinme 
tavırlan ve kültürleri gibi unsurların yapısı da, üzerinde konuştuğumuz konuda nasıl bir manzarayla 
karşı karşıya olduğumuzu belirlemeye yardımcı olan hususlardır. 

Kentleşme ve konut politikalannda karşılaştığımız sorunlar karşısında birbirlerinden farklı 
görüşlerin olması ne kadar doğal olsa da, karşımızdaki tablonun nesnel şartları ve maddi 
verileri konusunda farklı sunumların olması bir o kadar yadırgatıcıdır. 

Dolayısıyla "TOKİ Gerçeği" panelinde dikkat çekilmesi gereken husus, katılımcıların, genelde, 
ülkemizin kentleşme ve konut profili açısından sunduğu verilerin "nesnel bir gerçeği" 
yansıtmaktan uzak oluşudur. Bu konularda ortaya konulan oranlar ve rakamlar, kişilerin soruna 
kendi yaklaşımlarını ve görüşlerini destekler mahiyette karşımıza çıkmaktadır. 

Bu açıdan, söz konusu panelde, ülkemizde kentleşme ve konut sorununa dair kapsayıcı yol 
gösterici, sorunlara çözüm üretici öneriler yerine kabul edilmesi mümkün olmayan karalayıcı, itham 
edici, suçlamalar yöneltici konuşmalarla karşılaşılması manidardır. Toplantıyı izleyen 
vatandaşlardan gelen şikâyetlerin de ortaya koyduğu bu "öneri getirmeden eleştiren" durum, 
kentleşme ve konut üretimi gibi bir alanla ilgisi kurulamayacak "faşist", "azman", "karşı devrimci", 
"ajan" gibi sıfatlara yer veren suçlamalarla da kendisini göstermektedir. 

Aym "nesnel manzara" TOKÎ'ye dair sunulan verilerde de karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda ayrıntılı 
bir biçimde gösterileceği gibi 'TOKİ Gerçeği" konulu panelde TOKİ'nin yaptığı uygulamalara 
dair verilerin birçoğu, "gerçeği" yansıtmaktan uzaktır, kamuoyunu yanıltıcıdır ve 
yanlışlıklardan muzdariptir. Panelde açılış konuşmasını yapan Şube Başkam M. Tevfik 
özlüdemir'in dediği ve "faşist", "azman", "karşı devrimci", "ajan" gibi sıfatların da kanıtladığı gibi, 
"TOKİ Gerçeği" paneli, TOKİ'yi "siyasal ve ideolojik" olarak değerlendiren bir toplantı 
olmuştur. Oysa kentleşme ve konut politikalan, "siyasal ve ideolojik" mülahazalardan uzak 
tutulması gereken bir konudur. 
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Yine TOKİ hakkında ifade edilen, kurumun hiçbir denetlemeye tabi olmadığı şeklindeki doğru 
olmayan ifadelerde, paneldeki konuşmacıların söylediklerinden bile "gerçeği" yansıtmadıkları 
görülebilmektedir. Hiçbir denetlemeye tabi olmadığı söylenen bir kurumu eleştirmek için her ne 
kadar verilerle oynansa da mesela "Devlet Denetleme Kurutu"nun raporlarına başvurulması en basit 
anlamıyla bir çelişkidir. 

Aşağıda, söz konusu panelde TOKİ'ye yöneltilen ithamları, üç ayn başlık altında değerlendirerek 
"TOKİ Gerçeği" panelinin niye "gerçeği" sunmaktan uzak olduğu somut ve nesnel veriler eşliğinde 
gösterilmeye çalışılacaktır. 

2. TOKİ'NİN ÜRETTİĞİ KONUTLAR 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜÎK) verilerine göre ülkemizde 
yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi tarzında olmak üzere 2,5-3 milyon civannda acil 
konut ihtiyacı bulunmaktadır. 2013 yılına kadar ise, her yıl yaklaşık 600 bin yeni konut ihtiyacı 
olduğu tespit edilmiştir. 

TOKİ, bugün itibariyle, 349.819 konut Üretimi gerçekleştirmektedir. Bu çıplak rakamdır. Sadece 
konut üretmeyen, ürettiği konutlan ihtiyacı hissedilen sosyal faaliyet alanlanyla birlikte 
değerlendiren TOKİ; bunun yanında, sosyal donatı anlamında, 

459 Okul (ilköğretim, lise, anaokulu) toplam 13.382 derslik; 
448 Spor Salonu; 
327 Ticaret Merkezi; 
264 Cami; 
35 Kütüphane; 
39 Hastane; 
74 Sağlık Ocağı; 
24 Yurt ve Pansiyon (6.202 kişilik); 
15 Sevgi Evi (240 bina); 
10 Engelsiz Yaşam Merkezi (159 bina) 
inşaatları başlatılmış ve bunlann büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

TOKİ'nin ürettiği konutlann dağılımı ise aşağıdaki gibidir. 

Sosyal Konut : 296.875 adet (% 84.87) 
Kaynak Geliştirme Projeleri : 52.944 adet (% 15.13) 

Sosyal konutlann gelir gruplanna, konutlann büyüklüklerine ve projenin mahiyetine göre dağılımı 
ise şu şekilde gösterilebilir: 

Dar ve Orta Gelir Grubu 
Alt Gelir Grubu ve Yoksullar 
Gecekondu Dönüşüm 
Afet Konutlan 
Tanm Köy Uygulamalan 

166602 adet (% 47.62) 
82192 adet (% 23.50) 
36166 adet (% 10.34) 
8443 adet (% 2.41) 
3472 adet (% 1.00) 

Bu açıdan bakıldığında, panelde dile getirilen, TOKİ'nin kaynaklannın sadece yüzde 22'sini yoksul 
ve dar gelirli gruplara yönelik olarak harcadığı iddiası, gerçeği yansıtmadığı gibi bu rakamın hangi 
"nesnel veriler"e nazaran ortaya konduğu da açık değildir. 

Kaynak Geliştirme Projeleri ise, 06/08/2003 tarih ve 4966 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 
"Toplu Konut İdaresinin 2985 saydı Kanunla tanımlanan görevlerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt 
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dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı 
uygulamaları yapmak veya yaptırmak; idareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle 
uygulamalar yapmak veya yaptırmak; doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü 
taktirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemeli" 
görevlerini üstlenmiş olan TOKİ'nin, kaynak edinmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur. İhaleler 
Kamu İhale Kurumu mevzuatına uygun yapılmaktadır ve TOKİ tarafından öngörülen şartlara 
uyabilen tüm yüklenicilere açıktır. 

öte yandan, TOKİ'nin ülkemizdeki yıllık acil konut ihtiyacının ancak yüzde 5 ila 10'luk bir 
dilimini üretmeye çalıştığı göz önüne alınırsa, kurumun "azman"lığına dair ithamların hiç de 
"gerçeği" yansıtmadığı rahatlıkla görülebilecektir. 

TOKİ konutlarının halkın beklentilerini ne kadar yansıttığı gibi bir konuda ise, elbette ki konunun 
uzmanların ve sosyal bilimcilerin sağlıklı eleştirilerine ihtiyaç vardır. Ancak TOKİ'nin ürettiği 
konutlann 274.817'sinin satılmış olması "nesnel bir veri"dir. 

Aynca, yine panelde dile getirilen "TOKİ'nin yoksullara barınma sorununun çözümü için sunduğu 
'ucuza, kira öder gibi' konut propagandası yanıltmacadır" ifadesi, bir "yamltmacı"dır; TOKİ, iddia 
edildiği gibi, sosyal konutlannı "750-2000 TL taksif'le, "dar gelirli"lerin ödeyemeyeceği koşullarla 
sunmamaktadır. Yakın zamanda Nisan 2005'ten beri uygulanmakta olan "yoksul konutlan"nın 
yeniden gözden geçirilerek, geliri olmayan vatandaşlanmız için uygulanmaya konulan hiç 
peşinatsız aylık 100 TL taksitle konutlar arz edilmesi yanında; alt ve orta gelir grubu için arz edilen 
konutlar da 6 bin TL peşinat ve aylık 300 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşlanmıza 
sunulmaktadır. Bu bilgiler de "nesnel" bilgilerdir ve kurumun "konut satış kriteri" olmadığı ve 
"satış koşullan"nm "keyfi" olduğu, "her yörede ayn" olduğu şeklindeki ithamlann "gerçeği" 
yansıtmadığının göstergesidir. 

Yoksul kesimde hane halkının daha kalabalık olması nedeniyle daha büyük konuta ihtiyaç duyduğu 
belirtilerek yoksul konutlannın küçük olduğu yönündeki eleştirinin elbette ki haklılık payı vardır. 
Ancak çok nüfuslu ailelerin yaşadığı bölgelerde TOKİ konutlannın ihtiyacı gerektiği kadar 
karşılamayacağı düşünülse de, gelişen üretim-çevre-insan ilişkisi içinde çekirdek aile yaşantısına 
geçişlerin hızlandığı ve daha da hızlanacağı, büyük şehirlerde bile gelir durumu uygun olanlar için 
yapılan 1+1 konutlann giderek yaygınlaştığı dikkate alınarak yoksul kesimin kendi bütçelerine 
uygun ve maliyeti düşük konut üretiminin planlaması bu tip konutlann üretiminin uygun olduğunu 
göstermektedir.Aynca, konut büyüklüğündeki en önemli unsur elbette ödeme gücüne uygun konut 
büyüklüğüdür. 

TOKİ konutlannın en önemli özelliği deprem güvenli olmalan olup, bu özellik eleştirilerde sürekli 
göz ardı edilmektedir. 
TOKİ, kendisine amaç olarak, özel sektörün gitmediği ihtiyaç bölgelerinde; birbirini tamamlayan ve 
destekleyen uygulamalarla konut üretimini sağlayarak; 
S Tasarruf gücü ve peşin ödeme imkânı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksul vatandaşlarımızın, 
kira öder gibi uzun vadelerde ev sahibi olmalarım sağlamak, 
^ Vatandaşımızı sekiz sene, on sene bitirilemeyen konutlara mahkûm etmemek, 
S Şehirlerimizin gelişimini tıkayan gecekondu bölgelerini tasfiye etmek; 
S Şehri cazip kılan olanakları kırsal kesim insanımızın ayağına götürmek ve göçün hızım 
kesmek; 
S Doğal afetlerde can ve mal kaybının yükselmesine neden olan kaçak yapılaşmaya set çekmek 
gibi hedefleri izlemektedir. 
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Bu çerçevede "TOKÎ'ye tanınan ayrıcalıklar" konusunu da "nesnel" bir zeminde değerlendirmek 
gerekmektedir. TOKİ, yüklendiği misyon hızlı bir konut üretimim gerçekleştiriken, gerekli 
altyapının oluşturulması, alan düzenlemelerinin yapılması, mülkiyet sorunlarının hızlı çözümü gibi 
uzun ve karmaşık süreçlerin bir arada yönetilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede TOKÎ'ye bazı 
haklar tanınmıştır: 5273 sayılı "Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldınlması Hakkındaki Kanun" un 9. Maddesi ile, 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na Ek 9. Madde eklenmiştir. Ek 9. Madde "Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis 
edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her 
türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 
başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı 
ruhsatı verilir" hükmünü içermektedir. Diğer yandan ayrıcalık olarak belirtilen bazı eleştiriler 
sadece TOKİ için değil, tüm kamu kuruluşlan için geçerlidir. Yapı denetiminden muafiyet ve fenni 
sorumluluğun üstlenilmesi halinde avan projeye göre ruhsat alabilmek (İmar Kanunu 26. madde) 
bunlar arasındadır. 

Yine panelde "TOKİ'nin Belediye sınırlan içerisindeki hazine arsalannı planlaması, 3 ayda planlan 
onaylarım diye taciz etmesi demokrasiye darbedir. Belediye Başkanlanmn halk için ayağa kalkması 
lazım, Belediye'nin onuru için, kendi şeref ve haysiyeti için, Meclisin önünde oturmalan lazım. Bu 
dünyanın hiçbir demokratik belediye başkanı bunu sineye çekemez. Hak gaspıdır bu" gibi bir ifade 
yer almaktadır. TOKİ, özel sektörün gitmediği özellikle "az gelişmiş" kentlerimize özel önem 
göstermektedir. Bunu gerçekleştirirken bazı yerel yönetimlerin projelerin gerçekleştirilmesi 
yönündeki çabalan engelleyici faaliyetleri olmaktadır. Bunu asabilmek, "Belediye'lere rağmen" 
değil "Belediyelerle birlikte" sonuca ulaşılması hedefi doğrultusunda olacaktır. 2985 sayılı Kanun 
iyi incelendiğinde yerel yönetimlere rağmen bir proje üretilmek istenmediği, ancak bunun önüne 
konulan engelleri aşabilmek için de çeşitli tedbirler alındığı görülecektir. 

Yine panelde TOKİ'nin konutlarının "çevre" özeliklerine dair çeşitli spekülatif ifadeler de yer 
almaktadır. Oysa TOKİ, "çevre düzenlemeleri" kapsamında yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil 
alan düzenlemeleri, 2,5 milyon ağaç dikimi ve 3,5 milyon çalı peyzajı yapılmaktadır. 

Panelde dile getirilen "TOKİ Rampalarından kastedilen, engelliler için yapılması zorunlu olan 
rampalardır. Bu rampaların " TOKİ rampalan" olarak anılması ise, eleştiricinin amacı hemekadar 
olumsuz olsa da, kuruma yöneltilmiş bir övgü olarak ele amlmalıdır. TOKİ tarafından 
gerçekleştirilen tüm konut ve sosyal donatı projelerinde, TS 9111- özürlü İnsanların İkamet 
Edeceği Binalann Düzenlenmesi Kuralları ile imar mevzuatı çerçevesinde özürlülerle ilgili tüm 
hükümlere uygun hareket edilmektedir. Bina girişlerine rampa veya lift yapılmakta, bina içinde ise 
zemin kat kotuna ulaşım kolaylığı, tüm kapıların min. 90 cm, koridorların 110 cm. olması, 
asansörlerin tekerlekli sandalye kullanımına uygun olması, merdivenlerin her iki tarafında korkuluk 
ve küpeşte bulunması gibi hususlara dikkat edilmektedir. Aynca açık alan düzenlemelerinde de 
engelli vatandaşlanmız göz önüne alınmaktadır. 

3. TOKİ ARSALARI 
TOKİ'nin mülkiyetindeki taşınmazlar, sosyal konut uygulamalan veya kentsel dönüşüm projeleri 
yapılarak değerlendirildiği gibi konut yapımında kullanılmayan taşınmazlar ise bu projelere kaynak 
temini için kurum tarafından ilgili kanunlardan doğan mülkiyet hakkı çerçevesinde satışa 
sunulmaktadır. 

TOKİ mülkiyetindeki taşınmazlann satışı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, 
Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale 
Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. Yönetmeliğin 10. Maddesinin "Arsa ve Araziler İçin 
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Tahmin Edilen Bedelin Tespiti" başlığında 'Arsa ve araziler için tahmin edilen bedel, idarece 
belirlenen ve en az iiç kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen veya hizmet 
alımı suretiyle Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince tespit 
edilen bedeldir. Bu esaslara göre tespit edilen bedel 6 ay süre ile geçerli olup bu sürenin geçmesi 
halinde ya aynı usulle veya Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi ilavesiyle yeniden tespit 
edilir.' denibnektedir. 

Bu itibarla, Toplu Konut idaresi Başkanlığına ait taşınmazlar (Arsa) SPK'ya kayıtlı Ekspertiz 
firmalarınca tespit edilen muhammen bedelleri üzerinden ihale yöntemi ile satışa çıkarılmakta olup, 
ihalede oluşan en yüksek bedel üzerinden arsa alıcılarına satış işlemi gerçekleşmektedir. Söz 
konusu taşınmazların satışından gelen meblağ konut projelerine kaynak olarak aktarılmaktadır. 

Aynca TOKİ tarafindan kamu kurum ve kuruluşlannın atıl durumda bekleyen arsa ve arazileri, 775 
sayılı yasa, 1164 sayılı yasa ve 2985 sayılı yasa kapsamında edinilen arsalar ile gecekondu 
dönüşüm projeleri kapsamında üretilen arsalar değerlendirilmektedir. TOKİ tarafından yukanda 
anılan kapsamlarda edinilen taşınmazlann yaklaşık % 41'hk kısmı idaremiz konut uygulamalan 
kapsamında kullanılmakta, yaklaşık %9'luk kısmı arsa satışı yöntemiyle değerlendirilmekte, 
yaklaşık % 31'lik kısmı imar uygulamalan neticesinde yol, park, ağaçlandınlacak alan, sosyal 
donatı alanlan ve kamunun ihtiyaç duyduğu alanlar olarak ilgili Belediyesi veya Maliye Hazinesine 
terk edilmektedir. Yaklaşık % 19'luk bir kısım ise halihazırda İdaremiz ve diğer kamu kurumlannın 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla stokta bekletilmektedir. 

TOKÎ'ye yukanda anılan yasalar çerçevesinde bir miktar arsa stoku gelmekle beraber aynı yasalar 
kapsamında, kooperatiflere, konut kooperatif birliklerine ve diğer konut yapıcılanna da arsa üretme 
görev ve sorumluluğu verilmiş olup bu kapsamda halihazırda toplam 13 bölgede 11.348 ha'lık 
alanın arsa üretim faaliyetleri devam etmektedir. 

Aynı şekilde "İmar ve planlama yetkileri var ama TOKİ için plan yapmıyor, kent bütünü ile ilişki 
kurulmuyor, proje yapıyor eleştirisi var" gibi bir ifadeyle TOKİ eleştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa 
5793 sayılı Kanun'un 7 inci maddesi ile değişik Toplu Konut Kanunu'nun 4 üncü maddesinde; 
"Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa 
ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar 
bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, 
yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan 
alanlar için Büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları 
içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili 
valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay 
içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde 
onaylanmayan planlar Başkanlık tarafindan reysen onaylanır. Belediyeler, valilik veya Başkanlık 
tarafindan onaylanan bu planlar; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 
sayılı imar Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm 
işlemler Başkanlık tarafindan reysen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur" ifadesi yer almaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere Toplu Konut İdaresi'nin planlama yetkisi, gecekondu dönüşüm 
projesi uygulayacağı alanlar, Valiliklerce toplu konut alam ilan edilen yerler ve kendi 
mülkiyetindeki alanlar ile sınırlıdır. TOKİ için plan yapmıyor ifadesinin bilgi eksikliğinden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra Kanun'da açıkça yazıldığı üzere planlann 
çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde hazırlanması ve yetkili kurumlann onayına 
sunulması önceliklidir. Kent bütünü ile ilişki kurulmuyor savı da bu açıdan "nesnel" değildir. 

Dolayısıyla, TOKİ'yi "istediği arsa üzerine istediği binayı diken; kamu arazilerini istediği gibi 
kullanan; tanm arazilerini peşkeş çeken" gibi "keyfi" bir kurummuş gibi gösteren ifadeler "gerçeği" 
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yansıtmamaktadır. Kaldı ki TOKİ'nin devraldığı arsaların büyük bir bölümü problemli ya da atıl 
halde duran arazilerdir. TOKİ bunlann sorunlarını gidermekte; atıl durumdakileri işlemekte, 
altyapılı hale getirmekte ve ekonomiye kazandırmaya çalışmaktadır. Aynca TOKİ'nin hiç arsa 
üretmediği, aldığı arsal an emlakçılar vasıtası ile sattığı iddiasının da TOKİ'nin taşınmazlarını nasıl 
değerlendirdiğine dair "nesnel" bilgiler ışığında "gerçeği" yansıtmadığı gayet açıktır. 

4. GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİ 
Ülkemizde "kentsel yenileme" ve "gecekondu dönüşüm" projelerinin pek uzun bir geçmişinin 
olmadığı "nesnel bir gerçek"tir. TOKİ uygulamalanna kadar bir-iki istisna dışında merkezi hükümet 
eliyle olsun, yerel yönetimler eliyle olsun "kentsel yenileme" ve "gecekondu dönüşüm" projeleri 
uygulanmaya çalışılmamıştır. 

TOKİ, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kapsamlı bir kentsel yenileme programı uygulamaya 
başlamış; 145 belediye ile toplam 156.782 konutluk gecekondu dönüşüm çalışması yaparak, 75 
bölgede 36.166 konutluk uygulama başlatmıştır. 

Panelde özellikle "gecekondu dönüşüm" projeleriyle ilgili olarak dile getiren hususlar, manidardır. 
Gecekonduda yaşamaya alışmış kesimlerin çağdaş imkânlara sahip, ortak alanlan site yönetimleri 
tarafindan yönetilen, "birlikte yaşama"nın kurallannın geçerli olduğu sosyal ortamlara kolay uyum 
sağlayamadıktan ve bu konu da atılması gereken adımlar olduğu, TOKİ tarafından da kabul edilen 
bir "gerçek"tir. 

Ancak "sosyolojik bir veri" olarak kabul edilmesi gereken bu durumu "gecekondu dönüşüm" 
projelerini mahkûm etmek için kullanmak, yalmzca TOKİ'ye değil öncelikle yıllardır plansız, 
imkânsız, çarpık kent alanlarında yaşamaya mecbur tutulan vatandaşlarımıza da bir haksızlıktır. 

Yine kentlerdeki gecekondu alanlarının sorunlu doğasını göz ardı ederek bu alanlan "romantize" 
edilmiş bir şekilde değerlendirmek de büyük bir haksızlıktır. TOKİ Başkam Sayın Erdoğan 
Bayraktar'ın ve diğer kurum yöneticilerinin, gecekondu alanlanndaki sadece kentsel değil, sosyal 
ve ekonomik sorunlara dikkat çeken ifadelerini, yalnızca bir ucundan tutup buralarda yaşanan 
sorunlan "asayiş sorunlan"na indirgediklerini belirtmek gibi bir yaklaşım da, "gerçeği" 
yansıtmamaktadır. 

Panelde dile gelen "Kaç gecekonducu TOKİ evlerinde oturuyor" ifadesini de bu kapsamda 
değerlendirmek gerekmektedir. İstanbul Küçükçekmece Ayazma ve Tepeüstü bölgelerinden Halkalı 
Bezirganbahçe konutlanna taşınan gecekondu işgalcisi 986 kişi ve bununla birlikte Ayazma 
bölgesinde kuralan çekilmiş 300 hak sahibi; Denizli merkez Karşıyaka mahallesinden 
Dokuzkavaklar mevkiinde inşa edilen 448 konuta taşınan hak sahipleri; Kars Merkez Kaleiçi ve 
Üçler Mahallesinde yaşayan 347 hak sahibinin taşındığı Digor yolunda inşa edilen konutlar; izmir 
Konak ilçesi Uzundere mevkiinde inşa edilen 3.080 adet konuta taşınma çalışmalan devam eden 
Kadifekale bölgesinde yaşayan halk; yine İzmir Karşıyaka İlçesi örnekköy'de inşa edilen 808 adet 
konutun 566 adedine ve Antalya Kepez Gazi Mahallesinde inşa edilen konutlara taşınma işlemi 
başlatılan 350 hak sahipleri bu konuda verilebilecek örneklerin sadece bir kısmıdır. 

Panelde, TOKİ'nin gecekondu dönüşüm projelerine yurtdışından, özellikle de AB'den nasıl bir 
tepki geldiğinin merak edildiğine de şahit olmaktayız. Bu konuda da "nesnel durum" göz ardı 
edilerek kişisel anlayışın önplana çıktığı görülmektedir. TOKİ'yi eleştirenlerin kurumun 
çalışmalarının nasıl karşılandığına dair bir nebze de olsa bilgi sahibi olması beklenir. Ancak bu 
olmadığı gibi TOKİ çalışmalannın ülke dışında nasıl değerlendirildiğine dair büyük bir bilgisizlik 
söz konusudur. Daha Önce İspanya Kraliyet Ailesi'nden En iyi Uluslararası Gayrimenkul Projesi 
ödülünü alan TOKİ'nin, Erzincan Kentsel Yenileme Projesi ile Birleşmiş Milletier İnsan 
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Yerleşimleri Programı (HABITAT) tarafından Ödüle layık görüldüğüne dair haberler, panelin 
yapıldığı tarihten daha bir ay kadar önce basınımızda yer almıştır. 

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Pro gramı 'nin 436 uygulamayı ele aldığı ve bu uygulamalar 
arasında 103'ünün "en iyi", 288'ininin ise "iyi uygulama" olarak belirlendiği 2008 yılı 
değerlendirmesinde, Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Erzincan kent merkezinde yıllardır 
çözüm bekleyen sağlıksız ve çürük yapılardan oluşan alanın tasfiye edilerek, okulu, camisi, alışveriş 
merkezi, yeşil alanlan ve çocuk parklanyla modem ve sağlam konutlar yapıldığı gerekçesiyle 
"ödüle"e layık görüldü. 

Diğer yandan, yine gecekondu dönüşüm projelerine dair eleştirilerde, TOKİ'nin parti ayrımı 
yaptığı; kendisine uygun belediye bulamayınca valiliklerle çalışmayı tercih ettiği gibi bir ithama yer 
verilmiştir. Bu da "gerçeği" yansıtmayan bir durumdur. TOKİ, en büyük örneği İzmir ve Trabzon 
gibi büyükşehirler olan, ancak çeşitli ilçe belediyelerinden de örneklerin rahatlıkla verilebileceği 
birçok uygulamasını, belediye yönetiminin hangi partiden ya da siyasi görüşten olduğuna bakmadan 
yapmaktadır. Bu projeler, örneğin, İzmir'de Konak Kadifekale, Karşıyaka ömekköy Kentsel 
Yenileme projeleri yanında, Diyarbakır Büyükşehir, Tekirdağ Çorlu, Rize-Hemşin, Çanakkale gibi 
belediyelerle başanlı bir şekilde uygulamaktadır. Yine "nesnel" durumu göz ardı etmenin bir örneği 
de, panelde "Ankara Dikmen. Keklikpınan gibi anallar gecekondu idi, dönüşüm adı altında TOKİ'ye 
devrediliyor bunlar" gibi ifadelere yer verilmiş olmasıdır. Dikmen Keklikpınan'nda planlama ve 
dönüşüm projesi ile TOKİ'nin hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Panelde "gecekondu dönüşüm projeleri" kapsamında dile getirilen görüşlerin kamuoyunu yanıltıcı 
olduğu kadar sürekli "itham" edici bir bakışla ele alındığından ve bu konuda yeterli bilgi sahibi 
olmadığı görüldüğünden TOKİ'nin gecekondu çalışmalarına dair bazı görsel malzemeler de aşağıda 
sunulmuştur: 

ÜLKE GENELİNDE UYGULANAN KENTSEL YENİLEME PROJELERİNDEN 
ÖRNEKLEMELER 

Proje öncesi durum 
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Proje öncesi durum 
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Proje sonrası durum 

• TRABZON ZAĞNOS PROJESİ 

Proje öncesi durum 
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Proje öncesi durum 
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5.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İstanbul'da vergi rekortmenlerinin açıklanmamasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7544) 

Türkiye'nin, özellikle Ankara ve İstanbul gibi illerin vergi rekortmenlerinin 
açıklanması her yıl toplum ve iş dünyası tarafından merakla beklenen etkinliklerden 
biridir. Vergi rekortmenlerinin ödüllendirilmesi, topluma örnek insanların taltif edilmesi, 
vergi bilincinin geliştirilmesi, vergide toplumsal şeffaflığın özendirilmesi bakımından 
son derece önemlidir. 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2008 yılı gelir vergisi tahakkuklarının yer 
aldığı listeyi ve vergi rekortmenlerini açıklamamış durumdadır. Basında yer alan 
haberlere göre listenin hazırlanmaması vergi otomasyonundaki sıkıntılara 
bağlanmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Türkiye ekonomisinin lokomotif illerinde biri olan istanbul'da, vergi 
rekortmenlerinin halen açıklanamamasının nedenleri nelerdir? Bu listelerin 
açıklanmamasının bir yasal dayanağı var mıdır? 

2- iddia edildiği gibi vergi rekortmenlerinin açıklanmaması veri tabanından 
kaynaklanan bir sorundan kaynaklanıyorsa, teknolojinin bu kadar ileri gittiği 
bir çağda, bu durum bir gerekçe kabul edilebilir mi? 

3- Teknik bir sorun söz konusuysa, bu sorun ne zaman çözülecek ve bu 
listeler kaç gün gecikmeyle açıklanacaktır? 

4- Bu listenin açıklanmamasında Türk ekonomisinin yaşadığı krizin boyutlarını 
saklamaya dönük bir gayret olduğu iddiaları doğru mudur? -

5- Vergi rekortmenlerinin açıklanması dereceye girmiş şirketler için önemli bir 
prestij kaynağıdır. Söz konusu listelerin açıklanmaması bu şirketleri 
olumsuz yönde etkilemeyecek midir? Bu durum bir hak tesliminin gaspı 
değil midir? 

6- Geleneksel hale gelen bu listelerin, açıklanamaması vergi dairelerine olan 
güveni zedelemeyecek midir? 

7- Vergi rekortmenlerini açıklayamayan sorumlular hakkında ne gibi işlemler 
yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasın 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GÎB.0.82/8211-847 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

1 1 . 0 5 . 2 0 0 9 * 0 4 8 2 8 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 24/04/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12652 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in, Maliye Bakanı tarafından yanıtlanması 
talebiyle vermiş olduğu 7/7544 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre gelir vergisi mükelleflerinin 
yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri 
matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile 
mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl 
içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan edilmesi mümkündür. Mükellefin 
bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılmaktadır. Aynca, vergi ödemeyi teşvik 
ve mükellef bilincinin oluşturulması amacıyla, yıllar itibariyle vergi rekortmenleri de 
açıklanmaktadır. 

Bu yetkiye dayanılarak 2008 yılı vergilendirme döneminde tüm gelir unsurlan ile 
sadece gayrimenkul sermaye iradı için beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin beyan 
ettikleri matrahlar üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinde Türkiye genelinde ilk 100'e ve 
iller itibariyle ilk 5'e giren mükellefler basın bülteni ile kamuoyuna duyurulmuş, aynca bu 
verilere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde de yer verilmiştir. 

Buna göre, söz konusu bilgilere, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde 
(www.gib.gov.tr) ulaşmak mümkündür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEİ 
i Maliye Bakanı 
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SAAT: 15 .00 

K I S I M L A R 

2 â 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

4 | 

5 â 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S A R A Ş T I R M A S I 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R İ İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
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.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Anayasa Komisyonu * (10/333, 334, 335) Esas Numaralı Meclis 
13.5.2009 Çarşamba - Saat: 10.30 Araştırması Komisyonu 

12.5.2009 Sah - Saat: 15.30 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

13.5.2009 Çarşamba - Saat: 10.30 
14.5.2009 Perşembe - Saat: 10.30 

* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
13.5.2009 Çarşamba - Saat: 12.00 

* Adalet Komisyonu 
14.5.2009 Perşembe - Saat 10.30 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ G Ü N D E M İ 
88 İNCİ BİRLEŞİM 12 MAYIS 2009 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; 3285 Sayılı "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu"nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/396), İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

3 - S E Ç I M 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

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'ın 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 sorunlarının 
araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca 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. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 uyannca 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 uyarmca 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, tanm 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 Gmbu 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 uyarmca 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 ÖNGÖRÜŞMELER 

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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 
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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 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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 uyannca 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. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

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 uyannca 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 uyarınca 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 uyannca 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 uyarınca 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 almması 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 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

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. - Sımak 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

82. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avmpa 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 uyannca 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 tanmındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

- 1 3 - 88 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 uyannca 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) 
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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 uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

126. - Diyarbakır Milletvekili Akm 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

129.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Barajı'nin tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 Doğm 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 
uyarmca 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 havzalarınm 
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. - Edime 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. - Edime 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 uyarınca 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, Kınm 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 uyannca 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 uyannca 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 uyarınca 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. - Hakkâri 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 uyannca 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 Gmbu adına Gmp Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha 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 
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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, büyükşehir 1 erin 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) 

- 22 - 88 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 
uyannca 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 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

226. - Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına Gmp Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha 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 uyannca 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'm bombalı saldın sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

239.- Edime 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması 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 uyarınca 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 uyannca 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 uyannca 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 uyannca 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 araştınlarak 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 araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

267. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna yönelik 
iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) 

268. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının 
sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

269. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Batman'daki petrol tesislerinin 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 

270. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 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 (10/321) 

271. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 

272. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 
üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

273. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya'daki Seyitömer ve Garp 
Linyit İşletmeleri yönetimine yönelik iddialann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) 

274. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) 

275. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya'daki Vakıf Zeytinliği'nin 
durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 
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276. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/327) 

277.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve 
piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

278. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığı 
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/329) 

279. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
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 (10/330) 

280. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

281.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) ' 

282. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 Milletvekilinin, maden kaynaklarının 
araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

283.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki 
maden kaynaklarının araştırılarak 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 (10/337) 

284.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

285. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

286. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği'nde yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 
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287. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

288. - Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez ve 23 Milletvekilinin, lüle taşının 
değerlendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

289. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

290. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/344) 

291.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/345) 

292. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra Ağrı'da 
yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

293.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

294. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/348) 

295.-Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

296. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

297. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

298. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 
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299. - îzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

300. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

301. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

302. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 

303. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot illerde 
uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (1/357) 

304. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı'nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

305. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

306. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

307.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

308. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/362) 

309. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 
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1. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

3. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

5. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

7. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/536) 

8. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

9. - Niğde Milletvekili Mümin înan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

10. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/568) 

11. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

12. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

13. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/576) 

14. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

15. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

16. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

17. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/618) 

18. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/621) 

19. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/633) 

22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/649) 

25. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

26. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/660) 

27. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/661) 

28. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/666) 

29. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/667) 

30. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/674) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/676) 

33. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/678) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/683) 

35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/691) 

37. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/696) 

38. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

39. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/699) 

40. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

41. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/705) 
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42. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/708) 

43. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/710) 

44. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

45. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

46. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/715) 

47. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

48. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/722) 

49. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/723) 

50. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

53. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

54. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/741) 

55. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

57. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/756) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

59. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/761) 

60. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/769) 

61. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/771) 

62. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/779) 
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63. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/780) 

64. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/781) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

66. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

67. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

68. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

69. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

70. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

71. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

73. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

74. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

76. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

77. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

78. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 

79. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

80. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

81. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

82. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

83. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

84. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/823) 
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85. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

86. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/825) 

87. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

88. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine 
satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

89. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

90. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

93. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

95. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

96. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

97. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

98. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

99. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

100. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

101.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

102. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/855) 

103. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

104. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

105. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 
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106. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/862) 

107.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

108. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) 

109. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

110.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından 
hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/872) 

,111.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/873) 

112.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/874) 

113. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/875) 

114.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/876) 

115.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

116.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/878) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/879) 

118. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

119. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alman ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 

120. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 

121.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

122. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü som önergesi (6/887) 

123. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/888) 

124. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/890) 

125. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/891) 

126. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/892) 

127. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/893) 
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128. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

129. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/895) 

130. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/896) 

131.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/897) 

132. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/900) 

133. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/901) 

134.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/902) 

135. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir 
anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/903) 

136. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

137. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/905) 

138. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/906) 

139. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/907) 

140. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

141. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/913) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alman personele ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/914) 

144. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/915) 

145. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü som önergesi (6/916) 

146. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/918) 

147. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

148. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

149. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/922) 
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150.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yayın izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/923) 

151.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

152.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

154.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

156. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

160. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

161.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

162.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

163. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 

164. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

165. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

166. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

167. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

168. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

169. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 
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171. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

172.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

173.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

174. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/967) 

175. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

176.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir demeğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/970) 

177. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/973) 

178. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/974) 

179.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

180.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir demeğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/976) 

181.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/977) 

182. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

183. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/979) 

184. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

185. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de yayınlanmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/981) 

186.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/984) 

187. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü som önergesi (6/985) 

188. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/986) 

189. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

190.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/988) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü som önergesi (6/989) 

192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSÎ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/991) 

- 39 - 88 ÎNCÎ BİRLEŞÎM 



7 - S Ö Z L Ü SORULAR 

193. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

194.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

195. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

196. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) 

197. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

198. - Aydm Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

199. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

200. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

201. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya Radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/1007) 

202. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

203. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

204. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

205. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

206. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

207. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

208. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

209. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

210. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çek alacaklılarının mağduriyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) 

211.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

212. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programları 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1022) 

213. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1025) 
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214.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

215. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

216. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

217. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

218. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

219.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1035) 

220. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler somasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1036) 

221. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

222. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1038) 

223. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1039) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1040) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

226. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1042) 

227. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1044) 

228. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1045) 

229. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1046) 

230. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

231. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1048) 

232. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1049) 

233. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1050) 

234. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1052) 
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235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

238. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

240. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

241.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

242. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

243. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

244. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

245. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

246. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

248. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

249. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1068) 

250. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

251. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

252. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

253. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

254. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

255. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, somşturma açılan bir demekle ilgili televizyon 
yayınma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1078) 
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256. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

257. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda 
değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

258. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

259. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1083) 

260. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

261. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1085) 

262. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1087) 

263. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'm, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1088) 

264. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1089) 

265. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1090) 

266. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

267. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1092) 

268. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

269. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

270. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1095) 

271. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zomnlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1097) 

273. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

275. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1104) 

276. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 
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277. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSBTerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

278. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSBTerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

279. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

280. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

281. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

282. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

283. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

284. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

285. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

286. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

287. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

288. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1118) 

289. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

290. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

291.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

293. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

294. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

295. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

296. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

297. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 
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298. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

299. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

300. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1131) 

301.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

302. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1135) 

303. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1136) 

304. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1137) 

305. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1138) 

306. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

307. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1140) 

308. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1141) 

309. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1142) 

310.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1143) 

311.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1144) 

312.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

313.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1147) 

314. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1149) 

315. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1150) 

316.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1151) 

317. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1152) 

318. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1154) 
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319.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

320. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

321. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

322. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

324. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

327. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

328. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

329. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

330. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

331.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

332. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

333. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

334. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mersin'deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

335. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

336. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

337. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

339. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1184) 

340. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

341.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 
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342. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) 

343. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1188) 

344. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1189) 

345. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1190) 

346. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1191) 

347. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi 
verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/1192) 

348. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) 

349. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1195) 

350. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım vê  
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

351.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

352. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1200) 

353. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

354. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

355. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1204) 

356. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1205) 

357. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1206) 

358. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) 

359. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1209) 

360. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

361.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1211) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1212) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 
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364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1214) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

366. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1216) 

367. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

368. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

369. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

370. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

371. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlannm çabuklaştırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

372. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

373. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

374. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

375. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

376. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

377. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara'da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun kombi 
arızalarına neden olduğu iddiasma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1230) 

378. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

379. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanede 
soruşturma açılmamasına ve memuriyetine son verilen bazı sendikacılara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

380. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur 
etmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

381. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1234) 

382. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

383. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

384. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden Adıyaman'daki 
sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1237) 
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385. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

386. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya çiftçisine ödenecek fidan 
destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

387. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1242) 

388. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

389. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 

390. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kuluncak-Darende yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1246) 

391. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

392. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1248) 

393. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1249) 

394. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) 

395. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

396. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1252) 

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1253) 

398. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1254) 

399. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

400. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma ihracatının desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

401.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, 
öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1258) 

402. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, PTT'nin anonim şirket statüsüne alınarak 
özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

403. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

404. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1262) 

405. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1263) 

406. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1264) 
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407. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

408. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

409. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 

410. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

411. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Güzelyurt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

412. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Merkez'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

413. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

414. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

415. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

416. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1274) 

417.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

418.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

419. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanınm aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

420. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

421.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

422. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

423. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

424. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1283) 

425. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

426. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

427. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) 

428. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

429. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 
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430. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun 
uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

431. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

432. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1291) 

433. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

434. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

435. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1294) 

436. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve 
Şahinbey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1295) 

437. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

438. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

439. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

440. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1299) 

441. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

442. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

443. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

444. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

445. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1304) 

446. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Beşiri'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

447. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

448. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1307) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

450. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

451. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

452. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 
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453. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

454. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te mozaik müzesi yapımı ile 
kültür ve turizm bölgesi ilanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

455. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

456. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

457. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 

458. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

459. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1318) 

460. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ABD Başkanının bir ifadesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1319) 

461. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el 
konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

462. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tutuklu bir gazetecinin hücrede tutulmasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) 

463. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

464. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, NATO Genel Sekreterinin seçimine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 

465. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 

466. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

467. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

468. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 

469. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, vekil imamlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk 
Çelik) sözlü soru önergesi (6/1328) 
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1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - 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) 

3. - Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporlan (1/670) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma 
tarihi: 17.4.2009) 

4. - Siirt Milletvekili Memet Yılmaz Helvacıoğlu ve 4 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Kamil 
Erdal Sipahi'nin; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 1 Milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Milli Savunma Komisyonu 
Rapom (2/427, 2/428, 2/429) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

5. - 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) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasınm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484) (S. Sayısı: 336) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/523) (S. Sayısı: 337) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve 
Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (S. Sayısı: 338) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (S. Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/579) (S. Sayısı: 340) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

11. X - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/614) (S. Sayısı: 341) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 

(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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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı: 342) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 345) 
(Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/580) (S. Sayısı: 346) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, 
Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı: 348) 
(Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-
İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (S. Sayısı: 349) 
(Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus 
Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan 
Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

20. - 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) 

21. - Erişme Kontrollü Karayollan 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 
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25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

30. - 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 - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 
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37. - 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) 

38. - 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) 

39. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

40. - 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) 

41. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. 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) 

45. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

46. - 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) 

47. 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) 

48. 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) 
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49. 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) 

50. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

51. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - 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 
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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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

64. - 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) 

65. - 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 
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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) 

66. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

67. - 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) 

68. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığmın Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

69. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 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) 

70. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 
Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - 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) 

72. - 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 16l'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

73. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığınm 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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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) 

74. - 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) 

75. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

76. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

77. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

78. - 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) 

79. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) 

80. - 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 
Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
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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) 

81. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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) 

82. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığınm Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 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) 

83. - Şanlıurfa Milletvekili Abdunahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığınm 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

84. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

85. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm 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) 

86. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

87. - 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) 

88. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığmm Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
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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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181 'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'm Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapom (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

100.- 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 Rapom 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

101.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 Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

102.- 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) 

103. - 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) 

104.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm 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 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) 

105. - 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) 

106. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

107. - 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) 

108. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fuat'm Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

109. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığınm Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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 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) 

114. - Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edime 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) 

115.- 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 
Rapom 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) 

116.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
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) 

117. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

118.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

119.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
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) 

120. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm 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) 

121. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya 
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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) 

122. - 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) 

123. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - 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) 

125.- 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 21 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
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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) 

131. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

132. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

133. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 

134. X - Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporlan (1/602) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

135. X -Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/418) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

136. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 
Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti 
ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/587) (S. Sayısî: 357) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

137. X -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tanm, Orman ve 
Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/325) (S. Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

138. X -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konulannda İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/588) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

139. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatınmlann Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/612) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

140. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketin Sonuçlarının 
Önlenmesi, Smırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanmda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/639) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma 
tarihi: 24.4.2009) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız 
Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/600) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/471) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 
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143. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/516) (S. Sayısı: 366) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

144. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

145. X - Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/667) (S. Sayısı: 368) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

146. X - Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/665) (S. Sayısı: 369) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

150. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 373) 
(Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

151. - Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannm 
Tarzı İcrasma Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 374) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 
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D ö n e m : 23 Yasama Yılı : 2 

T B M M ( S . S a y ı s ı : 2 6 3 ) 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i D e v l e t i i l e S u r i y e A r a p C u m h u r i y e t i 
D e v l e t i A r a s ı n d a k i K a r a S ı n ı r ı B o y u n c a Y a p ı l a c a k M a y ı n 
T e m i z l e m e F a a l i y e t l e r i i l e t h a l e İ ş l e m l e r i H a k k ı n d a K a n u n 
T a s a r ı s ı v e T a r ı m , O r m a n v e K ö y i ş l e r i i l e P l a n v e B ü t ç e 

K o m i s y o n l a r ı R a p o r l a r ı ( 1 / 5 4 3 ) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Dışişleri, Milli Savunma ile Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonlarına, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7/3/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1505/1058 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25/2/2008 ta

rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri 
Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Soğuk savaş döneminin sona ermesi ile güvenlik kavramının algılanmasında meydana gelen 

değişikliklere bağlı olarak; konvansiyonel silahlarda yapılan büyük çaplı indirimlerin yanı sıra, 
çoğunlukla masum ve savunmasız sivillerin, özellikle de çocukların ölmesine veya sakat kalmasına 
neden olan Anti Personel Kara Mayınlarının (APKM) yasaklanması gündeme gelmiştir. 

1996 yılında başta Kanada, Avusturya ve Almanya olmak üzere bir çok ülkenin ve sivil toplum 
örgütlerinin girişimleri ile APKM'lerin neden olduğu acılara ve kayıplara son vermek amacıyla 
APKM'lerin topyekün yasaklanmasını öngören ve Ottowa süreci olarak bilinen kapsamlı bir ulus
lararası çalışma başlatılmıştır. 
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Müzakere süreci ve hazırlıkları bir yıl gibi kısa sürede tamamlanan ve Kanada'nın Ottowa şeh
rinde imzalandığı için kısaca Ottowa Sözleşmesi olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kul
lanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İl
gili Sözleşme" 1/3/1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ottowa Sözleşmesini 12/3/2003 tarihinde kabul edilen 4824 sa
yılı Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
ile onaylamıştır. 

Ottowa Sözleşmesi özetle; 
1- APKM'lerin kullanılmasını, stoklanmasını, üretimini ve transferini yasaklamakta, 
2- Sadece mayın tespit, temizleme ve imha tekniklerinin geliştirilmesi ve eğitim maksatları için 

belirli bir miktar mayın bulundurulmasına ve transferine müsaade edilmekte, 
3- Dört yılı geçmeyecek şekilde en kısa sürede depolardaki bütün APKM'ler ile on yılı geçme

yecek şekilde döşeli bulunan bütün APKM'lerin imha edilmesini, 
4- Mayın döşeli veya döşeli olmasından tereddüt edilen bölgelerin; işaretlenmesini, gözetlen

mesini ve bu bölgelerin tel örgüsü veya diğer metotlarla tecrit edilmesini, 
5- Taraf ülkeler arasında; mali yardım ve teknolojik işbirliği yapılmasına imkan sağlanmasını, 
içermektedir. 
Söz konusu Sözleşmeye paralel olarak, Bakanlar Kurulunca gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Ancak, Ottowa Sözleşmesi gereğince yürütülmesi gereken mayın temizleme faaliyetlerinin esas 

ve usullerinin belirlenmesi için yasal düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuş, bu amaçla bu Tasarı 
hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Kanunun kapsam ve amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap 

Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile 
patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal 
amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usullerini düzenlemek olarak belirlenmiştir. 

Madde 2- Madde ile; mayın temizleme işinin ihalesinin ve bu ihaleye ilişkin olarak alınacak 
danışmanlık hizmetine ilişkin ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmaksızın Maliye Bakanlığınca yürütülmesi, mayın temizlemesine ilişkin ihalenin 
Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil 
kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların 
tanmsal faaliyetlerde kullandınlmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılması öngörülmüştür. 

Aynca söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlanna ait olan taşınmazlann da 
aynı yöntemle ihale edilmesine imkan tanınmıştır. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, 27/6/2005 tarihli 
ve 2005/9076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı bo
yunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi (SFGS) için ihtiyaç duyulacak alanların tanmsal faa
liyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 263) 
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Maliye Bakanlığının bu konuda diğer kamu kuram ve kuruluşlarından isteyeceği bilgi ve bel
gelerin öncelikle ve ivedilikle temin edilmesi amaçlanmıştır. Ulusal güvenlik ve işin özelliği gereği, 
mayın temizleme işinin öncelik sırasının nasıl belirleneceği belirtilmiştir. 

İhale komisyonları ile muayene ve kabul komisyonlarının oluşumu belirtilmiş, 3213 sayılı 
Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 3- Mayın temizleme süresi ile taşınmazların tanmsal faaliyetlerde kullanılmasına iliş
kin ihaleye esas sürenin nasıl belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 4- Kanunda belirtilen esaslara göre ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda, söz ko
nusu ihalenin Kamu İhale Kanununa göre yapılmasına imkan tanınmış ve Bakanlar Kuruluna, ma
yın temizleme işini veya mayın temizleme işinin hizmet satın alınması yoluyla yapılması halinde 
ihaleyi yapacak kamu kuruluşunu tespit etme yetkisi verilmiştir. 

Madde 5- Yürürlük maddesidir. 
Madde 6- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 263) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Esas No: 1/543 17/4/2008 
Karar No: 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

7/03/2008 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale 
İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 18/03/2008 tarihinde esas komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuz ile Dışişleri ve Milli Savun
ma Komisyonlanna havale edilmiştir. Komisyonumuz, 10/04/2008 tarihli 10 uncu toplantısında, Hü
kümeti temsilen Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile ko
nuyla ilgili kamu meslek kuruluşlarının katılımıyla Tasanyı inceleyip müzakere etmiştir. 

Tasarı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sı
nırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temizlenme
si, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tanmsal amaçlı kullanılması işlemlerine iliş
kin esas ve usuller düzenlenmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Tasarının kapsamı ve getiriliş gerekçesine iliş
kin başta Maliye Bakanı olmak üzere Hükümet temsilcileri tarafından şu bilgiler verilmiştir: 

- Suriye sınırında bulunan ve 1950'li yıllarda döşenen mayınların temizlenmesi düşüncesi, 1996 
yılında Kanada, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin ve sivil toplum örgütleri
nin girişimleri sonucu imzaya açılan, kısaca Ottowa sözleşmesi olarak da bilinen ve 01/03/1999 ta
rihinde yürürlüğe giren, Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunlann imhasıyla İlgili Sözleşmenin, 12/03/2003 tarihinde 4824 
sayılı Kanunla kabul edilmesini müteakip, Hükümetin gündemine alınmıştır. 

- Ottowa sözleşmesinde anti-personel kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretimi ve 
transferi yasaklanmakta; ayrıca depolardaki mayınlann 4 yılı geçmeyecek şekilde en kısa sürede, 
döşeli bulunan bütün anti-personel kara mayınlarının ise 10 yılı geçmeyecek şekilde, imha edilmesi 
öngörülmüş ve Ülkemiz açısından bu süreç işlemeye başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 yılına kadar dö
şeli bütün mayınların temizlenmesi Ülkemiz adına uluslararası bir yükümlülük olmuştur. 

- Bakanlar Kurulunun 31/01/2005 ve 13/06/2005 tarihli kararları ile de Ülkemiz ile Suriye sı-
nınnda yer alan, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak il sınırlarını kapsayan yakla
şık 216 bin dekar mayınlı alanın temizlenmesi görevi Maliye Bakanlığına tevdi edilmiştir. Konuyla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve mayınlı sahalarda yapılan çalışmalar ne
ticesinde mayın temizleme işinin esas ihale şartnamesi hazırlanmıştır. Uygulanmakta olan maliye 
politikası gerekleri açısından bütçe disiplininden taviz vermemek, yıllardır atıl olan mayınlı taşın
mazları bir an önce ekonomiye kazandırarak bölgede yaşanan işsizlik sorununa çözüm üretmek mak
sadıyla, söz konusu şartnamede, bütçeden herhangi bir ödeme yapılmaksızın mayınlı arazilerin te
mizlenmesi karşılığı yüklenicinin kullanımına tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere bırakılması 
esası benimsenmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 263) 
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- Dönemin muhalefet partisi tarafından Danıştay nezdinde Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı 
aleyhine Bakanlar Kurulu kararlarının, Mardin ve Şırnak illerinde yapılan ihalelerin ve ihale şartna
melerinin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasının istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu da
vaya ilişkin Danıştay 13 üncü Dairesinin 16/04/2007 gün ve 2007/3295 sayılı ilamı ile Bakanlar Ku
rulu kararlarıyla Mardin ve Şırnak illerinde yapılan ihaleler hakkında karar vermeye gerek olmadı
ğına ancak ihale şartnamesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle mayın 
temizleme faaliyetine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti ara
sındaki kara sınırı boyunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleriyle ilgili ihale işlemleri hakkında 
bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

- Ana hatlarıyla, söz konusu Kanun Tasarısıyla mayın temizleme ihalesiyle bu işlemlere ilişkin 
olarak danışmanlık hizmeti alınması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa tabi olmayacağı; mayın temizleme ihalesinin hazineye ait mayından temizlenecek 
alanların tanmsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacağı, mayın 
temizleme süresinin 5 yılı, taşınmazların tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin sürenin ise 44 
yılı geçmemek üzere belirleneceği; mayın temizleme ihalesinin bu Kanunda belirtilen esaslar çerçe
vesinde yapılamaması halinde, Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre hizmet alınmak suretiyle ya
pılabileceği; ayrıca Bakanlar Kurulunun gerektiğinde mayın temizleme işini ve ihale işlemlerini yü
rütecek kamu kuruluşunu belirlemeye yetkili olduğu hususlan düzenlenmiştir. 

- Tasarıyla mayın temizleme işi ile temizlenen alandaki kullanım hakkının bir arada verilmesi 
amaçlanmıştır. Şüphesiz ki bu iki işlemin bir arada yapılması kararına, bu işte uzman kamu otorite
lerinin, Ülkemiz adına daha karlı olacağı şeklinde yaklaşımları ve bu yönde yapılan değerlendirme
ler sonucu varılmıştır. Özellikle Danıştay'ın vermiş olduğu kararlarda da görüldüğü üzere, bu iki iş
lemin bir arada mevcut ihale kanunlarıyla yapılması mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla yapıl
ması istenilen işten kaynaklanan teknik zorunluluk ve kamu yararı gereği salt bu iş için özel bir dü
zenleme yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Tasanyla öngörülen ve kamu yaran görülen bu öncelikli he
defin yapılacak ihaleyle başarılamaması durumunda, mer'i ihale kanunlarına göre söz konusu işler 
mayın temizleme ve arazi kullanımı olmak üzere ayrı ayrı ihale edilecektir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde görüşmeleri sırasında lehte ve aleyhte olmak üzere 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan müzakereler sonucunda: 

Suriye sınınndaki yaklaşık 216 bin dekarlık mayınlı alanın kullanılamamasının gerek ülke eko
nomisi ve istihdamı gerekse bölge ekonomisi adına büyük bir kayıp olduğu, bölgedeki mayınlar yü
zünden binlerce insanımızın ya sakat kaldığı yada hayatını kaybettiği, 

1950'li yıllarda mayın döşenmesinin ülke güvenliği bakımından bir anlam ifade etmekle bera
ber; günümüzde, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülke güvenliği anlayışı değiştiğinden, sınır 
güvenliğinin mayınla sağlanması gereğinin kalmadığı ve artık başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek 
çok ülke için sınırların mayınla korunmasının ilkel bir yaklaşım olduğu, 

Dolayısıyla söz konusu arazilerin mayından temizlenmesi ve bu arazilerin organik tanm gibi 
nitelikli zirai faaliyette kullanılmasının Ülkemiz adına geç kalınmış bir adım olduğu ve bu yönde 
atılacak adımların, söz konusu bölgedeki terör, ekonomik, sosyal ve işsizlik gibi had safhadaki so
runların çözümüne katkı sağlamasının muhakkak olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 263) 
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Bölgedeki arazinin sanıldığı kadar verimli ve büyük ölçekli olmadığı, 200 metreyle 800 metre 
arasında değişen genişliğe sahip, yeri geldiği zaman sulanamayan bir arazi olduğu; mayın temizle
me işlerinin ve bölgede yapılması düşünülen organik tarım faaliyeti gibi nitelikli tarımsal faaliyetle
rin ciddi maliyet gerektiren işler olduğu, 

Yine söz konusu arazilerin tarıma kazandırılmasının yetmediği, yapılan üretime ivme ve sürek
lilik kazandıracak pazar ve sınai üretim olanaklarının da sağlanması gerektiği, ayrıca, ileri teknolo
ji ve bilimsel üretim imkanlarını kullanabilen firmalar aracılığıyla yapılacak nitelikli tanmsal faali
yetin, Ülkemize sağlayacağı katma değerin daha fazla olacağı, 

Bölgede uzun yıllar toprak reformu çerçevesinde çiftçilere parçalı toprak dağıtımının hem bölge 
insanı için hem de tanmsal varlıkların ideal kullanımı bakımından arzu edilen neticeleri vermediği, 

Bütün bunlann yanı sıra bütçeye ek yük getirmeden bu işlerin yapılmasının hedeflendiği düşü
nüldüğünde, Tasanda öngörülen, bu arazilerin 44 yıllığına kullanım hakkı tanınarak büyük firmala
ra verilmesinin doğru bir yaklaşım olduğu, 

Söz konusu işler için açılacak ihalelerde, ihaleye girecek katılımcılarda bu hizmetlerin gerek
tirdiği teknik yeterliliğin dışında sübjektif bir takım sınırlamalara gitmenin, rekabetçi ve şeffaf ol
mayan ve Ülke menfaatleri ve kamu yararına aykın uygulamalar olacağı, 

Rekabet içermeyen ve şeffaf olmayan bir ortamda söz konusu işlerin belli kişilere veya kuru
luşlara verilmesinin, sonradan arzu edilmeyen şaibe iddialanyla karşılaşılmasına neden olacağı, 

Özellikle yatırımcı ve yüklenicilerin şeffaf bir ortamda ve kamuoyu önünde ortaya çıkmaları ve 
belirlenmesinin, katılımcıların şahsında ileri sürülebilecek başta güvenlik olmak üzere bir takım en
dişelerin anlaşılmasına ve giderilmesine katkı sağlayacak en ideal yol olacağı, Tasarıda gözetilen 
usulle bu ideal ortamın sağlandığı, 

Ottowa sözleşmesini imzalamakla Ülkemizin uluslararası bir yükümlülüğe girdiği, 12 Mart 2003 
tarihli 4824 sayılı Kanunla da bu sözleşmenin gereklerini uygulamanın icra organları için zorunlu
luk olduğu, 

Dolayısıyla bu sözleşmenin uygulanmasına hizmet edecek ve icra organlarının önünü açacak 
bir düzenlemenin yapılmasının, Ülkemizin uluslararası alandaki menfaatleri ve temsili bakımından 
vazgeçilmez aciliyette ve önemde bir gereklilik olduğu, ayrıca Tasarının kanunlaşmasıyla uluslararası 
platformda Ülkemiz adına hareket eden temsilcilerimizin elinin güçleneceği, 

Tasarıda söz konusu bölgede olabilecek başta petrol olmak üzere her türlü yeraltı zenginlikleri 
hakkında, genel mevzuata atıf yapılmakla Ülke menfaatlerinin korunduğu, vb. 

Gerekçelerle, Tasannın ana gayesi olan söz konusu sınır bölgesinin mayından temizlenmesi ve 
bu arazilerin nitelikli tarımsal faaliyet yapılmak suretiyle ülke ekonomisine kazandırılmasına ilişkin 
içerdiği hükümler bütün üyelerimizce ittifakla benimsenmiş; Tasarının bu işlemlerin yapılma usulü
nü belirleyen hükümleri ise ekteki muhalefet şerhlerindeki azınlık görüşlerine karşı oy çokluğuyla 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Komisyonumuz Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 ün
cü maddesine istinaden, maddelerini aynca müzakere etmeden Komisyonumuzun uygunluk görü
şünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesine, karar verilmiştir. Tasannın aleyhindeki görüş ve 
öneriler rapora ekli muhalefet şerhlerinde belirtildiği için aynca rapor içerisinde belirtmeye gerek du
yulmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 263) 



- 7 -

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Özlem Müftüoğlu 
Gaziantep 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Abdurrahman Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

Üye 
Ali Koyuncu 

Bursa 
Üye 

Durdu Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Üye 
Abdullah Çetinkaya 

Konya 
(2 

Üye 
Zeki Ertugay 

Erzurum 
(2 

Başkanvekili 
Mehmet Erdoğan 

Adıyaman 
Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

Üye 
Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 
Üye 

Orhan Karasayar 
Hatay 
Üye 

Ahmet Ertürk 
Aydın 
Üye 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

nci ve 3 üncü mad. muhalifim) 
Üye 

Abdulkadir Akçan 
Afyonkarahisar 

nci ve 4 üncü mad. muhalifim) 
Üye 

İbrahim Binici 
Şanlıurfa 

(Muhalefet Şerhim Ektedir.) 

Sözcü 
Nuri Uslu 

Uşak 
Üye 

Ertekin Çolak 
Artvin 

Üye 
Ali İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

İbrahim Yiğit 
İstanbul 

Üye 
İkram Dinçer 

Van 
Üye 

Vahap Seçer 
Mersin 

(2 nci ve 3 üncü mad. muhalifim) 
Üye 

Mehmet Akif Paksoy 
Kahramanmaraş 
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KARŞI OY YAZISI 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Bo
yunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısına aşa
ğıdaki nedenlerle karşıyız. 

1. Kanun Tasarısının 2. Maddenin (1) nolu fıkrasında, mayın temizleme ihalesi ile bu işlemle
rin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. AKP bu güne kadar Kamu İhale Kanunu'nu 7 kez 
değiştirdi. Buna rağmen AKP'nin iktidar olduğu dönemde kabul edilen teşkilat kanunlarına ihalele
rin Kamu İhale Kanununa tabi olmaması için hüküm konulmaktadır. Bu yasa Tasarısında da Kamu 
İhale Kanununu devre dışı bırakmak için düzenleme getirilmiştir. Mayın temizleme ihalelerinin 2886 
ve 4734 sayılı kanunlar kapsamından çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Bütün ihaleler ve bu arada ma
yın temizleme ihaleleri de ihale kanunları kapsamında yapılmalıdır. 

2. Kanun Tasarısının 2. Maddesinin (2) nolu fıkrasında, mayın temizleme işinin Maliye Bakanlığı 
tarafından ihale edilmesi öngörülmüştür. Kanun Tasarısının 2. Maddesinin (5) nolu fıkrasında ise, iha
le komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı tarafından be
lirlenmesi öngörülmektedir. Tasarıda Kamu İhale Kanunu devre dışı bırakıldığı gibi, ihaleyi yap
makla görevlendirilen Maliye Bakanlığının hangi usul ve esaslar çerçevesinde ihale yapacağı belir
lenmemiş, bunlann yönetmelikle yapılması öngörülmüştür. Anayasaya göre, yasayla düzenlenmesi 
öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilme
si olanaklı değildir, ihaleye ilişkin usul ve esasların yasa ile belirlenmesi gerekir. Yasayla düzenle
me ilkesi, düzenlenen konudan yalnız kavram, ad ve kurum olarak söz edilmesi değil, bunların yasa 
metninde kurallaştınlmasıdır. Kurallaştırma ise, düzenlenen alanda temel ilkelerin konulmasını ve 
çerçevenin çizilmiş olmasını ifade eder. Ancak bu koşulla uzmanlık ve teknik konulara ilişkin ay
rıntıların belirlenmesi yürütme organının takdirine bırakılabilir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sı
nırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, 
yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi verile
mez. Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa'nın 7. maddesine uygun 
olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yürütme
nin düzenlemesine bırakmaması gerekir. 

3. Kanun Tasarısında ihalenin, mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün 
olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faali
yetlerde kullandınlmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yaptınlması öngörülmektedir. 22. Yasama 
Dönemi içerisinde yürürlüğe giren Kanuna göre yapılan mayın temizleme işi ihalesinin yürütmesi Da
nıştay tarafından durdurulmuştu. Danıştay, arazilerden mayınlann temizlenmesi ile bu arazilerin kul
lanımı işlerinin bir bütün olarak ihaleye çıkarılmasını yasaya aykırı bulmuştu. Getirilen bu düzenle
me Danıştay'ın kararına uygun bir düzenleme değildir. 

4. Kanun Tasarısının 3. maddesinde yer alan hükme göre: "Mayın temizleme süresi taşmmaz-
lann yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemez. Taşınmazlann temizlenme karşılığı tanmsal faa
liyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise, kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 
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44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların bir 
yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. Maliye Bakanlığına verilen bu yetki, 
yasama yetkisinin devri niteliğinde, ölçüsüz bir yetki devridir. Maliye Bakanlığına verilen bu yetki, 
keyfi bir uygulamaya neden olabileceğinden hukuk güvenliği ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. 

5. Mayın temizleme işlemleri hizmet satın alınarak gerçekleştirildikten sonra; mayından temiz
lenen araziler bölgenin yoksul ve topraksız halkına tarımsal faaliyetler yapılması amacıyla objektif 
ve adil ölçüler içinde dağıtılmalıdır. Böylece; ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla iç içe olan böl
ge halkının istihdamına ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlanmış olacaktır. 

Vahap Seçer Ramazan Kerim Özkan Selçuk Ayhan 
Mersin Burdur İzmir 

KARŞI OY 
Komisyonumuzun gündemine 7/3/2008 tarih ve 1058 sayı ile gelen Türkiye Cumhuriyeti Dev

leti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sının boyunca yapılacak mayın temizleme 
faaliyetleri ile ihale işlemleri hakkında kanun tasarısı, tasarının 2'nci maddesinde ihale işlemlerinin 
2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmaksızın, tasarıda belirtilen esaslar çerçevesin
de Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür hükmünü getirmektedir. Bu hüküm, bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuksuzluğun önünü açacak bir uygulama getirmektedir. 

Yukarıdaki hükümlere ters düşen bir hüküm, tasarının 4'üncü maddesinde "ihalenin yapılama
ması halinde ihalenin Kamu ihale Kanununa yeniden tabi olacağı hükmüdür. Eğer ihalenin, en kötü 
hal olan yüklenicinin bulunamaması hali nedeni ile 2886 ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunla
rına tabi olarak yapılması öngörülüyorsa, neden işin başında bu kanunlara göre ihale başlatılmıyor 
sorusu akla gelmektedir. Eğer tasarı ile uygulamadaki Kamu İhale Kanunlarının uygulanacağını, iha
lelerin buna göre yapılacağı hükmü getirilse ve ihale yapılamaz, yüklenici bulunamazsa, o takdirde 
özel hükümlerle ihaleye çıkmak, söz konusu gerekçe ile her zaman mümkündür. 

Aslında konusu itibariyle hayırlı ve faydalı bir faaliyet olduğuna inandığım bu işin bir an önce 
halledilmesi için oturduğu kanuni zeminin doğru olmamasına bağlı olarak yeniden kesintiye uğra
masına üzülürüm. Ancak, örneğin mayın temizleme sonrası temizlenen arazinin kullanım süresinin 
ihale parametresi olarak seçildiği bir yap-işlet-devret ihalesi, sorunu, hukuki bir zemine oturtacaktır. 

Prof. Dr. Abdülkadir Akçan 
Afyonkarahisar 
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KARŞI OY YAZISI 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınırı bo
yunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleri ile ihale işlemleri hakkında kanun tasarısına aşağıda
ki nedenlerle karşıyım. 

1. Kanun tasarısının 2. Maddenin (1) nolu fıkrasında mayın temizleme ihalesi 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından 
yürütülmesi öngörülmektedir. Bu yasa tasarısı ile kamu ihale kanununu devre dışı bırakmak için dü
zenleme getirilmiştir. Bu nedenle mayın temizleme ihalelerinin 2886 ve 4734 sayılı kanunlar kapsamın
dan çıkarılmasını yanlış bulmaktayım. Yapılmak istenen mayın temizleme ihalesinin de devlet ihale 
kanunları çerçevesinde yapılması uygun olacaktır. 

2. Kanun tasarısının 2. Maddenin (2) nolu fıkrasında mayın temizleme ihale yetkisinin Maliye 
Bakanlığı'na verilmesi ön görülmektedir. Yine kanun tasarısının 2. Maddesinin (5) nolu fıkrasında iha
le komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından be
lirlenir, denilmekte. Bu maddede ihalenin Maliye Bakanlığı tarafından hangi usul ve esaslar çerçe
vesinde yapılacağı açıklanamamıştır. 

3. Kanun tasarısının 4. maddesinin (1) nolu fıkrasında ihalenin belirlenen çerçevede yapılama
ması halinde söz konusu ihale, kamu ihale kanunu hükümlerine göre hizmet satın alınmak suretiyle 
yapılacağı belirtilmiş olup, ilgili arazinin mayın temizlemesinden sonra kullanımı veya dağıtımı hak
kında herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi kanun tasarı maddesi muğlak görülmektedir. 

a) Mayın temizleme işinin kamu ihale kanunu hükümlerine göre hizmet satın alınarak yapılma
sı halinde, adalet ve hakkaniyetin gereği olarak miras hakkını ve zilliyedliğin korunması, iade edil
mesi gerekmesine göre; bu arazilerin öncelikle hak sahiplerine veya çiftçilikle iştigal eden bölge hal
kına adil bir şekilde dağıtılmasının bölgede istihdam ve kalkınmaya önemli katkılarda bulunacağı gi
bi sosyal devlet ilkesine de denk düşmektedir. 

14.4.2008 
İbrahim Binici 

Şanlıurfa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2008 

Esas No.: 1/543 
Karar No.: 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7/3/2008 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 18/3/2008 tarihinde tali komisyon olarak Dışişleri 
Komisyonuna, Milli Savunma Komisyonuna, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, esas ko
misyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/543 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizle
me Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 1/5/2008 tarihinde 
yaptığı 42 nci Birleşiminde; Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye Ba
kanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü ve Kamu İhale Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, konvansiyonel silahlarda yapılan büyük çaplı indirimlerin yanı sıra, çoğunlukla 
masum ve savunmasız sivillerin, özellikle de çocukların ölmesine veya sakat kalmasına neden olan 
Anti Personel Kara Mayınlarının (APKM) yasaklanması, soğuk savaş döneminin sona ermesi ile gü
venlik kavramının algılanmasında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak gündeme gelmiştir. 

1996 yılında Ottowa süreci olarak bilinen APKM'lerin neden olduğu acılara ve kayıplara son 
vermek amacıyla APKM'lerin topyekün yasaklanmasına yönelik olarak kapsamlı bir uluslararası ça
lışma başlatılmıştır. Bu çalışmaya başta Kanada, Avusturya ve Almanya olmak üzere bir çok ülke ile 
sivil toplum örgütleri katılmıştır. 

Bu çalışmalar neticesinde, Kanada'nın Ottowa şehrinde imzalandığı için kısaca Ottowa Sözleş
mesi olarak isimlendirilen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" 1/3/1999 tarihinde yürürlü
ğe girmiştir. Söz konusu sözleşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12/3/2003 tarihli ve 
4824 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. 

Ottowa Sözleşmesi; anti-personel mayınların kullanılmasını, depolanmasını, üretilmesini ve 
devredilmesini yasaklamakta, taraf devletlere depolarındaki mayınları 4, döşenmiş durumdaki ma
yınları ise 10 yıl içerisinde imha etme yükümlülüğü getirmekte, taraf devletler, imha işlemi tamam
lanana kadar mevcut döşenmiş mayınların yerlerini belirlemek ve bu bölgeleri tecrit ederek siville
rin zarar görmesini engellemekle yükümlü kılınmakta ve taraf devletler arasında mayınların imhası 
konusunda malî yardım ve teknolojik-bilimsel işbirliği yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Diğer yandan 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nununun 31 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak Bakanlar Kumlunca çıkanlan 4/3/1992 tarih
li ve 92/2795 sayılı Kararnamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Dev
leti arasındaki kara sının boyunca sınır işaretlerinin belirlenmesi ve yenilenmesi ile fiziki güvenlik 
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sisteminin kurulması konusunda uyulacak ve uygulanacak esaslar belirlenerek, sınır belirleme ve ye
nileme işlemi ile sınır fiziki güvenlik sisteminin kurulmasında görevli ve sorumlu kurumlar tespit 
edilmiştir. Bu Kararnamede mayın sahalarındaki temizleme işleminin Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından yürütüleceği belirlenmiş, ancak mayın temizleme işleminin yöntemi konusunda herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. 

92/2795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ek olarak çıkarılan Esasların 6 nci maddesinde 
geçen mayın temizleme işinde Genel Kurmay Başkanlığının görevli olduğu ifadesi, mayın temizle
me faaliyetinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmesine ve ma
yın temizleme faaliyetinin ihale işlemlerinin ise Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmesine imkan ve
recek şekilde 31/1/2005 tarihli ve 2005/8450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. De
ğiştirilen hüküm 13/6/2005 tarihli ve 2005/8982 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mayın temizleme 
ve ihale işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yürütülmesini düzenleyecek şekilde değiştirilmiştir. 

Ayrıca, Ottowa Sözleşmesine paralel olarak, 27/6/2005 tarihli ve 2005/9076 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki 
güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar hariç, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yük
lenicinin kullanımına bırakılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Danıştay nezdinde Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı aleyhine; söz konusu Bakanlar Kurulu ka
rarlarının, Mardin ve Şırnak illerinde yapılan ihale düzenlemelerinin iptali ve öncelikle yürütülme
sinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin Danıştay 13 üncü Dairesi
nin 16/4/2007 tarihli ilamı ile; Bakanlar Kurulu kararları ile Mardin ve Şırnak illerinde yapılan iha
leler hakkında karar vermeye gerek olmadığına, ancak ihale şartnamesinin yürütülmesinin durdu
rulmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede Ottowa Sözleşmesi gereğince yürütülmesi gereken mayın temizleme faaliyetleri
nin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla yasal düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Kanun Tasarısı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınırında bu

lunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edil
mesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve 
usullerin düzenlemesinin, 

- Mayın temizleme işinin ihalesinin ve bu ihaleye ilişkin olarak alınacak danışmanlık hizmeti
ne ilişkin ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi ol
maksızın Maliye Bakanlığınca yürütülmesi, mayın temizlemesine ilişkin ihalenin Hazineye ait veya 
Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün ol
mayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların tarımsal faaliyet
lerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılmasının ve aynca söz konusu alan
da bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazların da aynı yöntemle ihale 
edilmesinin, 

- Mayın temizleme süresi ile taşınmazların tarımsal faaliyetlerde kullanılması ile ilgili ihale iş
lemlerine ilişkin sürelerin belirlenmesinin, 
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- İhalenin gerçekleştirilememesi dummunda, söz konusu ihalenin 4734 saydı Kanuna göre ya
pılmasına imkan tanınmasının, Bakanlar Kumluna, mayın temizleme işini veya mayın temizleme 
işinin hizmet satın alınması yoluyla yapılması halinde ihaleyi yapacak kamu kumlusunu tespit etme 
yetkisinin verilmesinin, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Tasannın geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce kabul edilen bir önerge doğrultusun

da Tasarının daha aynntılı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasına ve alt 
komisyon çalışmalarını müteakiben görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyon; 6/5/2008 ve 14/5/2008 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışiş
leri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan 
toplantılarda kapsamlı değerlendirmeler yapmış ve Tasarı üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. 

Tasarının; 
- 1 inci maddesi; aynen, 
- 2 nci maddesi; 27/6/2005 tarihli ve 2005/9076 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı gereğince belir

lenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihti
yaç duyulacak alanlann tarımsal faaliyetlerde veya herhangi bir başka amaçla yüklenicinin kullanı
mına bırakılmamasını teminen ikinci fıkranın son cümlesinde geçen "tanmsal faaliyetlerde kullanıl
mak üzere" ibaresinin madde metninden çıkarılması; Maliye Bakanlığının ilgili taleplerinin karşı
lanmasının bu Kanuna münhasır olduğuna açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek 
tereddütlerin giderilmesi amacıyla üçüncü fıkraya "bu Kanunun uygulanmasına ilişkin" ibaresinin ek
lenmesi; altıncı fıkrasına her ne kadar Tasarıdaki düzenlemede aynı maksada matuf olsa da uygula
mada tereddütlere yol açılmaması amacıyla 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanu
nuna ilave olarak 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun hükümleri ile temizlenecek alanlarda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yeraltı zengin
liklerinin kullanımı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin saklı tutulduğuna açıklık getiren bir ifade
nin eklenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; 2 nci maddenin (2) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik nedeniyle; mayın 
temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların bir yıllık kira bedelinin esas alına
rak Maliye Bakanlığınca belirleneceğine ilişkin düzenlemenin madde metninden çıkanlması suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; mayın temizleme ve danışmanlık ihalesinin, bu Kanunda belirtilen esaslar 
çerçevesinde yapılamaması halinde, söz konusu ihalenin genel hükümlere göre hizmet satın alınarak 
yapılacağına açıklık getirilmesi, genel hükümlere göre yapılacak ihalenin Maliye Bakanlığı tarafın
dan yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kumlunun mayın temizleme işini ve ihale işlemlerini 
yürütecek kamu kumlusunu belirleme yetkisini düzenleyen son cümlenin madde metninden çıkarıl
ması suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 nci maddeleri; aynen, 
kabul edilmiştir. 
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Aynca, Alt Komisyonda; Türkiye Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara 
sınırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınlan) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi 
ve imha edilmesine yönelik ihalenin, elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanımı karşılığı yap
tırılması yerine, bütçeye ödenek konularak hizmet satın alınması suretiyle yaptırılmasının Plan ve 
Bütçe Komisyonunca aynca değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 29/5/2008 tarihinde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 49 uncu bir
leşimde Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere devam edilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Söz konusu arazilerin mayından temizlenmesi ve organik tarım gibi nitelikli zirai faaliyette 

kullanılmasının Ülkemiz adına geç kalınmış bir adım olduğu, bu çalışmaların Güney Doğu Anado
lu Bölgesindeki işsizlik, yoksulluk ve ekonomik durgunluktan kaynaklanan sorunların çözümüne 
katkı sağlayacağı, 

- Teknolojik gelişmelere paralel olarak ülke güvenliği ve terörle mücadele anlayışının değişti
ği, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülke için sınırların mayınla korunması anlayışından 
vazgeçildiği, sınır güvenliğinin mayın döşenerek sağlanmasının artık çok fazla önem arz etmediği, 

- Tasarıdaki düzenlemelerin yapılış amacının Suriye sınınndaki mayınların temizlenerek arazi
lerin tarıma elverişli bir hale getirilmesi olduğu, ancak mayından temizlenen arazilerin sadece ta
rımsal amaçlı kullanıma tahsis edilmesi yerine, bu arazilerin başka hizmet amaçlan içinde kullanı
mına imkan sağlanmasının yararlı olacağı, 

- Döşenen mayınların çoğunun anti-personel mayın niteliğinde olduğu, heyelan, sel ve toprak 
erezyonu gibi sebeplerden dolayı mayınların çoğunun kaybolduğu, yerlerinin tespit edilemediği, ay
rıca mayınlann çoğunun fonksiyonlannı ve işlevlerini yerine getiremez hale geldiği, bu nedenle bun
ların temizlenmesinin çok yüksek meblağlara mal olmayacağı, 

- Terör faliyetlerinin ve kaçakçılığın yoğun olduğu bu bölgenin mayın temizleme ihalesinin ya
bancı ve/veya yabancı ortaklı bir şirkete bırakılmasının sınır güvenliğini tehlikeye sokabileceği, ya
bancı ortaklı veya yabancı bir firmanın ihaleyi almasının Suriye Cumhuriyeti Devleti ile diplomatik 
sorunlara yol açabileceği, 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin mayın arama ve temizleme konularında yetiştirilmiş ve bu alanda 
uzmanlaşmış personelinin bulunduğu, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin son teknoloji mayın temiz
leme ve imha tankları ile zincirli mayın patlatma sistemlerine sahip olduğu, bu çerçevede mayın ara
ma ve temizleme hizmetlerinin Ülkemiz güvenliği açısından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ye
rine getirilmesinin daha uygun olacağı, 

-1992 yılında Genel Kurmay Başkanlığına mayın temizleme ve imha hizmetleri için görev ve
rildiği, 2001 yılı itibariyle Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığının teknik çalış
malar yaptıktan sonra mayın temizleme ve imha hizmetleri için Maliye Bakanlığından ödenek tale
binde bulunduğu, bu amaçla 2001 yılı bütçesinden 25 trilyon civannda ödenek tahsis edilmesine rağ
men mayın temizleme ve imha hizmetlerinin yapılamadığı, 

- Mayından temizlenecek arazinin sanıldığı kadar verimli ve büyük ölçekli olmadığı, 200 met
reyle 800 metre arasında değişen genişliğe sahip olduğu; bu nedenle organik tarım faaliyeti gibi ni
telikli tarımsal faaliyetler için elverişli bir arazi olmadığı, 
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- Tasan ile devlet bütçesine ek yük getirmeden mayın temizleme ve imha hizmetlerinin yapıl
masının hedeflendiği, bu amaçla arazilerin, mayınların temizlenmesi karşılığı 44 yıllık kullanım hak
kının büyük firmalara verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, bu arazilerin işletilmesi amacıyla 
bölge halkının katılımı ile bir tarımsal işletme modeli kurulması gerektiği, 

- Mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizlenen arazinin tanmsal amaçlı kullanılmasına yönelik ola
rak kiralanmasının aynı ihale ile yapılmasının hukuken ve işin niteliği gereği mümkün olamayacağı, 

- Son günlerde Güney Doğu Anadolu Projesi kapsamında hükümet tarafından açıklanan bölge
sel kalkınma programı çerçevesinde mayın temizleme işinin de değerlendirilmesi gerektiği, 

şeklinde görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda; 

- Suriye sınırında bulunan ve 1950'li yıllarda döşenen mayınların temizlenmesi düşüncesinin, 
1996 yılında Kanada, Avusturya ve Almanya olmak üzere bir çok ülkenin ve sivil toplum örgütleri
nin girişimleri sonucu imzaya açılan ve kısa adı Ottowa Sözleşmesi olarak da bilinen anti-personel 
mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması ve bunların 
imhası ile ilgili Sözleşmenin 12 Mart 2003 tarihinde 4824 sayılı Kanunla kabul edilmesini müteakip 
hükümetin gündemine girdiği, 

- Ottowa Sözleşmesinin anti personel kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretimi ve 
transferini yasakladığı, ayrıca dört yıl içerisinde depolardaki, on yıl içerisinde de döşeli bulunan bü
tün anti personel kara mayınlarının imha edilmesini öngördüğü, 

- Sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunmasından sonra Ülkemiz 
açısından dört ve on yıllık sürelerin işlemeye başladığı, 2014 yılına kadar döşeli bütün mayınların te
mizlenmesinin uluslararası bir yükümlülük haline geldiği, 

- Ülkemiz ile Suriye sınırında bulunan ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak 
il sınırlarını kapsayan yaklaşık 216.000 dekar mayınlı alanın temizlenmesi görevinin Bakanlar Ku
rulunun 31/01/2005 ve 13/06/2005 tarihli Kararları ile Maliye Bakanlığına tevdi edildiği, 

- Konuyla ilgili mayınlı sahalarda yapılan çalışmalar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya
pılan görüşmeler neticesinde Mardin ve Şırnak illerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınınnda bulunan mayın ile patlamamış mühim
matın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanıl
ması işlemlerinin yürütülmesinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek üzere ihale şartnameleri
nin hazırlandığı, 

- Bütçe disiplininden taviz vermemek ve yıllardır atıl olan mayınlı taşınmazların bir an önce 
ekonomiye kazandırılarak bölgede yaşanan işsizlik sorununa çözüm üretilmesi için hazırlanan ihale 
şartnamesinde, uygulanmakta olan maliye politikası gerekleri açısından bütçeden herhangi bir öde
me yapılmaksızın, mayınlı arazilerin temizleme hizmeti karşılığı tanmsal faaliyetlerde kullanılmak 
üzere yüklenicinin kullanımına bırakılması esasının benimsendiği, 

- Bakanlar Kurulu Kararlarının, Mardin ve Şırnak illerinde yapılan mayın temizleme ihaleleri
nin iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istemiyle Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı aley
hine Danıştay'da dava açıldığı, bu davaya ilişkin Danıştay 13 üncü Dairesinin 16/4/2007 tarihli ka
rarı ile Bakanlar Kurulu Kararları ile Mardin ve Şırnak illerinde yapılan ihaleler hakkında karar ver
meye gerek olmadığı, ancak ihale şartnamesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, 
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- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince, mayınlı alanın temizlenmesi ile temizlenen arazinin 
tanmsal faaliyetlerde kullanılması karşılığı mayın temizleme işini üstlenene verilmesi ve bu işlemlerin 
tek bir ihalede toplanmasının hukuka aykın olduğunun Danıştayca tespit edilmesi üzerine, mayın te
mizleme faaliyetine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen söz konusu Kanun Tasansının hazırlandığı, 

- Tasan ile mayın temizleme ihalesi ile bu işlemlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti alınma
sı işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadan, ma
yın temizleme ihalesinin, hazineye ait mayından temizlenecek alanlann tarımsal faaliyetlerde kul
landırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yaptınlması imkanının getirildiği, 

- Mayın temizleme ihalesinin bu Tasarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılamaması halinde, 
2886 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet satın alınmak suretiyle yapılabileceği, 

ifade edilmiştir. 
Geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip toplantıya ara verilmiştir. 
Komisyonumuzun 17/8/2008 tarihinde hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN, 

Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ka
tılımlarıyla yaptığı, 55 inci birleşimde, maddeler üzerinde görüşmelere geçilmeden önce Milli Sa
vunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün İçtüzüğün 32 nci maddesine göre verdiği kapalı oturum öner
gesinin kabul edilmesi ile kapalı oturuma geçilmiştir. 

Kapalı oturumu müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri
nin görüşülmesine geçilmiş ve görüşmelere Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak 
suretiyle devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 
- 1 inci maddesi; aynen, 
- 2 nci maddesi; ikinci fıkrası, mayın temizleme işinin öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanu

nu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınarak yaptırılması, bu yöntemle beklenen 
faydanın ve kamu yararının temin edilememesi halinde, tanmsal faaliyetlerde kullandırılması karşı
lığında ihale edilerek yaptınlmasına yönelik olarak değiştirilmesi ve Bakanlar Kumlu Kararı gere
ğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi 
için ihtiyaç duyulacak alanların temizletilmekle birlikte yüklenicinin kullanımına bırakılamayacağı
nı teminen "27/6/2005 tarihli ve 2005/9076 sayılı" ifadesinin madde metninden çıkanlması, ikinci fık
rada yapılan değişikliklere paralel olarak birinci fıkranın madde metninden çıkarılması ve müteakip 
fıkralann teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; 2 nci maddede yapılan değişikliklere paralel, anlama açıklık kazandırılması 
ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla birinci fıkranın başına "Mali
ye Bakanlığınca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde" ifadesinin eklenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; 2 nci maddede yapılan değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla, Maliye 
Bakanlığına 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın danışmanlık hizmeti ala
bilmesini teminen madde metninin değiştirilmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 inci ve 6 nci maddeleri; aynen, 
kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 

Kâtip 
Süreyya Sadi Bilgiç 

İsparta 
Üye 

Sadık Badak 
Antalya 

Üye 
Ali Osman Sali 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Yüksel 

Denizli 
Üye 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

(Ayrışık oy var) 

Üye 
Harun Öztürk 

İzmir 
(Karşı oy yazısı ekli) 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Üye 
Necdet Ünüvar 

Adana 
Üye 

Mehmet Günal 
Antalya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
Üye 

Cahit Bağcı 
Çorum 

Üye 
Necdet Budak 

Edime 
Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Tuğrul Yemişçi 
İzmir 

Üye 
Mustafa Kabakçı 

Konya 
(Bu raporun sözcüsü) 

Sözcü 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
(Bu raporun sözcüsü) 

Üye 
Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
İsmail Özgün 

Balıkesir 

Üye 
Emin Haluk Ayhan 

Denizli 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
İbrahim Hasgür 

İzmir 

Üye 
Mustafa Özbayrak 

Kınkkale 

Üye 
Mustafa Kalaycı 

Konya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
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Üye 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
Kadir Tıngıroğlu 

Sinop 

Üye 
Af. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazısı ekli) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

Sivas 

Üye 
Kerem Altun 

Van 

Üye 
Erkan Akçay 

Manisa 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 
Münir Kutluata 

Sakarya 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 
Hasip Kaplan 

Sımak 
(Ayrışık oy) 

Üye 
Abdulkadir Akgül 

Yozgat 
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AYRIŞIK OY 
Alt Komisyon Raporu'nda 06.05.2008 ve 14.05.2008 tarihlerinde yapılan toplantılarda ortaya ko

nan görüşlere hiç yer verilmemiş olması anlaşılabilir bir durum değildir. Çünkü, bu toplantılarda ge
rek muhalefete mensup alt komisyon üyeleri gerekse Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi tarafından 
kapsamlı eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerin ve ortaya konan görüşlerin alt komisyon raporunda 
yer almaması ciddi bir eksikliktir. İlk toplantıda yapılan tartışmalar sonucunda kanun tasarısının, Ta
li Komisyon olan Milli Savunma Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Alt Komisyonda görüşülme
si ve yeniden toplanıldığında Milli Savunma Bakanlığı'ndan çağrılacak uzmanların görüşlerinin de 
alınması kararlaştırılmıştır. 14.05.2008 tarihli ikinci toplantıda Tali Komisyon olan Milli Savunma 
Komisyonu'nun içtüzükte belirtilen süre içinde toplanmamış olması nedeniyle, görüşmelere geçil
miştir. Ancak, daha önce üzerinde mutabık kalındığı halde Milli Savunma Bakanlığı'ndan uzman 
çağrılmadığı anlaşılmış ve görüşmeler kaldığı yerden sürdürülmüştür. 

CHP, Tasarının konusu olan 216 bin dekar arazinin mayından temizlenmesi ve arazinin mayın
ları temizleyenlere tarımsal amaçlı kullandırılması hususunda hazırlanan 31.01.2005 tarih ve 
2005/8450 sayılı, 13.06.2005 tarih ve 2005/8982 sayılı 27.06.2005 tarih ve 2005/9076 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararlan ile söz konusu Kararnamelere dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından te
sis olunan ihale işlemlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli dava açmıştır. Danıştay 
13. Dairesi 16.04.2007 gün 2007/3295 sayılı kararı ile ihale şartnamesinin yürütülmesinin durdurul
masına karar vermiştir. 

Danıştay Kararında şöyle denilmektedir: "Dava konusu Kararnamelerle mayın temizleme faa
liyeti ve ihale işlemleri ile görevlendirilen Maliye Bakanlığı'nca mayının temizlenmesi hizmetinin sa
tın alınması ile temizlenen arazinin tarımsal amaçlı kullandırılması işinin aynı ihalede birleştirilme
si durumunda söz konusu ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla karşılandığından söz edilemeye
ceğinden, dava konusu ihale şartnamelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Nitekim dava konu
su şartnamelere göre yapılan ihalelerden birinde rekabetin sağlanamaması, diğerinde ise katılımın ol
maması nedeniyle ihalelerin yapılamaması da ihtiyaçlann en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması şartlarının gerçekleştirilmesinin mümkün 
olamayacağını göstermektedir. 2886 Sayılı Yasa'nın anılan 2. Maddesi hükmünde belirtildiği gibi, ma
yınlı sahanın temizlenmesi ile temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde kullandırılması işlerinin ay
nı istekli tarafından karşılanması mutat olmadığı için söz konusu işlerin bir ihalede toplanması anı
lan 2. Madde'ye uygun olmadığı gibi mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizlenen arazinin tanmsal 
amaçlı kullanılması ihtiyaçlarının, en iyi şekilde ve uygun şartlarla karşılandığından da söz edile
meyeceğinden, anılan iki ihtiyacın bir ihale ile karşılanması hukuken ve işin niteliği icabı mümkün 
bulunmamaktadır. " 

Görüldüğü gibi Danıştay, yapılan işlemin yalnızca 2886 Sayılı Yasa'nın 2. Maddesine' aykırı 
oluşunu değil, mayınlı sahanın temizlenmesi ve temizlenen arazinin temizleyenlere kullandırılması
nın aynı ihalede yapılması durumunda söz konusu ihtiyaçlann en iyi şekilde ve uygun şartlarla kar
şılandığından söz edilemeyeceğini de kararının gerekçesi olarak ortaya koymaktadır. 

Tasarı, ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi ol
maktan çıkararak, Danıştay Kararına uygunluğu sağlamayı amaçlıyor. Fakat, konunun özünü oluş
turan ve Danıştay Kararı'nda da belirtilen "ihalenin, mayından temizleme ve temizlenen arazinin 
kullanılmasını tek işlem olarak yapmasının doğuracağı sakıncaları" dikkate almıyor. 
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Başlıca itiraz konularımız şunlardır: 
1- Güneydoğu sınırlarımız boyunca uzanan arazilerin mayından arındırılması doğru ve gerekli 

bir karardır. Ancak, ihalenin, bu toprakların, mayından temizleyecek şirketlere 44 yıllığına tanmsal 
amaçlı kullandırması düşüncesi yanlıştır. Çünkü, her şeyden önce mayın temizleme işi ile, tarım bir
birinden tamamen farklı uzmanlık alanlandır ve aynı şirketin bu iki konuda birden uzmanlaşması 
gerçekçi bir durum değildir. Alt Komisyondaki görüşmelerde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tara
fından yapılan açıklamalarda açıkça görülmüştür ki, Maliye Bakanlığı mayın temizleme işinin ma
liyetini belirleyecek ciddi bir çalışma da yapmamıştır. Bu nedenle bütçeye ne kadar yük getireceği 
bile bilinmemektedir. 

2- Bu tasarı ile yalnızca "mayından temizleme işi" bedeli karşılığı ihale edilmeli, arazinin nasıl 
kullanılacağı konusu bu tasarıdan çıkarılmalıdır. İhalenin Tasanda yazıldığı biçimiyle gerçekleşti
rilmesinin gerekçesi eğer, mali somnlar ise, Hükümetin son günlerdeki açıklamaları bu sorunun aşıl
dığını göstermektedir. Çünkü hükümet GAP Bölgesine yeni ve çok ciddi kaynaklar ayıracağını -bir 
ifadeye göre kaynağın toplam miktan 12 milyar ABD Dolarıdır - telaffuz etmektedir. Bu dummda 
yaklaşık 500 milyon Dolar'ın, hem de 5 yıllık süre içinde Bölge topraklarının mayından temizlenmesi 
amacıyla ayrılması rahatlıkla mümkün olabilecektir. Kaldı ki TBMM gündeminde olan bir Yasa Ta
sansı ile de Belediyelere Genel Bütçeden çok ciddi bir kaynağın aynlacağmın anlaşılması, Hükümetin 
-eğer isterse - ihaleyi bedeli karşılığı yaptırabileceğini göstermektedir. Elbette ki ihalenin öncelikle 
Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesi düşünülmeli, eğer Milli Savunma Bakanlığı talip olmazsa, 
özel şirketler gündeme gelmelidir. 

Mayın temizleme ile arazinin tarımsal amaçla kullanımı işleri birbirinden farklıdır. Mayın te
mizleme işini gerçekleştirecek şirkete tarım işini vermek doğm değildir. İki işi birbirinden ayırmak 
gerekir. 

3- Komisyon görüşmeleri sırasında mayın temizleme işinin öncelikle hizmet alımı suretiyle yapılması 
şeklinde bir madde Tasanya dahil edilmiştir. Ancak işin bu şekilde yapılacağının bir güvencesi yoktur. 

4- Mayından temizlenmesi gereken alan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Sımak il
lerinin büyük kısmı Suriye, bir kısmı Irak ile olan sınır bölgesini kapsamakta olup, 216 bin dekardır. An
cak bu alanın gerçekte 178.500 dekar olduğu aradaki farkın mayınlı olmayan diğer arazilerin varlığın
dan kaynaklandığı ayrıca ifade edilmiştir. Sözü edilen bölge, Türkiye'nin güvenlik açısından en riskli, 
en kritik bölgesidir. Bu bölgede yerli ya da yabancı özel şirketlerin 44 yıl o topraklan kullanması, Tür
kiye'nin güvenliği açısından ciddi sakıncalar yaratabilecektir. Nitekim, Milli Savunma Bakanlığı tem
silcisi de Alt Komisyon'da aynı hususa birincil derecede önemli bir itiraz nedeni olarak değinmiştir. 

5- Tasarıya bir başka ve önemli itirazımız, tasarıyla getirilen düzenlemenin bölge insanını, böl
genin sosyolojik yapısını dikkate almamış olmasıdır. Mayından arındınlacak topraklar, bölgenin top
lumsal sorunlarının azaltılmasına ciddi katkı sağlayabilir. 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına gö
re Türkiye'deki 3,075,000 tarım işletmesinin 54,321 'inin hiç toprağı yoktur. Ve topraksız çiftçi-köy-
lü ailelerinin çok büyük kısmı da bu bölgededir. Temizlenecek arazinin AB normlarına uygun ola
rak 130'ar dönümlük parseller halinde bölgenin topraksız ve az topraklı ailelerine verilmesi duru
munda yaklaşık 1660 aile toprak sahibi yapılmış olur. Bu nedenle temizlenecek toprakları yerli-ya-
bancı şirketlere vermek yerine, bir kooperatif yapılanması altında bir araya getirilecek topraksız köy
lülere verip, ya da Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) şemsiyesi altında bir üretim ör
gütlenmesi yapılıp devletin teknik ve mali desteği de verilerek, doğası gereği temiz bu topraklarda 
organik tarım yaptırılması, hem ülke ekonomisine, hem bölge insanlarının refahına ve hem de top
lumsal barışa ciddi bir katkı yapacaktır. 
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MUHALEFET ŞERHİ 
I - KANUN TASARISININ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 7.3.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve Başkanlıkça 18.3.2008 tarihinde tali komisyon olarak Tanm, Orman ve Köyişleri, Dışişleri 
Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonuna, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilen 1/543 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Dev
leti Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hak
kında Kanun Tasarısı" Plan ve Bütçe Komisyonunun 1.5.2008 tarihinde yaptığı birleşimde ele alın
mıştır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere başlamadan önce, verilen bir önerge doğrultusunda, 
Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına ve alt 
komisyon çalışmalarını müteakiben görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyonun 6.5.2008 tarihinde yaptığı toplantıda Mili Savunma Bakanlığı Sözcüsünün ve 
Komisyonumuz üyesi olmayan ve dinleyici olarak katılan emekli general iki MHP milletvekilinin (İzmir 
Milletvekili Erdal Sipahi ve Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın) verdiği bilgiler neticesinde bu işin 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılıp yapılamayacağı; yapılamaması durumunda hem mayın 
temizleme işinin maliyeti konusunda hem de tanmsal amaçlı olarak kullanıma tahsis edilme işlemiyle 
birlikte ihale edilmesi konusunda tereddütler oluştuğu için Milli Savunma Komisyonu'ndan görüş 
istenmesi ve Genel Kurmay Başkanlığından da teknik bilgi alınması talep edilerek komisyon 
toplantısına ara verilmiştir. 

Aradan birkaç gün geçmeden ve Milli Savunma Komisyonu toplantıya çağrılmadan içtüzük 
gereği ilgili komisyonun süresi içinde görüş bildirmediği gerekçesiyle Alt Komisyon Başkanı alt 
komisyonumuzu 14.5.2008 tarihinde yeniden toplantıya çağırmıştır. 

Bu toplantıda herhangi bir ek bilgi verilmediği gibi maddelere geçilmesinde ısrar edilmiş ve 
Komisyon üyesi MHP Milletvekili Mehmet Günal ve CHP Milletvekili Sayın Gürol Ergin'in top
lantıyı terk etmesi üzerine sadece "Türkiye Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki 
kara sınırında bulunan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temiz
lenmesi, imha edilmesi ihalesinin elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması karşılığı ya
pılması yerine bu ihalenin öncelikle bedeli karşılığında yapılması hususunun Plan ve Bütçe Komis
yonunda değerlendirilmesine" ilişkin bir tavsiye ile yetinilmiştir. 

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu tasarının görüşülmesini gündeme almış, ancak görüşme 
sonradan bir süre ertelenmiştir. Son olarak 12.6.2008 tarihinde komisyon tekrar tasarıyı gündeme al
mış ve tasarının geneli üzerine görüşmeler yapıldıktan sonra eleştirilerimiz üzerine yaşanan tartış
malar neticesinde, görüşmelere ara verilmiştir. Ara sonrasında komisyon başkanının odasında yapı
lan gayn resmi toplantıda, komisyon başkanı ve bazı AKP milletvekilleri, mayın temizleme işinin Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından yapılması kanaatinin kendilerinde oluştuğunu, dolayısıyla görüş
melere devam edilmeyeceğini söylemişlerdir. 

Bu şartlarda yapılması gereken, Bakanlar Kurulu karan ile bu görevin yeniden Genelkurmay 
Başkanlığına verilmesi iken, Komisyon Başkanı 17.6.2008 tarihinde komisyon üyelerini tekrar top
lantıya çağırmıştır. Toplantıya başlamadan önce görüşmelere çağrılan Milli Savunma Bakanı'nın ta
lebi üzerine kapalı oturum yapılmıştır. Burada Sayın Gönül işi neden Genel Kurmay Başkanlığı'nın 
ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmadığının gerekçelerini bizlere anlatmaya çalışmış ve tasarıyı im
zaladığını ve arkasında olduğunu ifade etmiştir. 
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Kapah oturumun ardından Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın katıldığı görüşmelere ge
çilmiş, getirilen yeni bir önergeyle bizim eleştirilerimiz dikkate alınmadan aynı hükümler takdim te
hir yapılarak sunulmuştur. MHP'li komisyon üyeleri, tasarının bu haliyle ülke yararına olmadığı ge
rekçesiyle, bu şartlarda katkı sunamayacaklarını ifade ederek ve sorumluluğun tamamıyla iktidara ait 
olacağını belirterek toplantıyı terk etmiştir. 

II - MAYIN TEMİZLEME İŞİNİN GELİŞİMİ 
Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi çalışmalan, bölgeyi tarıma kazandırmak ve 

Ottowa Sözleşmesi'nin şartlarını yerine getirmek amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun 29.5.2001 ta
rihli görüşü ve Bakanlar Kurulu'nun 11.6.2001 tarihli kararı ile başlanmıştır. 

Mayın temizleme teçhizatının tespit ve tedarik edilmesi, Suriye sınırındaki mayınların tedarik 
edilecek teçhizat ile temizlenmesi maksadıyla Ağustos 2001 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlı
ğı Karargahı'nda bir proje ofisi teşkil edilmiş, faaliyet programı belirlenmiş ve faaliyet programı çer
çevesinde aşağıdaki faaliyetler icra edilmiştir. 

• Teşkil edilen proje ofisi tarafından 2002 yılında MSB'nda, yerli ve yabancı mayın temizle
me firmalarının tanıtıcı brifingleri alınmış ve bu brifinglerin değerlendirilmesi neticesinde, denen
meye değer görülen mayın temizleme teçhizatının mahallinde denemeleri kararlaştırılmıştır. 

• Ayrıca, söz konusu brifinglerde mayın temizliği faaliyetinin firmalarca gerçekleştirilmesi 
durumunda, temizleme maliyetlerinin ne olacağı konusunda bilgi sahibi olunmuştur. 

• Proje ofisince, firmalarca önerilen ve denenmeye değer görülen mayın temizleme teçhiza
tı denemeleri Eylül 2003 tarihinde, mahallinde (Mardin Nusaybin bölgesinde) yapılmıştır. 

• Bu denemeleri müteakip, proje ofisince, uygun olabileceği değerlendirilen mayın temizle
me teçhizatının tedariki incelemesine başlanmıştır. 

• 2004 yılında, ağırlıklı olarak proje ofisi personelinden oluşturulan bir heyet tarafından ma
yın temizleme teçhizatı tedariki ile ilgili olarak yurt dışında bu teçhizatı üreten firmalarda ve fiilen 
kullanıldığı yerde incelemelerde bulunulmuştur. 

• Yapılan incelemeler neticesinde, teçhizatın tedariki durumunda mayın temizleme faaliyeti
nin özelliği nedeniyle, bakım, onarım, işletme ve idame konularında problemlerle karşılaşılabilece
ği, temizleme faaliyetinin uzun zaman alacağı ve bu maksatla tahsis edilen kaynağın çok üzerinde 
yüksek bir maliyetle gerçekleştirilebileceği belirlenmiştir. 

Bu tespitler ve değerlendirmeler üzerine, mayın temizleme teçhizatı tedarik edilerek Kara Kuv
vetleri Komutanlığı'nca yapılacak mayın temizleme faaliyeti yerine, Milli Savunma Bakanlığı tara
fından mayın temizleme faaliyetinin ihale yöntemiyle bütçeye büyük bir yük getirmeden süratle na
sıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin incelemelere Milli Savunma Bakanlığı'nca başlanmıştır. 

Yapılan incelemeler neticesinde, ihale bedellerinin astronomik rakamlara ulaşması ve MSB Büt-
çesi'nde bu miktarda ödeneğin bulunmaması sebebiyle mayın temizleme faaliyetinin Maliye Bakan
lığı'nca daha maliyet etkin olarak ihale edilebileceği değerlendirilmiş ve bu amaçla yapılacak ihale
nin planlama ve icra aşamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafindan uzman personel desteği sağla
narak Maliye Bakanlığı'nca gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 
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Bu kapsamda, Bakanlar Kumlu mayın temizleme faaliyeti ve ihale işlemlerinin Maliye Bakanlı
ğı'nca yürütüleceğine dair 13.6.2005 tarih ve 2005/8982 sayılı kararı almıştır. Bakanlar Kumlunun, 
bu karan ile 04.03.1992 tarihli ve 92/2795 sayılı Kararname Eki'nin 6. maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "Mayın temizleme işlemi ile Genel Kurmay Başkanlığı görevlidir, "hükmü, "Mayın temizle
me faaliyeti ve ihale işlemleri Maliye Bakanlığınca yürütülür." şeklinde değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde, bütçe imkanları ile karşılanmasının müm
kün olamayacağını değerlendirerek, bu hizmet alımı ihalesinin "Yap - İşlet - Devret" usulü ile yapıl
masına karar vermiştir. 

III - İHALE SÜRECİ VE DANIŞTAYIN İPTALİ 
Maliye Bakanlığı bu çerçevede ihale sürecini başlatmıştır. Mardin (49 bin), Hatay (36 bin), Ki

lis (34 bin), Gaziantep (15 bin), Şanlıurfa (55 bin) ve Sımak (16 bin) illerinde bulunan toplam 205 
bin dönüm mayınlı alanı temizleme karşılığı kullanıma (kiralama) vermek üzere çalışmalara başlan
mış, pilot il olarak da Mardin ili seçilmiştir. 

İhaleye ilişkin ilanda 5 yılı temizleme 44 yılı işletme olmak üzere 49 yıllık bir kiralama süresi 
öngörülmüştür. Bu uzun sürenin belirlenmesi hiçbir bilimsel veriye veya değerlendirmeye dayan
mamakta olup, sadece Maliye Bakanlığı'nın şifahi yazısıyla Defterdarlıklara talimat verilmiştir. 

Sürenin belirlenmesi için kendisinden görüş istenen Milli Savunma Bakanlığının; ülkemizde 
böyle bir hizmet alımının ilk kez gerçekleştirilecek olması ve başka bazı nedenlerle yaklaşık mali
yetin ihale öncesinde belirlenmesi gerçekçi olamayacağı gibi aşırı sapmalara neden olabileceği; as
gari ve azami bedeller arasında çok geniş bir yelpazenin bulunduğu (bir firma 1 m2,lik mayınlı alanı 
0,5 USD'ye temizleyebilecekken diğer bir firma 1 m2,lik alanı 15 USD'ye temizleyebileceğini beyan 
etmiş); dolayısıyla gerçek maliyetin tespitinin zor olacağı; temizleme maliyetinin tespit edilememe
si durumunda da toplam kullanma süresinin belirlenmesinin de zor olacağı, aslında hizmet satın alı
narak bu sürelerin tespit edilmesinin daha iyi olacağı konusunda, görüş bildirmiştir. 

Yani temizleme karşılığı kullanıma vermek yerine devletin imkanları ile mayınların temizlene
rek tarıma açılmasının ülkenin güvenliği açısından daha yararlı olacağı gerçeği ortadayken, Maliye 
Bakanlığı konunun uzmanı olmadığı halde hiçbir bilimsel veriye dayanmadan 49 yıllık kullanım sü
resi karşılığı yap-işlet-devret modeliyle mayınlı arazileri yabancıların kullanımına açmayı öngör
mektedir. 

Uluslararası bir niteliğe sahip, büyük bir uzmanlık gerektiren ve ülkenin güvenliğini direkt ola
rak ilgilendiren bu şekildeki büyük çaplı bir ihalenin önce Maliye Bakanlığına verilmesi, Maliye Ba
kanlığının da bunu illerdeki Defterdarlıklarda bulunan (Milli Emlak Müdürlüklerine) konunun uz
manı olmayan birimlere vermesi kafalara birçok som işareti koymaktadır. 

Maliye Bakanlığı'nın hem mayın temizleme işini, hem de tarımsal amaçlı işletme işini aynı iha
le ile yaptırmak istemesi hususu Danıştay'da açılan davada dikkate alınmış ve Danıştay 13. Dairesi, 
16.4.2007 tarih ve 2007/3295 esas nolu kararıyla "Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale şart
namelerinin yürütülmesinin durdurulmasına" karar vermiştir. Danıştay özetle 2886 sayılı Yasanın 
2. maddesine atıfta bulunarak "mayınlı sahanın temizlenmesi ile temizlenen arazinin tarımsal faali
yetlerde kullandırılması işlerinin aynı istekli tarafından karşılanması mutat olmadığı için, söz konu
su işlerin bir ihalede toplanması anılan 2. maddeye uygun olmadığı gibi mayınlı arazinin temizlen
mesi ve temizlenen arazinin tarımsal amaçlı kullanılması ihtiyaçlarının, en iyi şekilde ve uygun şart
larla karşılandığından da söz edilemeyeceğinden, anılan iki ihtiyacın bir ihale ile karşılanması hu
kuken ve işin niteliği icabı mümkün bulunmamaktadır." sonucuna varmıştır. 
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IV - İHALEYE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER 
Hal böyleyken, Sayın Unakıtan'ın sadece Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine odak

lanması ve Danıştay'ın kararındaki açık değerlendirmeye rağmen iki işi aynı üstleniciye yaptırma 
konusunda, yapılan eleştirileri hiç dikkate almadan ısrarlı olması akla bazı soruları getirmektedir. 

Temizleme işi geçmiş yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerine verilirken ve ödeneği de ayrılmışken 
ne olduysa bir oldu-bittiye getirilerek, bu yetki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınarak neden Maliye 
Bakanlığına verilmiştir? 

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından öğreniyoruz ki; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın
dan, özel mayın temizleme birlikleri ile dar kapsamlı olarak çeşitli bölgelerde 1998 yılından beri ma
yınlanıl temizleme faaliyetleri sürdürülmektedir ve bugüne kadar 17.000 adet mayın temizlenmiştir. 

Örneğin; Şanlıurfa Akçakale gümrük kapısının açılması için Suriye sınırında bulunan mayınlı 
arazinin temizleme işini Genel Kurmaya bağlı olan Elazığ askeri birlikleri temizlemiş ve hiçbir so
run yaşanmamıştır ve kapı mayın temizliğinden sonra açılmıştır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu 
konuda tecrübesi vardır. 

Hükümetin bu temizliği kimin yapacağını ayırt etmeden, yabancı firmaların da temizlik yap
masına imkan vermesi, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri hakkındaki yasa ile 
çelişmekte ve bu yasanın gereklerini etkisizleştirebilecek sonuçlara zemin hazırlamaktadır. Oysa Ge
nel Kurmay Başkanlığı 01 Mayıs 2006 tarihinde Basına yaptığı resmi basın toplantısında H'nci de
rece askeri yasak bölgelere giriş, kiralama, çalışma konusunda yabancılara izin verilmeyeceğini ve 
bölgede yapılacak her faaliyetin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
nun dikkate alınarak yapılacağını ifade ederek üstü kapalı olarak H'nci derece askeri yasak bölgeler 
mayınlı da olsa, mayınsızda olsa yabancıların girişine yasak olacağını beyan etmiştir. 

Bu ihtimallerin tamamı, belli sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bölgede yapılması plan
lanan verimli tarımın ötesinde bölgede üretilmeye başlanan en önemli şey petroldür. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının açtığı kuyuların 10'undan günde 2000 varil petrol üretilmeye başlanmıştır. 
Aynı bölgenin karşısında, yani Suriye tarafında ise 560 civarındaki kuyudan günde 450.000 -500.000 
varil petrol çıkarılmaktadır. TPAO yetkilileri yeni açılacak 12 kuyudan yaklaşık 2500 varil petrol çı
karabileceğini tahmin etmektedir. 

İş işten geçmeden mayınlı alanların bu yöntemle yani mayınları temizleyecek olan firmaya 49 
yıllığına kullanıma verme şeklinde ihaleye çıkarılmaması gerektiği, devletin imkanlarıyla mayınla
rın temizlenerek bu toprakların tarıma ve ekonomiye kazandırılmalarının daha güvenli ve ülkemizin 
yararına olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu yöntemle ihale edilmesi halinde 49 yıl gibi uzun bir sü
reyle yaklaşık 205 milyon m2'lik toprağımızın kullanımı büyük bir ihtimalle yabancı kişilerin kulla
nımına geçecektir. Kaldı ki 5 yıl temizleme, 44 yıl ise kullanım olmak üzere 49 yıllık sürenin belir
lenmesinin hangi kriterlere göre yapıldığı da bilinmemektedir. Böyle bir muhammen bedel belirle
mesi doğru olmadığı gibi, belirlenen süre de gerçekçi değildir. 

Diğer bir belirsizlik noktası da temizleme işinin maliyetidir. 50 milyon dolar ile 1.6 milyar do
lar arasında değişen rakamlardan söz edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri NAMSA'nın 
(NATO İkmal ve Bakım Ajansı) bu işi 50 milyon dolara "anahtar teslimi" yapabileceğini belirtirken, 
Maliye Bakanı Sayın Unakıtan maliyetin 400 milyon dolar ile 1.6 milyar dolar arasında değiştiğini 
belirtmektedir. Kısacası, maliyet konusundaki belirsizlikler giderilememiştir. 
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SONUÇ 
Sonuç olarak; tasan bu haliyle milli güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından sakıncalı husus

lar içermektedir. Ayrıca Danıştayın iptal kararında da belirttiği gibi, "mayının temizlenmesi faaliye
tinin satin alınması ile temizlenen arazilerin tanmsal amaçlı kullandınlması işinin aynı ihalede birleştiril
mesi durumunda, söz konusu ihtiyaçlann en iyi şekilde ve uygun şartlarla karşılanması" mümkün de
ğildir. Nitekim bir ihale tek katılımcıya düştüğü için iptal edilmiş, diğer ihaleye ise hiç teklif gelme
miştir. 

Aynca, Türkiye'nin tasannın gerekçesinde sözü edilen Ottowa Sözleşmesi gereğince temizlemek 
zorunda olduğu mayınlar sadece Suriye sınınndaki 615.419 adetten ibaret değildir. Söz konusu söz
leşme gereği diğer birçok ili de kapsayan 2004 yılı itibarıyla 921.080 adet mayın bulunmaktadır ki, 
uzmanlar bunun 1 milyonun üzerinde olduğunu söylemektedir. Bu mayınların da 2014 yılı mart ayı 
itibanyla temizlenmesi gerekmektedir. 

Mayın temizleme işinin maliyetindeki belirsizlikler ve Suriye sınırı dışındaki bölgelerde de te
mizlenmesi gereken mayınlı alanların bulunduğu dikkate alındığında, mayın temizleme işinin Genel 
Kurmay Başkanlığınca yapılması ve bunun için gerekli teçhizatın alınması için gerekli ödeneğin tah
sis edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise temizleme işinin ayrı ihale edilmesi ve temizle
nen alanlarda devletin daha sonra özel projeler hazırlayarak kullanıma açmasının daha uygun oldu
ğu düşünülmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, tasarıya muhalif olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. 

Prof. Dr. Münir KUTLU ATA 
Sakarya 

Emin Haluk AYHAN 
Denizli 

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL 
Antalya 

Mustafa KALAYCI 
Konya 

Erkan AKÇAY 
Manisa 
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AYRIŞIK OY 
Suriye sınırındaki anti person ve anti tank mayınların temizlenmesi, ihaleye verilmesi, ekolojik 

tarıma açılması konusunda; halkın görüşünün sorulmaması katılımlarının sağlanmaması, mülk, mi
ras, hak sahiplerinin haklarının dikkate alınmaması, ihale şartları dikkate alındığında mevcut tasarı 
ihtiyaca cevap vermemektedir. 

TSK'nın araç ve uzman eksikliği nedeniyle, mayın temizleme işine katılmaması, çok az sayıdaki 
firmanın fahiş fiyat yaklaşımları ülke yararına değildir. 

Ottowa Sözleşmesi uyannca, Suriye sınırı dışında kalan başta Irak sınırı olmak üzere çatışma 
alanlarındaki mayınların temizlenmesi tasarı dışında bırakılmıştır. Mayınların temizlenmesi bir bü
tün olarak ele alınmamıştır. 

Açıkladığımız nedenlerle tasarıya ayrışık oy veriyomz. 

Hasip Kaplan 
Sımak 

KARŞI OY YAZISI 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Bo

yunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile ihale işlemleri Hakkında Kanun Tasarısı yap-iş
let-devret klasiğinin yeni bir versiyonudur. Temizle-işlet-devret versiyonu ... 

Evveliyatı 1990' lı yıllar öncesine uzanan, 1992 yılında bir Bakanlar Kumlu Kararı ile çerçeve
si çizilen sınırdaki mayınların temizlenmesi işi, devlet tarafından karan verilmiş olmasına rağmen bu
güne kadar yapılamamıştır. 

Türkiye'nin söz konusu mayınları temizlemek için çaba gösterdiği bir dönemde, Ottowa Söz
leşmesi olarak isimlendirilen "Anti-Personel Mayınların Kullanımı, Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" 1/3/1999 tarihinde yürürlü
ğe girmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan 12/3/2003 tarihli ve 4824 sayılı Kanun ile uy
gun bulunmuştur. Türkiye onayladığı sözleşme gereği söz konusu mayın temizleme işini 2014 yılı
na kadar bitirmek durumundadır. 

Görüşülmekte olan tasarının niye bu haliyle önümüze getirildiğinin anlaşılabilmesi için, 1992 yı
lından bu yana mayın temizleme işinin geçirdiği evrelere kısaca değinmek yararlı olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınır Bo
yunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlar Kumlu 4.3.1992 tarihli ve 
92/2795 sayılı Kararnameyi kabul etmiştir. 

Söz konusu kararnameye göre; 
Kara sınır işaretlerinin belirleme işlemi, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İç

işleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından teşkil edilecek komisyonlarca, yenileme işlemi ise, İçişleri 
Bakanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca yapılacaktır. 
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Akarsulardaki sınır işaretlerinin belirlenmesi ve yenilenmesinde DSİ Genel Müdürlüğü görev 
alacaktır. 

Sınır hattından başlamak üzere birinci derece kara askeri yasak bölge içinde 2565 sayılı Aske
ri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 31 inci maddesine göre fiziki güvenlik sistemi 
tesis edilecektir. 

Sınır hattındaki karakolların geri ile irtibatlarının sağlanmasında, irtibat yollarının açılması için 
mayın temizleme işlemi yapılacaktır. 

Kritik ve hassas bölgeler hariç olmak üzere, sınır fiziki güvenlik sistemi inşaatı tamamlanan böl
gelerden başlamak üzere mayın temizleme işlemi Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

Çalışmalar sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü ile koordinasyon Milli Savunma Ba
kanlığı tarafından sağlanacaktır. 

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 (belli istekliler arasında) ve 89 uncu maddelerine 
(özelliği olan işler: Bakanlar Kurulu karan ile 2886 sayılı Kanun dışında usulleri ilgili bakanlıkça be
lirlenecek ihale yöntemleri kullanılarak ihale yapılması) göre yapılacaktır. 

Gerekli ödenekler Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacaktır. 
Gerekli kamulaştırmalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 
Görüldüğü gibi iş sadece bir mayın temizleme işi değildir. Yapılması gereken iş; sınır işaretle

melerinin yapılmasını, fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasını, gerekli kamulaştırmaların yapılması
nı ve çeşitli bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanmasını gerektirmektedir. Mayın temizleme 
işinin askeri bir iş olduğu konusunda duraksama bulunmamaktadır. 

İzleyen yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararları ve mayın temizleme ihale işi konusundaki ge
lişmeler aşağıda belirtildiği gibi olmuştur: 

13.10.2003 tarihli ve 2003/6277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hudut hattından 100 metre de
rinlikte birinci derece askeri yasak bölge belirlenmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Başbakanlığa yazılan 8.9.2004 tarih ve 431942 sayılı yazı
da söz konusu temizleme ve fiziki sınır güvenlik işlemlerine ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Devlet Bakanlığının Başbakanlığa hitaben yazdığı 29.11.2004 tarih ve 8059 sayılı yazıda, ma
yın temizleme ihalesinin Maliye Bakanlığı'nca yapılması konusunda Bakanlar Kurulu kararı alın
ması önerilmiştir. 

31.5.2005 tarihli ve 2005/8450 sayılı Kararname ile 1992 tarihli kararnamede Genelkurmay 
Başkanlığına verilen mayın temizleme faaliyetinin koordinatörlüğü GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı'na, mayın temizleme faaliyetinin ihale işlemleri ise Maliye Bakanlığına bırakılmıştır. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın 31.5.2005 tarihli ve 50037 sayılı yazısı ile yaptığı öneri doğrultu
sunda alınan 13.6.2005 tarihli ve 2005/8982 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mayın temizleme faa
liyeti ve ihale işlemleri tümüyle Maliye Bakanlığı'na bırakılmıştır. 

27.6.2005 tarihli ve 2005/9076 sayılı kararnameyle 13.10.2003 tarihli ve 2003/6277 sayılı ka
rarname ile belirlenen 100 metrelik birinci derece yasak bölge daraltılmıştır. 

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ihale şartnamelerine dayanılarak mayın temizleme ve temizle
nen alanın tarımsal amaçla kullanılması için; Mardin Defterdarlığı Maliye Bakanlığı'nın 17.10.2005 
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tarih ve 1119 sayılı Oluru üzerine 15.2.2006 tarihinde, Şırnak Defterdarlığı da Maliye Bakanlığının 
9.11.2005 tarih ve 1185 sayılı Olur'u üzerine 9.3.2006 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 36 nci madde
sine dayanarak kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkmıştır. Mardin Defterdarlığı'nca yapılan ihale tek ka
tılımcı katıldığı için, Sımak Defterdarlığı'nca yapılan ihale ise katılım hiç olmadığı için gerçekleşti
rilememiştir. 

Danıştay, söz konusu işlemler hakkında açılan dava ile ilgili olarak vermiş olduğu kararında, 
yukarıda sözü edilen Bakanlar Kumlu kararlarında hukuka aykırılık görmemiştir. 

Maliye Bakanlığı'nca yapılan mayın temizleme ve tarımsal amaçla kullanma hakkının birlikte 
ihale edilmesi işlemi konusunda ise; her iki ihalenin birleştirilmesi durumunda, söz konusu ihtiyaç
ların en iyi şekilde ve uygun şartlarla karşılandığından söz edilemeyeceğinden bahisle, dava konusu 
ihale şartnamelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır, denilmiştir. 

Gerçekten de, 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlar
la ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu ve başka baş
ka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işlerin bir eksiltmede toplanamayacağı ön
görülmüştür. Nitekim birlikte yapılan ihalelerden bu nedenle bir sonuç alınamamıştır. 

Danıştay, 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtildiği gibi, mayınlı sahanın temizlenme
si ile temizlenen arazinin tarımsal faaliyetlerde kullandırılması işlerinin aynı istekli tarafından kar
şılanması mutad olmadığı için, söz konusu işlerin bir ihalede toplanmasının anılan kanunun 2 nci 
maddesine uygun olmadığı gibi mayınlı arazinin temizlenmesi ve temizlenen arazinin tarımsal amaç
lı kullanılması ihtiyaçlarının, en iyi şekilde ve uygun şartlarla karşılandığından da söz edilemeyece
ğinden, anılan iki ihtiyacın bir ihale ile karşılanması hukuken ve işin niteliği icabı mümkün bulun
mamaktadır, demiştir. 

Komisyonda benimsenen değişiklik önergesi ile kabul edilen seçenekli ihale yöntemi özünde Hü
kümet tasarısını değiştirmemektedir. 

Hükümet tasarısında, mayın temizleme işinin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerine tabi olmadan temizlenen alanların tanmsal amaçla 44 yıla kadar işletilmesi 
karşılığında ihale edilmesi, bu suretle ihalenin gerçekleştirilememesi dummunda 4734 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırılması öngörülmüşken, komisyon tarafından benimsenen ta
sarı metninde sıralama değiştirilmekte, önce söz konusu ihale yasalarına göre ihaleye çıkılması, bu 
usulle ihalenin gerçekleştirilememesi halinde, temizlenen tarımsal alanların 44 yıla varan bir süre ile 
işletilmesi karşılığında ihale edilmesi kabul edilmektedir. 

Danıştay'ın yukarıda söz edilen kararı, hukuki yönden söz konusu işin 2886 ve 4734 sayılı ka
nunlara tabi olmadıklan belirtilmek suretiyle aşılmaya çalışılmıştır. Ancak bu yapılırken, mayın te
mizleme işi ile temizlenen alanlann tanmsal amaçla işletilmesi işinin birlikte yapılmasında kamu 
menfaatinin olmadığı yönündeki Danıştay'ın eleştirisi göz ardı edilmiştir. 

Ayrıca, sanki Ottowa Sözleşmesinde temizlenen alanların tarımsal amaçla kullandırılması kar
şılığında ihale edilmesi önerilmiş gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, "Ottowa Sözleşmesine 
paralel olarak, 27/6/2005 tarihli ve 2005/9076 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı gereğince belirlenen 
askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyu
lacak alanlar hariç, tanmsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılmasına yö
nelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır." denilmesini, son derece yadırgadığımızı ifade etmeliyim. 
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Yine komisyon raporunda yer alan, "Bütçe disiplininden taviz vermemek ve yıllardır atıl olan 
mayınlı taşınmazların bir an önce ekonomiye kazandırılarak bölgede yaşanan işsizlik sorununa çö
züm üretilmesi için hazırlanan ihale şartnamesinde, uygulanmakta olan maliye politikası gerekleri açı
sından bütçeden herhangi bir ödeme yapılmaksızın, mayınlı arazilerin temizleme hizmeti karşılığı ta
rımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılması esasının benimsendiği," 
şeklindeki ifade de; herhangi bir ek gelir yaratmadan % 5 oranında işveren sigortası prim indirimini 
Hazineye yükleyen; borç ödemelerinde kullanılan özelleştirme gelirlerini borç yükünde bir hafifle
me sağlanmadan bütçe disiplini dışında başka yatırım alanlarına kaydıran; belediyelere genel bütçe 
gelirlerinden ayrılan payları karşılığında yeni bir gelir yaratmadan artıran hükümetin bir çelişkisidir. 
Bu çelişki, olsa olsa temizlenen alanlann birilerine 44 yıllığına kullandırılmak üzere birileri tarafın
dan söz verildiğini ve yapay gerekçeler oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koyar. 

Sonuç olarak, petrol ve doğal gaz araması başta olmak üzere ulusal güvenliğimiz için taşıdığı 
önem dikkate alınarak, askeri bir iş olan mayın temizleme işinin, bütçeden ödeneği ayrılmak sure
tiyle Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılmak üzere bu bakanlığa görev olarak veril
mesinin; temizlenen alanların optimal ölçekler göz önünde bulundurularak yöredeki vatandaşları
mızın tarımsal kullanımına bırakılmasının ve bunun koşullannın hazırlanmasının yerinde olacağı dü
şünülmektedir. Bu çözüm, yöredeki vatandaşlarımızı yerli ya da yabancı başka işletmecilerin işçisi 
olmak yerine kendi arazilerini işleten çiftlik sahibi konumuna getirecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle tasarıyla ilgili çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Harun Öztürk 
İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE 
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ 
ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA 
YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME 
FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Tür

kiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Devleti arasındaki kara sınırında 
bulunan mayın (anti personel-anti tank mayın
ları) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, 
imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazi
lerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

İhale işlemleri 
MADDE 2- (1) Mayın temizleme ihalesi 

ile bu işlemlere ilişkin olarak danışmanlık hiz
meti alınması, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, bu 
Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait 
veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayın
dan temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı 
mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük 
teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların ta
rımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükle
niciye bırakılması karşılığı yapılır. Ayrıca söz 
konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yön
temle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilir. 
Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, 27/6/2005 
tarihli ve 2005/9076 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile 
sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki gü
venlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar ay
rılarak, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere 
yüklenicinin kullanımına bırakılmaz. 

(3) Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hal
lerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısım-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE 
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ 
ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA 
YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME 
FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Tür

kiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Devleti arasındaki kara sınırında bulu
nan mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile 
patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha 
edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin 
tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin 
esas ve usulleri düzenlemektir. 

İhale işlemleri 
MADDE 2- (1) Mayın temizleme işi, ön

celikle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İha
le Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlı
ğınca hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılır, 
bu usulle yaptırılamaması halinde 8/9/1983 ta
rihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın Hazineye ait 
ya da Maliye Bakanlığınca idare edilen mayın
dan temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı 
mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük 
teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların, ta
nmsal faaliyetlerde kullandınlması karşılığında, 
kullanım süresinden en fazla indirimi teklif ede
ne ihale edilmek suretiyle yaptırılır. Ayrıca söz 
konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlanna ait olan taşınmazlar da aynı yön
temle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilir. 
Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar 
Kurulu Kararı gereğince belirlenen askeri yasak 
bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır 
fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak 
alanlar temizletilmekle birlikte, yüklenicinin 
kullanımına bırakılmaz. 

(2) Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hal
lerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısım-
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lara ayırmak suretiyle ihale edebilir. Maliye Ba
kanlığının bilgi, belge, teknik personel gibi ta
lepleri diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından öncelikle ve ivedilikle karşılanır. 

(4) Temizlenecek mayınlı alanların öncelik 
sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığının mutabakatı ile belirlenir. 

(5) İhale komisyonlarının oluşumu ve çalış
masına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenir. Genelkurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
katılımı ile oluşturulacak muayene ve kabul ko
misyonlarının görevleri ile çalışmasına ilişkin 
esas ve usuller ise, Genelkurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit 
edilerek ihale şartnamesinde gösterilir. 

(6) Mayınlı alanda bulunan maden ve pet
rol gibi her türlü yeraltı zenginlikleri hakkında, 
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu 
ile 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu 
hükümleri saklıdır. 

Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri 
MADDE 3- (1) Mayın temizleme süresi ta

şınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 
5 yılı geçemez. Taşınmazların temizleme karşı
lığı tanmsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin 
tahmini ihale süresi ise, kabul işlemlerinin ya
pılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, 
mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma 
bırakılacak taşınmazların bir yıllık kira bedeli 
esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

İhalenin yapılamaması 
MADDE 4- (1) Mayın temizleme ihalesinin 

bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yapıla
maması halinde, söz konusu ihale, Kamu İhale Ka
nunu hükümlerine göre hizmet satın alınmak 

lara ayırmak suretiyle ihale edebilir. Maliye Ba
kanlığının bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
bilgi, belge, teknik personel gibi talepleri diğer 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından öncelikle 
ve ivedilikle karşılanır. 

(3) Temizlenecek mayınlı alanların öncelik 
sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığının mutabakatı ile belirlenir. 

(4) İhale komisyonlarının oluşumu ve ça
lışmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakan
lığı tarafından belirlenir. Genelkurmay Başkan
lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri
nin katılımı ile oluşturulacak muayene ve kabul 
komisyonlarının görevleri ile çalışmasına iliş
kin esas ve usuller ise, Genelkurmay Başkanlı
ğı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Köyişle
ri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tes
pit edilerek ihale şartnamesinde gösterilir. 

(5) Mayınlı alanda bulunan maden ve pet
rol gibi her türlü yeraltı zenginlikleri hakkında, 
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 
7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu, 
18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hü
kümleri saklıdır. 

Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri 
MADDE 3- (1) Maliye Bakanlığınca yapı

lacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde, 
mayın temizleme süresi taşınmazların yükleni
ciye tesliminden itibaren 5 yılı, taşmmazlann te
mizleme karşılığı tanmsal faaliyetlerde kullan-
dınlması süresi ise, kabul işlemlerinin yapılma
sından itibaren 44 yılı geçemez. 

İhalenin yapılamaması 
MADDE 4- (1) Mayın temizleme işi ve 

ihalesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 
4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olunmaksı
zın danışmanlık hizmeti alınabilir. 
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suretiyle yapılabilir. Bakanlar Kumlu, gerektiğinde 
mayın temizleme işini veya ihale işlemlerini yü
rütecek kamu kumlusunu belirlemeye yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 5- (1) Bu Kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kumlu yürütür. 

Yürürlük 
MADDE 5- (1) Bu Kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kumlu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
M. Aydın C. Çiçek K. Tüzmen 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. V. Gönül M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
F. N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 
Af. H. Güler E. Günay V. Eroğlu 
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